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Vedtak av Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune

Det vises til siste møte i  xxxxxxx der følgende vedtak ble fattet:

Klageadgang
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. Klagen sendes:

Med hilsen

Aina Helen Slotterøy
formannskapssekretær

Tilsvarende brev sendt til:
Barn og unges representant Kåre 
Johan Råbakk

Tussevegen 4 B 8904 BRØNNØYSUND

Brønnøy ungdomsråd v/Kåre 
Råbakk

8900 BRØNNØYSUND

HelgelandsKraft AS Postboks 702 8657 MOSJØEN
Statens Vegvesen region Nord Postboks 1403 8002 BODØ
Avinor Postboks 150 2061 GARDERMOEN
Oljedirektoratet Postboks 787 9488 HARSTAD
Brønnøy Sykkelklubb v/ Svein 
Gøran Bakksjø

Salhusberget 11 8907 BRØNNØYSUND

Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 OSLO
Velfrord historielag v/Åsmund 
Granås

8960 HOMMELSTØ

Velfjord landbrukslag v/Anders 
Johansen

Håkaunet 8960 HOMMELSTØ



Hilstad Idrettslag v/Geir Lien 8960 HOMMELSTØ
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM

Brønnøy jeger- og fiskeforening 
v/Kato Johansen

Hestøyringen 36 8909 BRØNNØYSUND

Indre Velfjord fiskarlag 
v/Solbjørg Storvik

Nevernes 8960 HOMMELSTØ

Paul-Stian Brekk Nygård Reinfjord Lille 8920 SØMNA
Brønnøy Kalk AS 8960 HOMMELSTØ
Syltern og Skille helselag 
v/Mona Nyheim

Buøy 8908 BRØNNØYSUND

Øverbygda helselag v/Randi 
Govassli

Sausvatn 8960 HOMMELSTØ

Brønnøysund Røde Kors, 
besøkstjenesten v/Njål Dahle

Torghattens gate 34 8906 BRØNNØYSUND

Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 OSLO
Sausvassdraget grunneierlag 
v/Jan O. Nielsen

Sausvatn 8960 HOMMELSTØ

Naturvernforbundet på Sør-
Helgeland

v/ Brita Grøneng, Innerveien 26 8906 BRØNNØYSUND

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD
Sømna kommune Vik 8920 SØMNA
Mattilsynet, Distriktskontoret for 
Sør-Helgeland

Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL

Luftsfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ
Arnold Lauvmo Kalvetangveien 45 3132 HUSØYSUND
Frivillighetssentralen Postboks 562 8901 BRØNNØYSUND
Tosbotn helselag v/Åshild 
Bekkevold

Sausvatn 8960 HOMMELSTØ

Brønnøy sanitetsforening v/Irene 
Wiik Johansen

Adm. Storheils gate 5 8904 BRØNNØYSUND

Brønnøy historielag v/Ole 
Krokvik

Postboks 371 8901 BRØNNØYSUND

Radio Sør-Helgeland Postboks 333 8901 BRØNNØYSUND
U.L Alltid Fremad v/Rune Moe Mosheimsjøveien 46 8907 BRØNNØYSUND
U.L. Forsøk v/Roy Lorentsen Skogmo 8908 BRØNNØYSUND
Brønnøysund boligbyggelag  
A/L (BBBL)

Krokstien 1 8904 BRØNNØYSUND

Brønnøy Havn KF Kaien 8900 BRØNNØYSUND
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND
Brønnøy turlag Postboks 233 8901 BRØNNØYSUND
Forum for natur- og friluftsliv 
Nordland v/Gisle Sæterhaug

Storgata 39 8200 FAUSKE

Vega kommune Rådhuset 8980 VEGA
Brønnøy landbruksforum 
v/Elmer Moe

Mo 8908 BRØNNØYSUND

Sør-Hålogaland bispedømme Tolder Holmers vei 11 8003 BODØ
Nordland sivilforsvarsdistrikt Bodøterminalen 8006 BODØ



Folkeuniversitetet Sør-Helgeland Havnegata 36 8900 BRØNNØYSUND
Brønnøy Venstre v/Ragnvald 
Dundas

Smevikveien 2 8907 BRØNNØYSUND

Tosbotn Ungdomslag v/Trond 
Tveråli

Sausvatn 8960 HOMMELSTØ

U.L. Samhold "Homla" v/Robert 
Storvik

Nevernes 8960 HOMMELSTØ

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Nordland fylkeskommune Postmottak, Fylkeshuset 8048 BODØ
Grane kommune 8680 TROFORS
Asplan Viak Kommunehuset 8294 HAMARØY
Advokatfirmaet Harris DA Postboks 4115 Sandviken 5835 BERGEN
Skillebotn helselag v/Birgit 
Jensen

Skillebotn 8908 BRØNNØYSUND

Brønnøy Senterparti v/Mette 
Tøgersen

Horn 8908 BRØNNØYSUND

Brønnøy Kristelige Folkeparti 
v/Helge Hamre

Trælnes 8920 SØMNA

Brønnøy bondelag v/Elmer Moe Mo 8908 BRØNNØYSUND
Brønnøy bondekvinnelag 
v/Mette Tøgersen

Horn 8908 BRØNNØYSUND

Velfjord bonde- og 
smågrukarlag v/Inge Nepås

Sausvatnet 8960 HOMMELSTØ

Brønnøyspeiderne v/Kirsten 
Østergård

Utsikten 3 8904 BRØNNØYSUND

Jillen-Njaarke reinbeitedristrikt 
v/Torstein Appfjell

Haustreis 8680 TROFORS

Tilgjengelighetsutvalget v/Svein 
Jensen

Sira Erlendsvei 6 8900 BRØNNØYSUND

Brønnøy kirkelige fellesråd Postboks 92 8901 BRØNNØYSUND
Asta Høyland Blomstervikveien 18 B 8907 BRØNNØYSUND
Solbjørg Klausmark Nevernes 8960 HOMMELSTØ
Brønnøysund Røde Kors 
hjelpekorps v/Finn E. Kaspersen

Mosheimsjøveien 34 8907 BRØNNØYSUND

U.L. Viljen v/Brita Dypune 8960 HOMMELSTØ
Ungdomslaget "Glittne" v/Tove 
Strand/Ketil Strand

Sæterlandet 8960 HOMMELSTØ

Brønnøy eldreråd v/Solbjørg 
Storvik

Nevernes 8960 HOMMELSTØ

Reindriftsforvaltningen i 
Nordland

Sjøgata 78 8200 FAUSKE

Rådet for funksjonshemmede 
v/Svein Jensen

Sira Erlands vei 6 8906 BRØNNØYSUND

Vitenskapsmuseet Seksjon for arkeologi og 
kulturhistorie

7491 TRONDHEIM

Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO
Brønnøy fiskarlag v/Jan A. 
Johnsen

Svingen 2 8907 BRØNNØYSUND

Kurt Klausmark Nevernes 8960 HOMMELSTØ
Vidar Hallaraune Hallaraune 8960 HOMMELSTØ



Bindal kommune Bindal rådhus 7980 TERRÅK
Sør-Helgeland oppdretterlag 
v/Arnfinn Torgnes

Torftsundet 8909 BRØNNØYSUND

Brønnøy Arbeiderparti v/Tor 
Berg

Tettingveien 6 8907 BRØNNØYSUND

Brønnøy Fremskrittsparti v/Ken 
Willy Kristoffersen

Seljeholmen 28 8907 BRØNNØYSUND

Brønnøy Høyre v/Kurt Nilsen Sira Erlands vei 25 B 8906 BRØNNØYSUND
U.L. Framgang "Solvang" 
v/Thor Olaf Johansen

Torvhaugen 4 8909 BRØNNØYSUND

Brønnøy og omegn forening for 
mental helse v/Jarle Johansen

Postboks 386 8901 BRØNNØYSUND

Brønnøy Sosialistiske 
Venstreparti v/Liv Solli

Utsikten 7 8904 BRØNNØYSUND

Trælnes krets vel/"Steinbakken" 
U.L. v/Gunhild Buvik

Trælnes 8920 SØMNA

Vassbygda jeger- og 
fiskeforening v/Bengt Hansen

Sausvatn 8960 HOMMELSTØ

Helgeland politidistrikt Postboks 570 8651 MOSJØEN
Sametinget/Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Maibritt Klausmark Othilienborgveien 50 B 7033 TRONDHEIM
Robert Storvik Nevernes 8960 HOMMELSTØ
Velfjord og Sømna skogeierlag 
v/Tora Frilstad

Frilstad 8920 SØMNA

Helgeland museum Sjøgata 23 E 8656 MOSJØEN
Brønnøy handelstandsforening 
v/Per Børre Olsen

Salhusberget 8 8907 BRØNNØYSUND

Brønnøysund ungesanitet 
v/Wenche Bjørnli

Skrenten 6 8909 BRØNNØYSUND

U.L. Vårtun "Tosunet" v/Håkon 
Iversen

Sausvatn 8960 HOMMELSTØ



Brønnøy kommune Arkiv: 140

Arkivsaksnr: 2012/4432-67

Saksbehandler:  Line Marie Tholstrup

Saksfremlegg

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato
80/13 Brønnøy planutvalg 03.12.2013
87/13 Brønnøy kommunestyre 18.12.2013

Vedtak av Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune

Vedlegg:
1 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune revidert 

etter høring
2 Brev av 24.10.2013 fra Statens Vegvesen
3 Brev av 29.10.2013 fra Trond Refseth/Direktoratet for mineralforvaltning
4 Brev av 12.11.2013 fra Brønnøysund Røde Kors
5 Brev av 12.11.2013 fra Ragnvald Dundas/Brønnøy Venstre
6 Brev av 13.11.2013 fra Sør-Helgeland Regionråd/reiselivsprosjektet
7 Brev av 13.11.2013 fra Brønnøy Kalk
8 Brev av 13.11.2013 fra Avinor
9 Brev av 13.11.2013 fra Katrine B. Falch/Asplan Viak/advokatfirmaet Harris for 

Opplysningsvesenets fond
10 Brev av 12.11.2013 fra Folkeuniversitetet Sør-Helgeland
11 Brev av 12.11.2013 Fra Fylkesmannen i Nordland
12 Brev av 28.10.2013 fra Nordland Fylkeskommune
13 Brev av  21.11.2013 fra Brønnøy Frivillighetssentral
14 Brev av 19.11.2013 fra Fiskeridirektoratet
15 Brev av 21.11.2013 fra Vevelstad kommune
16 Brev av 21.11.2013 fra John Arne Warholm/Brønnøy Næringsforum
17 Utskrift fra møtebok 25.09.2013 Brønnøy Planutvalg sak 60/13, høring av 

kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024

Saksprotokoll i Brønnøy kommunestyre - 18.12.2013 

Behandling:

Saksbehandler Line Tholstrup orienterte om saken.



Representant Paul Birger Torgnes (H) kom med følgende forslag til nytt pkt 2 slik:
Det jobbes videre med visjon for Brønnøy kommune med sikte på endelig beslutning når planen 
kommet til behandling i kommunestyret.

Enstemmig vedtak:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med forslaget fra varaordfører..

Vedtak:
1. Foreliggende Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune vedtas i 

henhold til plan og bygningsloven § 11-15.

2. Det jobbes videre med visjon for Brønnøy kommune med sikte på endelig beslutning når 
planen kommet til behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Brønnøy planutvalg - 03.12.2013 

Behandling:
Saksbehandler Line Tholstrup orienterte om saken.

Enstemmig vedtak:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
3. Foreliggende Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune vedtas i 

henhold til plan og bygningsloven § 11-15.

4. Visjonen «Slipp eventyret laus – framtida e raus» innarbeides som ny visjon for Brønnøy
i Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune.

Rådmannens innstilling

5. Foreliggende Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune vedtas i 
henhold til plan og bygningsloven § 11-15.

6. Visjonen «Slipp eventyret laus – framtida e raus» innarbeides som ny visjon for Brønnøy
i Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy kommune.



Saksopplysninger
Dette saksframlegget har som formål å presentere innkomne høringsinnspill i forbindelse med 
det offentlige ettersynet og høringen av forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for 
Brønnøy kommune. Saksframlegget skal dessuten tydeliggjøre hvilke endringer i planforslaget 
rådmannen foreslår som konsekvens av høringsinnspillene.

Samtidig vil saksframlegget presentere prosessen i forbindelse med utarbeidelse av ny visjon for 
Brønnøysamfunnet. Resultatet av visjonsarbeidet avsløres og kommenteres.

Bakgrunn:

Brønnøy kommune kunngjorde 15. desember 2012 oppstart av planarbeid for Kommuneplan for 
Brønnøy 2013-2024, samtidig som forslag til program for planarbeidet ble lagt til høring. 
Startskuddet for arbeidet med samfunnsdelen gikk samme dag som kommunestyret fastsatte 
planprogrammet – den 1. mars 2013. I perioden 6. mars - 21. mai 2013 gjennomførte kommunen 
5 temamøter og 3 grendemøter. 

Det vises til sak 60/13 behandlet i planutvalget 25. september 2013 for en redegjørelse for 
tematikk og gjennomføring av tema- og grendemøter. Her finnes også en gjennomgang av 
oppbygningen av kommuneplanens samfunnsdel.

I planutvalgmøte den 25. september 2013, sak 60/13 vedtok planutvalget at forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Brønnøy kommune 2013-2024 skulle legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §11-14.

Høringsperioden var 1.10.2013-13.11.2013.

Som del av høringen arrangerte Brønnøy kommune et åpent møte 7.11.2013 hvor 
kommuneplanens samfunnsdel ble presentert og drøftet med de frammøtte.

Brønnøy kommune har mottatt 15 skriftlige innspill, og det åpne møtet konkretiserte seg i 8 
muntlige innspill til høringsutkastet. 

Høringsinnspill:

Brønnøy kommune har fått følgende skriftlige innspill i forbindelse med høringen av forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel:

1. Brev av 24.10.2013 fra Statens Vegvesen

2. Brev av 29.10.2013 fra Trond Refseth/Direktoratet for mineralforvaltning

3. Brev av 12.11.2013 fra Brønnøysund Røde Kors

4. Brev av 12.11.2013 fra Ragnvald Dundas/Brønnøy Venstre



5. Brev av 13.11.2013 fra Sør-Helgeland Regionråd/reiselivsprosjektet

6. Brev av 13.11.2013 fra Brønnøy Kalk AS

7. Brev av 13.11.2013 fra Avinor

8. Brev av 13.11.2013 fra Katrine Bjørset Falch,Asplan Viak/Advokatfirmaet Harris for 
Opplysningsvesenets fond

9. Brev av 12.11.2013 fra Folkeuniversitetet Sør-Helgeland 

10. Brev av 12.11.2013 fra Fylkesmannen i Nordland 

11. Brev av 28.10.2013 fra Nordland Fylkeskommune 

12. Brev av 12.11.2013 fra Brønnøy Frivillighetssentral

13. Brev av 19.11.2013 fra Fiskeridirektoratet

14. Brev av 21.11.2013 fra Vevelstad kommune

15. Brev av 21.11.2013 fra John Arne Warholm/Brønnøy Næringsforum

Brønnøy kommune fikk følgende innspill på åpent møte 7. november 2013:

16. Frivillighetssentralen

17. Torstein Moe

18. Georg Fossheim/Eldrerådet

19. Liv Floa Bang

20. Brønnøy Kalk

21. Brønnøy Ungdomsråd

22. Arvid Sandvær

23. Fredrik Lande

Her følger en gjennomgang av de skriftlige høringsinnspillene:

1. Statens Vegvesen

Ingen kommentarer til planforslaget.

Viser til brev datert 31. januar 2013 med veiledning i forhold til planlegging av samferdselstiltak 
og infrastruktur i kommuneplanens arealdel. Statens vegvesen bidrar gjerne i den videre 
prosessen.

Rådmannens vurdering:

Innspillet medfører ikke endringer i kommuneplanens samfunnsdel.



2.  Trond Refseth/Direktoratet for mineralforvaltning

Fornøyd med at kommunen vil ta hensyn til nasjonale forventinger når det gjelder mineralske 
ressurser.

Rådmannens vurdering:

Innspillet medfører ikke endringer i kommuneplanens samfunnsdel.

3. Brønnøysund Røde Kors

Redegjør for besøkstjenestens aktiviteter og uttrykker behov for en felles kommunal lokalitet der 
eldre kan møtes.

Det foreslås på denne bakgrunn endringer i kapitlet «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø», 
delmål 7

Det foreslås at ordet «kurse» tas inn i strategien: «Veilede, kurse og legge til rette for å oppnå 
robuste frivillige organisasjoner»

Dessuten foreslås det et nytt punkt: «Bygge/leie og drifte et senter der frivillige organisasjoner 
kan ha sine aktiviteter og ha som felles møteplass».

Rådmannens vurdering:

Ordet «kurse» tas inn i første strategi.

Rådmannen mener ikke det er hensiktsmessig å vurdere kommunens rolle i forhold til å etablere 
og drifte et senter for frivilligheten i kommuneplanens samfunnsdel. Dette bør i stedet gis fokus i 
forbindelse med en eventuell framtidig frivilligplan for Brønnøy. Prioritering av frivilligplan for 
kommunen vurderes i forbindelse med arbeidet med planstrategi.

4. Ragnvald Dundas/Brønnøy Venstre

Brønnøy Venstre framhever kommunens rolle i forhold til næringsutvikling og som 
tjenesteleverandør, og peker spesielt på viktigheten av å utvikle flyplassen og helikopterbasen. 
Brønnøy Venstre mener at en videreutvikling av kommunens næringsavdeling herunder 
etablering av kommunale flyplass- og oljeutvalg bør vurderes. Brønnøy Venstre legger vekt på 
arbeidet med å gjøre transport av både mennesker og gods mer miljøvennlig, herunder 
opprettelse av bybusstilbud og mer godstrafikk på sjøen eller på jernbane framfor på veien. 
Dessuten ønsker Brønnøy Venstre at Brønnøy havn videreutvikles (eventuelt også som 
cruisehavn) og Brønnøyleia utbedres. I forhold til mineralutvinning foreslår Brønnøy Venstre at 
det også fokuseres på videreforedling av råstoffer og bruk av stein som ligger i deponi som følge 
av kalkutvinningen.

I kapitlet «Næringsutvikling og verdiskaping», delmål 10 vedrørende fiskeri og havbruk bør også 
Gårdsøya og Hansholmen nevnes.

Brønnøy Venstre problematiserer formuleringen «levedyktige bygd og distrikt» i kapitlet «By-, 
distrikts- og regionsenterutvikling», og spør om vi ønsker spredt bosetting i Brønnøy?



I forhold til helse og sosiale forhold ønsker Brønnøy Venstre at kommuneplanens samfunnsdel i 
større grad fokuserer på målet om færrest mulig unge skal bli uføretrygdet. Under dette tema bør 
også tannhelse nevnes.

Brønnøy Venstre legger vekt på at skolestrukturen bør vurderes, herunder også 
skole/barnehageordningen i sørlige del av kommunen. Brønnøy Venstre ber om at det rettes et 
fokus på mobbing i kapitlet om oppvekst.

Det framheves at det i forhold til bosetting av flyktninger ikke kun handler om å kunne stille en 
bolig til disposisjon, men også å kunne ha noe fornuftig å gjøre.

Brønnøy Venstre poengterer viktigheten av å styrke Brønnøysund som regionssenter, og 
anbefaler at regionrådet brukes i den forbindelse. Samtidig problematiseres målet om fortetting.

Brønnøy Venstre kommenterer arbeidsmiljø blant kommunens ansatte, og spør hvorfor flere 
sentrale arbeidstakere i kommunen har valgt å slutte? Kan administrasjonsutvalget brukes til 
evaluering av kommunens arbeidsmiljø?

I forhold til visjonsarbeidet mener Brønnøy Venstre at svulstige formuleringer bør unngås, og at 
en enkel og nær visjon er å foretrekke.

Rådmannens vurdering:

I forhold til etablering av flyplass- og oljeutvalg vurderes det som et tiltak som eventuelt kan 
innarbeides i kommuneplanens handlingsdel. Dette vil derfor ikke bli tatt inn i planutkastet til 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Utviklingen av Brønnøy havn som cruisehavn er ivaretatt i eksisterende utviklingsplaner for 
havnen. I kapitlet «Verdiskaping og næringsutvikling», delmål 3 er det en strategi at Brønnøyleia 
sertifiseres som lei

Videreforedling av råstoffer må komme som et initiativ fra næringsaktører. Bruken av stein i 
deponi som følge av kalkutvinningen er et fagspørsmål som ikke avklares i kommuneplanregi. 

På bakgrunn av innspillet om Gårdsøya/Hansholmens betydning for sjømatnæringene nevnes 
disse nå eksplisitt i planforslaget. 

Det vurderes at spørsmålet om vi ønsker spredt bosetting i kommunen er et politisk spørsmål som 
bør behandles i planutvalg og kommunestyre. Dette knytter seg i høy grad til arealdisponering, 
og vil bli aktualisert i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Rådmannen vurderer at målsettingen om at færre skal få bruk for uføretrygd er ivaretatt 
gjennom et gjennomgående fokus på en helsefremmende politikk som også utjevner sosiale 
helseforskjeller under satsingsområdet «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø».

Tannhelse er ikke et kommunalt ansvar og blir derfor ikke eget tema i kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til at skolestrukturen skal vurderes, herunder 
vurdering av ny ungdomsskole i Brønnøysund. Formuleringen knyttet til skole/barnehage-
ordningen i sørlige del av kommunen er en politisk sak som kan vurderes i 
planutvalgets/kommunestyrets behandling av planforslaget.

Det er tatt inn en ny strategi knyttet til kommunens fokus på å unngå mobbing. Strategien finnes i 
kapitlet «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» under delmål 2.



I kapitlet «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø», delmål 9 framheves det at kommunen vil sikre 
innvandrere og flyktningers selvstendighet gjennom kvalifisering til utdanning, arbeid og 
samfunnsdeltakelse.

Konsekvenser av fortetting vil bli behandlet i utredninger knyttet til ny kommunedelplan for 
Brønnøysund og omland.

Vurdering av kommunens arbeidsmiljø kan bli et konkret tiltak som en del av arbeidet med å 
styrke kommunens attraktivitet som arbeidsgiver, men det vurderes ikke som hensiktsmessig å 
foreta den konkretiseringen i kommuneplanens samfunnsdel. 

5. Sør-Helgeland Regionråd/reiselivsprosjektet

Fremhever at reiselivsutvikling også handler om å utvikle lokalsamfunnet: De besøkende på Sør-
Helgeland er brukere av de samme tilbud som lokalbefolkningen (for eksempel turløyper, 
kulturtilbud, festivaler, strand, gjestehavner etc.). 

Viser til reiselivsstrategien for Sør-Helgeland der de overordnede satsingene er å foredle og 
videreutvikle det man allerede har på Sør-Helgeland, utvikle gode reiselivskonsepter, jobbe for 
sesongutvidelse, og med det øke antallet av helårsarbeidsplasser knyttet til reiselivet. Det er også 
et satsingsområde å utvikle flere natur- og kulturbaserte produktkonsepter og arrangementer som 
er tilgjengelige og salgbare hele året. Viktige særtrekk å formidle er kulturarven, kystkulturen, 
naturfenomener, naturkvaliteter og festivaler/arrangementer.

Det framheves at Brønnøysund kan fungere som nav i reiselivssatsingen. Å styrke Brønnøysunds 
attraksjonskraft og bymessige kvaliteter er derfor en viktig del av reiselivssatsingen, og det 
anbefales at kommunen utarbeider en helhetlig sentrumsplan som beskriver hva som skal til for å 
sikre og forsterke attraksjonskraften til Brønnøysund.

Det foreslås følgende endringer av delmål 12 i kapitlet «Verdiskaping og næringsutvikling»:

• I 2024 er Brønnøysund internasjonalt kjent for å levere bærekraftige opplevelser i 
verdensklasse.

Kommunen vil:

• bidra til at Brønnøysund er et attraktivt sentrum, og tar rollen som viktig nav for 
destinasjonsutviklingen av Sør-Helgeland som reisemål og derigjennom utvikler 
helårsturismen.

• opplevelsene skal bygge på regionens særtrekk som er kystkultur, naturfenomener, 
naturkvaliteter, festivaler og arrangementer. Her kan spesielt nevnes Torghatten, 
Nasjonalparken Lomsdal-Visten, øyriket, samt festivaler som er av nasjonal karakter som 
for eksempel Rootsfestivalen.

• bidra til at Sør-Helgeland tar en posisjon for å bli landets «sykkel- og kajakkmekka»

• bidra til etablering av en UNESCO-godkjent geopark for Sør-Helgeland og Leka, der 
kvaliteter som strandflatelandskapet, Torghatten og kvernsteinbrudd har hovedfokus fra 
Brønnøy 

• sikre og tilgjengeliggjøre attraktive og unike friluftsområder.



Rådmannens vurdering:

Foreslått endring av delmålet for reiseliv under kapitlet «Verdiskaping og næringsutvikling» er 
tatt inn i planforslaget.

Forslag 1 og 3 til nye strategier er tatt inn med mindre endringer. Forslag 2 er med mindre 
endringer innarbeidet som en del av en gjeldende strategi. Strategiforslag 4 og 5 er tatt inn i sin 
helhet i planforslaget.

6. Brønnøy Kalk AS

Brønnøy Kalk AS viser til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» og 
«Strategi for mineralnæringen», og vurderer at delmålene og strategiene som de er formulert i 
forslag til kommuneplanens samfunnsdel langt på vei er i tråd med disse dokumentene. 

Brønnøy Kalk påpeker imidlertid følgende:

• Det er viktig at man gjennom arealplanen ikke bare sikrer selve mineralforekomstene, 
men også nødvendige arealer for adkomst og øvrig infrastruktur.

• Det er svært viktig at delmålene og strategiene i samfunnsdelen konkret følges opp i 
arbeidet med kommuneplanens arealdel, slik at samfunnets framtidige behov for 
mineralressurser sikres.

• Kommunen må også vurdere hensynet til mineralressurser i øvrig arealplanlegging, slik at 
viktige mineralforekomster ikke båndlegges til annen bruk og muligheten for framtidig 
utnyttelse avskjæres.

• Kommunen bør ta høyde for at kjente mineralressurser som per i dag ikke er gjenstand for 
drift kan bli viktige i fremtiden, og at det kan finnes viktige mineralressurser som ennå 
ikke er kartlagt.

Rådmannens vurdering:

Endringsforslaget i første kulepunkt er tatt inn.

Øvrige innspill/endringsforslag behandles som innspill til kommuneplanens arealdel.

7. Avinor

Vurderer at videreutvikling av flyplassen og helikopterbasen er det viktigste i forhold til 
offshoreaktivitet. Ønsker at kommunen ferdigstiller områdeplan for Brønnøysund lufthavn, for å 
gjøre det mulig å tilby bortleie av arealer for offshore- og lufthavnrelatert næring.

Innspill til kommuneplanens arealdel: 

• Viktig med ivaretakelse av hinderfriheten rundt lufthavnen jf. forskrift om utforming av 
store flyplasser (BSL E 3-2). 

• Nærområdene nord, øst og sør for lufthavnen bør holdes ubebygde, for å sikre fremtidig 
videreutvikling av lufthavnen.



Rådmannens vurdering:

Områdeplan for Brønnøysund lufthavn er under saksforberedelse. Øvrige innspill behandles som 
en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel.

8. Katrine Bjørset Falch,Asplan Viak/Advokatfirmaet Harris for Opplysningsvesenets fond

Ingen kommentarer til høringsutkastet.

Rådmannens vurdering:

Innspillet medfører ikke endringer i kommuneplanens samfunnsdel.

9. Folkeuniversitetet Sør-Helgeland 

Innspillet relaterer seg til punktet om å støtte etablering av studiesenter for høyere utdanning i 
Brønnøysund.  

Folkeuniversitetet foreslår et nytt punkt: «Samhandle med studieforbund som tilbyr høyere 
utdannelse i Brønnøysund»

Punktet begrunnes med at samhandling mellom Folkeuniversitetet og Brønnøy kommune kan 
sikre og videreutvikle studietilbudet til fordel for Brønnøysamfunnet.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen vurderer at Folkeuniversitetet Sør-Helgelands innspill er ivaretatt i planforslaget.

10.  Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Nordland ber om at følgende blir ivaretatt før planvedtak:

Det bør formuleres en målsetning i forhold til fornying, utvikling og nytenkning i 
kommuneorganisasjonen og i tjenesteproduksjonen. Her kan interkommunalt samarbeid 
framheves. 

Kommunen bør aktivt bruke KOSTRA-data til sammenlikning og som styringsinformasjon.

Kommunen bør prioritere oppvekstplan, og i tillegg fokusere på barnevern og tiltak mot 
barnefattigdom. Samfunnsdelen bør også inneholde overordnede målsetninger som sikrer at barn 
og unges interesser ivaretas i all kommunal planlegging. Her bør fylkesmannens kartlegging 
«Vårres unga – vårres framtid» innarbeides.

I forhold til arealforvaltning etterlyses det et arealregnskap med vurdering av arealreserver og 
arealbehov til blant annet bolig, fritidsbolig og næring. Det foreslås at det i 5. punkt under 
«overordnede arealpolitiske retningslinjer» tas inn at foreliggende grønnstruktur bør være 
kartlagt og ligge til grunn for videre planlegging. Videre foreslås det at det under 21. punkt om 



funksjonell strandsone tydeliggjøres at den funksjonelle strandsonen kan være breiere enn 100 
meter. 

Fylkesmannen anbefaler at kartlegging av grønnstruktur og funksjonell strandsone nevnes i 
kapitlet «Samfunnsdelens føringer for videre utredning og planlegging» under «Framtidige 
utredninger».

Fylkesmannen framhever også at hensynet til naturmangfoldet bør komme til uttrykk i alle deler 
av samfunnsdelen som vedrører naturressurser.

Fylkesmannen poengterer at det savnes en oversikt over kommunens beredskapsplaner i 
planoversikten.

Rådmannens vurdering:

Med hensyn til kommunens målsetning for fornying, utvikling og nytenkning i 
kommuneorganisasjonen vises det til kapitlet «Brønnøy kommune som organisasjon og 
tjenesteyter», delmål 1 og tilhørende strategier.

KOSTRA-data er brukt i kommuneplanens samfunnsdel og vil bli brukt til sammenliknende 
analyser i forbindelse med videre planlegging på bakgrunn av samfunnsdel og kommende 
handlingsdel.

Brønnøy kommune viser til planstrategi for Brønnøy kommune 2012-2015 der oppvekstplan er 
framhevet som planoppgave i inneværende kommunestyreperiode.

Brønnøy kommune har tydeliggjort satsingene rettet mot ivaretakelse av barn og unges 
interesser og i forhold til utsatte grupper i innledningen til kapitlet «Helse, livskvalitet og 
oppvekstmiljø». 

Barnevernet i kommunen beskrives i kapitlet «Viktige utviklingstrekk» under avsnittet 
«Barnehage, skole og barnevern».

Med hensyn til arealforvaltning har Brønnøy kommunen utarbeidet et arealregnskap. 
Redegjørelse for og vurdering av dette har blitt innarbeidet i planforslaget som vedlegg 2. 
Arealregnskapet drøftes også i saksframlegget.

Kartlegging av grønnstruktur og funksjonell strandsone og utdypning av premissene for 
fastsettelsen av funksjonell strandsone har blitt innarbeidet som foreslått av Fylkesmannen.

Det generelle hensynet til naturmangfoldet er ivaretatt i innledningen til kapitlet «Verdiskaping 
og næringsutvikling».

Kommunens har per i dag en plan for kriseledelsen, og kommunen jobber nå med ROS-analyse. 
Disse informasjoner innarbeides i planoversikten.

11. Nordland Fylkeskommune 

Nordland Fylkeskommunen kommenterer Brønnøy kommunens arbeid med ny visjon og 
anbefaler at visjonen blir kort og konsis.

Det anføres at det er veldig mange strategier i dokumentet, og at de med fordel kan spisses litt 
mer. Fylkeskommunen etterspør kommuneplanens handlingsdel.



Fylkeskommunen framhever at det er god sammenheng mellom de tema som drøftes i 
samfunnsdelen og de overordnede arealpolitiske retningslinjer. Fylkeskommunen etterspør 
arealregnskap.

Videre nevner fylkeskommunen at det skisseres gode tiltak for å redusere bilbruk og fremme 
aktiv transport. Det poengteres at et bybusstilbud kan være svært økonomisk krevende.

I forhold til folkehelse vurderer fylkeskommunen at det brede folkehelseperspektivet er godt 
ivaretatt. Det savnes dog mer om inkludering av alle og universell utforming.

Rådmannens vurdering:

Planforslaget har mange strategier og rådmannen ser for seg ytterligere spissing dels i framtidig 
rullering av samfunnsdelen og som en del av arbeidet med kommuneplanens handlingsdel. 
Arbeidet med kommuneplanens handlingsdel er påbegynt i forbindelse med budsjettarbeidet for 
2014 og vil bli innarbeidet for fullt i forbindelse med budsjettet for 2015.

Brønnøy kommunen har utarbeidet et arealregnskap. Redegjørelse for og vurdering av dette har 
blitt innarbeidet i planforslaget som vedlegg 2. Arealregnskapet drøftes også i saksframlegget.

Inkludering og universell utforming behandles som en del av satsingen i forhold til utsatte 
grupper. Dette tema har fått økt oppmerksomhet i nytt planforslag.

12. Brønnøy Frivillighetssentral

Frivillighetssentralen viser til møter med daværende rådmann i oppstartsfasen av arbeidet med 
kommuneplanen. Der ble det gitt signal om at frivillig sektor skulle ha et eget kapittel i 
kommuneplanens samfunnsdel. Dette savnes i høringsutkastet.

Videre pekes det på at det savnes flere konkrete arbeidsordrer til handlingsplaner som skal 
vedtas.

Dersom frivilligheten ikke gis et eget kapittel i planen ønsker Frivillighetssentralen at følgende 
føyes til i kapitlet «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» under delmål 7: 

• Det settes i gang arbeid med å lage en egen frivilligplan for Brønnøy kommune.

Rådmannens vurdering:

Frivillig sektor har ikke fått et eget kapitel i kommuneplanens samfunnsdel, da det litt ut i 
arbeidsprosessen ble vurdert at frivilligheten har en så bred rolle i samfunnsutviklingen at den 
bør innarbeides i delmål og strategier innen alle de fire hovedsatsingsområder. Dette ble valgt 
framfor at frivilligheten ble behandlet som et eget tema.

På bakgrunn av innspillet mener rådmannen at frivilligplan for Brønnøy kommune bør vurderes i 
forbindelse med kommunens planstrategi. 

13. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet avdeling Nordland berømmer Brønnøy kommune for gode og inkluderende 
planprosesser.



Videre beskrives utviklingen i sjømatnæringen i Brønnøy. Per november 2013 er det registrert 27 
personer som har fiske som biyrke og 34 personer som har fiske som hovedyrke/eneyrke.
Antallet årsverk i akvakulturvirksomhet, herunder direkte avledet virksomhet er estimert til 
mellom 55 og 60 personer. Sjømatproduksjonen (fiskeri og havbruk) i Brønnøy kommune er på 
mellom 17.000 og 22.000 tonn, og har en estimert årlig eksportverdi på i overkant av 500 
millioner kroner. Akvakulturen står for ca. 80 % av eksportverdien. Fiskeridirektoratet framhever 
at det er et betydelig utviklingspotensial i Brønnøy kommune, og er på den bakgrunn opptatt av 
at kommunens planlegging legger til rette for å ta ut det potensialet.

Fiskeridirektoratet foreslår følgende tillegg i dokumentet:

Under kapitlet «Viktige utviklingstrekk» og underkapittel «næringsliv»  formuleres en setning, 
for eksempel slik: «Det legger grunnlaget for at sjømatnæringen i Brønnøy er kommunens største 
matprodusent og viktigste eksportnæring».

Under opplistingen av overordnete arealpolitiske retningslinjer, etter kulepunkt 17, bør tas med 
Fylkesplanens arealpolitiske retningslinje 8.5.d sålydende: «Planleggingskonteksten i kystsonen 
er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget er under utvikling på flere områder. Det gjør det 
viktig både å avklare arealbruken samtidig som det bygges inn fleksibilitet i planene».

Rådmannens vurdering:

Foreslåtte tillegg til planforslaget innarbeides som foreslått av Fiskeridirektoratet.

14.  Vevelstad kommune

Det framheves at kommuneplanens samfunnsdel for Brønnøy vurderes som et grundig dokument 
for videre utvikling av Brønnøy kommune. Vevelstad kommune savner dog nærmere delmål og 
strategier i planen for hvordan Brønnøy skal nå målet om Brønnøysund som «et sentralt og 
naturlig regionsenter». Likeledes savner Vevelstad kommune visjoner og tanker om 
interkommunalt samarbeid.

Rådmannens vurdering:

Delmålene 1-5 i kapitlet «By-, distrikt og regionsenterutvikling» og tilhørende strategier knytter 
seg alle til utviklingen av Brønnøysund som et sentralt og naturlig regionsenter. Her rettes fokus 
mot hvordan Brønnøysund kan utvikles som livskraftig by og fungere som et aktivt senter for hele 
Sør-Helgeland. Videre konkretisering av strategier for regionsenterutviklingen vil bl.a. skje i 
forbindelse med ny kommunedelplan for Brønnøysund og omland jf. Planstrategi for Brønnøy 
kommune 2012-2015. Kommunestyret kan også i sitt vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 
betone/framheve mål og strategier som politisk vurderes som viktigere enn andre.

I kapitlet «Brønnøy kommune som organisasjon og tjenesteyter», delmål 1 er det innarbeidet en 
ny setning om interkommunalt samarbeid i strategien om samarbeid med nabokommuner. 

15. John Arne Warholm/Brønnøy Næringsforum



Brønnøy Næringsforum ønsker at kommuneplanens samfunnsdel spesifikt skal behandle behovet 
for å forbedre kommunikasjonen mellom basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen. Status i dag 
er at avstanden mellom byene er kort, men med dårlig intern kommunikasjon. Brønnøy 
Næringsforum vurderer at løsningen på kort sikt er å etablere flere daglige avganger med 
hurtigbåt mellom byene.

Rådmannens vurdering: 

Innspillet tas inn i eksisterende strategi under kapitlet «Verdiskaping og næringsutvikling», 
delmål 3.

Brønnøy kommune fikk følgende innspill på åpent møte 7. november 2013:

16. Frivillighetssentralen

Innspillet tilsvarer det skriftlige innspillet som er behandlet tidligere i oppsummeringen.

17. Torstein Moe

Viser til erfaring fra Rootsfestivalen og idrett og beskriver et ”osean av middelmådigheter”. Han 
savner at vi i Brønnøy blir flinkere til å ta vare på de som kan bli og er virkelig gode. Det må 
utvikles en vinnerkultur i Brønnøy. 

Moe legger dessuten vekt på at særlig gruppen mellom 20 og 40 år bør vies oppmerksomhet i 
planen. Det er de som får barn og den gruppen av folk tåler ikke Brønnøy å unnvære. Det må bli 
attraktivt å komme tilbake til Brønnøy.

Rådmannens kommentar:

Brønnøy kommune har innarbeidet et fokus på «vinnerkultur» som en ny strategi i kapitlet 
«Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» under delmål 3.

Å styrke Brønnøy som bokommune og gjøre den attraktiv som bosted for tilbakeflyttere og 
tilflyttere er et gjennomgående tema i samfunnsdelen innen alle satsingsområder.

18. Georg Fossheim/Eldrerådet

Fossheim framhever ønsket om å få etablert et samlingsted for alle lag og organisasjoner i 
Brønnøy. De eldre må gis muligheten til å være i aktivitet.

Rådmannens kommentar:

Et samlingssted for eldre vurderes på samme måte som ønsket til Brønnøy Røde Kors om et 
senter for frivilligheten: Rådmannen mener ikke det er hensiktsmessig å vurdere kommunens 
rolle i forhold til å etablere og drifte et senter for frivilligheten i kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette bør i stedet gis fokus i forbindelse med en eventuell framtidig frivilligplan for Brønnøy. 
Prioritering av frivilligplan for kommunen vurderes i forbindelse med arbeidet med planstrategi.



19. Liv Floa Bang

Framhever at Brønnøysund oppleves som en død by, og spør hva som skal til for å få liv i den.

Rådmannens kommentar:

Det vises til planforslagets mål og strategier innen «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø», 
«Verdiskaping og næringsutvikling» og i særlig grad «By-, distrikts- og regionsenterutvikling».

20. Brønnøy Kalk

Brønnøy Kalk spør om planen kan fungere som et styringsverktøy når det skrives at både 
friluftsliv, jordbruk, skogbruk, reindriftsinteressene og mineralressursene skal sikres.  Her kan 
det fort bli kryssende interesser og politikerne bør prioritere.

Rådmannens vurdering:

Brønnøy kommune ønsker en bærekraftig utvikling for flere. Der det er konflikttilfeller 
eksempelvis i forbindelse med arealbruk bør konsekvensutredning benyttes i vurderingen av 
hvilken arealbruk som ut i fra en helhetlig vurdering er mest hensiktsmessig. 

Innspillet medfører ikke endringer i planforslaget.

21. Brønnøy Ungdomsråd

Peker på at det bør komme mer eksplisitt fram i planforslaget at det skal tilrettelegges for at 
funksjonshemmede skal kunne delta i fritidsaktiviteter.

Dessuten framhever ungdomsrådet at de kunne ønske seg kunnskapsutveksling mellom unge og 
eldre. 

Ungdomsrådet nevner også utfordringene med kollektiv transport i Brønnøy. Det oppleves som 
vanskelig å delta i aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid i Brønnøysund hvis man ikke bor i byen. 
Her nevnes tilkallingsbuss som et alternativ.

Rådmannens vurdering:

Viser til innledningen til «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» og delmål 5, der det er formulert 
en strategi om at kommunen vil «legge til rette for at flest mulig får like muligheter til å bidra og 
delta uavhengig av etnisk opprinnelse, alder, inntektsnivå og funksjonsnivå». Kommunens fokus 
på universell utforming av kommunale anlegg er nå framhevet.

Kunnskapsutveksling mellom unge og eldre kan etableres som en del av kommunens frivillige lag 
og organisasjoner.

Ytterligere konkretisering av kommunens tiltak innen kollektiv transport kan bl.a. tas opp i 
forbindelse med kommuneplanens handlingsdel.



22. Arvid Sandvær

Beskriver dagens situasjon i Brønnøy i forhold til unges bruk av rusmidler. Det bør fortsatt satses 
på rusforebyggende arbeid.

Beskriver også hvordan flere eldre kvier seg for å komme på sykehjem. Han etterspør en 
frivillighet som kan supplere de ansatte, og bruke tiden på det som de ansatte ikke har tid til. 

Rådmannens kommentar:

Fokus på tiltak knyttet til rusproblematikken innarbeides i planforslaget under kapitlet «Helse, 
livskvalitet og oppvekstmiljø», delmål 2.

Frivillighetens viktighet for samfunnsoppgaver er beskrevet i planforslaget.

23. Fredrik Lande

Nevner behovet for bybuss i Brønnøysund.  

Nevner samtidig viktigheten av å se på utvikling av industriområder i Velfjorden.

Rådmannens kommentar:

Viser til kapitlet «By, distrikt- og regionsenterutvikling», delmål 3 der det står at kommunen vil 
«videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem med bybuss og gode gang-, sykkel- og 
turveier (…)»

Vurdering av næringsområder er tema i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Visjon:

Et av hovedformålene med kommuneplanarbeidet har vært å utarbeide en vitaliserende og 
forløsende visjon for Brønnøy, som i tillegg bør være både attraktiv, samlende og troverdig. En 
visjon kan defineres som et framtidig bilde av hvordan vi ønsker at Brønnøy skal være. Visjonen 
bør være både attraktiv, vitaliserende, samlende og troverdig. Hva er Brønnøys identitet? Hvilke 
verdier skal prege Brønnøysamfunnet? Hvilke overordnede verdier bør legges til grunn for 
kommuneplanen? Hvilke overordnede mål skal Brønnøy kommune ha?

Det er viktig å ha en visjon. Den gir et fremtidshåp og er en drivkraft til å tenke nytt og kreativt, 
og inspirerer til kvalitet, produktivitet, engasjement og læring. I boka Ona Fyr, definerer 
Ingebrigt Steen Jensen en visjon som: ”En kort energigivende setning som forteller oss hvorfor 
vi finnes til, og hvor vi skal reise sammen”.  I visjonsarbeidet har vi støttet oss til denne 
definisjonen. En visjon kan med andre ord være svaret på hvorfor vi bor i en kommune, hvorfor 
har vi valgt å bosette oss i Brønnøy. En visjon er å våge å gjøre tydelige valg – og ta 
konsekvensene av valgene. 

På oppstartsseminaret for kommuneplanarbeidet 1. mars 2013 ble det viet en del tid til visjon og 
identitet, og i løpet av dagen kom det også fram noen forslag, først og fremst nøkkelord for hva 
visjonen burde inneholde. 

Nøkkelordene er:





Brønnøy kommune
Politisk sekretariat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  75 01 20 00 Bankkto.: 45340500117 
Rådhuset Telefaks: 75 01 20 01 Org.nr.: 964983291

8905 BRØNNØYSUND
E-post: 
postmottak@bronnoy.kommune.no

Internett: 
www.bronnoy.kommune.no

• Fellesskap

• Mangfold

• Tilhørighet

• Identitet

• Eventyrlig

• Livskraftig

• Kilde

• Vekst

• Utvikling

• Framtidsrettet

Gjennom Brønnøysunds Avis har innbyggerne hatt anledning til å komme med forslag på visjon. 
Disse forslagene er brukt som bakteppe i sluttføringen av visjonsprosessen på visjonsverkstedet. 

21. november 2013 arrangerte Brønnøy kommune et visjonsverksted der kommunestyret og 
kommunale råd og utvalg var invitert for å jobbe fram et forslag til visjon. Om lag 45 personer 
var invitert til dette arbeidet sammen med den administrative arbeidsgruppen 
«kommuneplangruppa». 12 personer møtte opp i møtet inklusiv prosessleder fra Nordnorsk 
Kommunikasjon.

I visjonsverkstedet ble det jobbet med å beskrive hvordan Brønnøy ser ut i 2024 innenfor 
områdene folk, oppvekstmiljø, bokvalitet, næring/arbeidsplasser og fritidsmuligheter. Følgende 
bilde ble tegnet: 

• Menneskene er åpne og positive. Inkluderende og kunnskapssøkende i møte med folk 
som flytter hit. Vi har en sunn og frisk befolkning med høy realkompetanse og høy 
formalkompetanse.  

• Det er godt å vokse opp her. Alle aldersgrupper er ivaretatt og vi har et mangfoldig 
kulturliv.

• Mange tilflyttere har gjort at vi bor i et velfungerende lokalsamfunn. Infrastrukturen er 
god og det er et godt utbygd skoletilbud.

• Vi har tatt i bruk våre ressurser og skapt et eldorado av arbeidsplasser innen olje, 
register, havbruk, skole og reiseliv. Her er det bærekraftige arbeidsplasser å flytte hjem 
til. 
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• På fritida har vi korte avstander til rause naturopplevelser på fjell, fjord og hav. Vi gjør 
som regel noe sammen med andre. Vi er rause med hverandre, tar vare på hverandre og vi 
trives i lag.

Ut fra dette fremtidsbildet ble det jobbet frem tre forslag til visjon som deltakerne til slutt 
diskuterte og stemte over. Hver deltaker disponerte to stemmer.

Forslag Stemmer

Slipp eventyret laus – framtida e raus 10

Sammen om ei raus og mangfoldig framtid 8

Vill – vakker – vågal (visjonær) 6

Den foreslåtte visjonen er:

Slipp eventyret laus – framtida e raus

Slik forstår vi visjonen 

§ Eventyret spiller på sagnet om Torghatten og den eventyrlige naturen, men også på at det 
her er mulig å slippe løs det hver enkelt drømmer om – de personlige eventyrene. Kan 
også kobles på oljenæringens betydning – Oljeeventyret utenfor kysten vår.

§ Ei raus framtid signaliserer at vi tror sterkt på at det vil gå oss godt. Vi er og skal være et 
raust folkeslag som det er lett å komme i kontakt med. På det ytre plan, kan vi høste av en 
raus natur.

§ Et skjult ordspill i visjonen er at ” e raus” kan tolkes som et elektronisk begrep. E-
kommune, eller E-forvalting (Brønnøysundregistrene). Dette elementet kan tydeliggjøres 
ytterligere ved bruk av ulike grafiske grep: 

§ Slipp eventyret laus – framtida E raus

§ Slipp eventyret laus – fr@mtida E raus 

De sentrale elementene i visjonen er «eventyr», «framtid» og «raus». Disse ordene innfanger 
essensen av flere av de førnevnte nøkkelordene.  Essensen av nøkkelordene «fellesskap», 
«mangfold», «tilhørighet» innfanges i høy grad av ordet «raus», mens ordene «eventyrlig» og 
«framtidsrettet» er konkrete nøkkelord.

Vurdering

Det vises til rådmannens vurdering av hvert enkelt høringsinnspill i saksutredningen.

To forhold krever dog ytterligere kommentarer som følge av endringene i kommuneplanens 
samfunnsdel:
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1. Detaljeringsgraden i planforslaget

2. Arealregnskapet som er tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel som vedlegg 2.

Ad 1: Planforslagets detaljeringsgrad:

Flere innspill til kommuneplanens arealdel berører temaet om planforslagets detaljeringsgrad 
(eksempelvis Nordland Fylkeskommune og Brønnøy Frivillighetssentral). Ytterligere spissing av 
strategier og konkrete tiltak er elementer som blir nevnt. Rådmannen vurderer at 
konkretiseringen av kommuneplanens samfunnsdel i høy grad vil skje i forbindelse med 
utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel, og siden som en del av arbeidet med ny 
planstrategi og eventuell rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har derfor 
prioritert å holde planforslaget til kommuneplanens samfunnsdel på et overordnet og fleksibelt 
nivå, slik at den behandler de sentrale utfordringene i planperioden, men samtidig tillater 
tolkning i forhold til konkretisering av mål og strategier. Kommunestyret kan i sitt vedtak av 
kommuneplanens samfunnsdel betone/framheve mål og strategier som politisk vurderes som 
viktigere enn andre.

Det er en utfordring at kommuneplanens samfunnsdel i liten grad gir detaljerte retningslinjer for 
hvilke tiltak som bør prioriteres i planperioden. Det er derfor en kritisk suksessfaktor at 
kommunens øvrige planverk forankres i samfunnsdelen, og at det avklares på hvilken måte 
foreslåtte tiltak følger opp målsettingene fra samfunnsdelen. Det krever med andre ord en viss 
disiplin både fra politisk og administrativ side å la samfunnsdelen fungere som det 
styringsverktøy den er.

Fordelen med en langsiktig, strategisk plan er at det gjennomføres en overordnet helhetstenkning 
rundt kommunens utfordringer og potensial og at kommunens virksomhet forankres i en samlet 
plan for Brønnøysamfunnets utvikling. Samfunnsdelen kan derfor bidra til å sikre at kommunens 
virksomhet er koordinert og samordnet.

Ad 2: Arealregnskapet: 

Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune etterspurte i deres høringsinnspill et 
arealregnskap for gjeldende kommuneplanens arealdel i forhold til avklaring av arealreserver og 
arealbehov.

Brønnøy kommune har innarbeidet et arealregnskap som vedlegg 2 i forslag til kommuneplanens 
arealdel og vil fortsette arbeidet med å vurdere arealreserver og -behov i forbindelse med 
evaluering av gjeldende kommuneplanens arealdel. Denne evalueringen vil ligge til grunn for 
nytt forslag til kommuneplanens arealdel i løpet av 2014.

Foreløpige analyser viser at det i gjeldende arealdel er avsatt byggeområder for henholdsvis 
boliger (15 områder), fritidshus (16 områder), bolig-/fritidshus i kombinasjon (2 områder), og 
industri (2 områder). Innenfor alle disse områdene gjelder at det ikke kan settes i gang utbygging 
av nevnte tiltak eller fradeling til slikt formål, før de inngår i reguleringsplan. Det slås også fast 
at områdenes yttergrenser er omtrentlige, men retningsgivende, og skal avklares endelig gjennom 
regulerings-/bebyggelsesplan. Det samme gjelder for spesialområdene samt for områdene avsatt 
til råstoffutvinning.

Alle boligområdene er lokalisert i ytre deler av kommunen, vest for Gåsheia, og som oftest i 
tilknytning til grendene. Det er avsatt i alt nesten 1.800 daa til boliger, hvorav bare 1/6 er bebygd, 
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og som regel er disse boligene oppført før planen ble vedtatt i 1998. Dvs. at det i prinsippet 
finnes ganske store reserver. Det har dog blitt klart etter at planen ble vedtatt at enkelte avsatte 
områder kan være mindre egnet til formålet. Som et eksempel kan nevnes at deler av arealet 
avsatt på Fredheim ble i reguleringsprosessen avdekket som uegnet pga. rasfare, og følgelig bør 
tas ut av planen.

De 2 områdene som er avsatt til industri ligger i tiknytning til allerede eksisterende bedrifter 
hvorav den ene er under regulering med henblikk på utvidelse (settefisk anlegget på Borkamo). 
Planlagt utvidelse bør tas inn i ny arealdel. Det andre industriområdet er avsatt i tilknytning til 
vegstasjonen i Skillevika, og omfatter en haug like nord for denne. Det er varslet fra flere hold at 
det er ønskelig å få avsatt mer areal til industrietablering. Når dagens beholdning er på knapt 60 
dekar, er det et høyst reelt behov. Det er mulig at det kan og bør settes av industriformål i 
tilknytning til råstoffutvinningsområdene. Dette vurderes nærmere i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.

De 2 kombinasjonsområdene for bolig-/fritidsbebyggelse ligger på Sæterlandet og på Nevernes i 
Velfjord, og for sistnevnte område er det utarbeidet reguleringsplan. Det er avsatt drøyt 900 
dekar, hvorav størstedelen i realiteten er landbruksareal i drift. Innenfor disse områdene har det 
vært en viss aktivitet med økt trykk på hyttebygging og omdisponering til fritidshusområde 
gjennom planperioden.

Av de 16 fritidshusområdene er det 6 som omfattes av reguleringsplan, og ett hvor det foreligger 
en uavklart innsigelse (Brattåshalvøya). Utenom sistnevnte er det avsatt i alt 3.124 daa til 
hytteområder. Det har imidlertid vært liten interesse for å regulere videre i disse områdene i 
planperioden, til gjengjeld har er det fremmet privat regulering av et par hytteområder utenom 
planavklarte arealer – i Skutstøen og ved Hilstadfjellet - begge er vedtatt, men sistnevnte er 
foreløpig ikke bygd etter.  

Siden gjeldende arealdel ble utarbeidet og vedtatt (for 15-20 år siden), har det skjedd store 
framskritt både med hensyn til kunnskapsgrunnlag og teknologisk med hensyn til mulighet for 
sammenstilling av geografiske data. I dag er det derfor mulig å planlegge på bakgrunn av mer 
utfyllende kunnskap, samt med større presisjon. 

Under arbeidet med arealdelen må man ta alle utbyggingsområdene opp til konkret vurdering av 
om områdene reelt egnet til utbygging både i forhold til naturgitte forhold og samfunnsmessig 
interesse. Alle utbyggingsområdene bør gjennomgås på kartet og kvalitetssikres. Det vil da 
eventuelt være fornuftig å ta ut noen områder og etter nærmere vurdering ta inn nye mer egnede 
og reelle utbyggingsområder. 

Visjon:

Å formulere en visjon for Brønnøy som alle kjenner seg igjen i og ønsker å ta i bruk er en 
krevende oppgave. Det er ikke gitt at forslåtte visjon «Slipp eventyret laus – framtida e raus» 
appellerer til alle. Likevel vurderes det som viktig å innarbeide en visjon i kommuneplanens 
samfunnsdel, slik at visjonsarbeidet og kommuneplanarbeidet knyttes formelt sammen.  
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