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1 Plan- og bygningsloven § 10-1 Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting
av kommunens strategiske valg knyttet til
 Samfunnsutvikling,
 Herunder langsiktig arealbruk,
 Miljøutfordringer,
 Sektorenes virksomhet
 Vurdering av kommunens planbehov.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. I forbindelse med arbeidet med ny
samfunnsplan i 2019 ble det arrangert folkemøter i alle grender, for ungdommen og lag og
foreninger. Innspill fra folkemøtene er innarbeidet i samfunnsplanen.
Planstrategiens prioriteringer bygger på nasjonale og regionale føringer og kommunens
vedtatte samfunnsplan.
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret
skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del
av oppstart av arbeidet med kommuneplanen jf. Kapitel 11 i plan og bygningsloven.

2 Plansystemet
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel
og arealdel. Figuren nedenfor viser de vesentligste elementene i Drangedal kommunes
styringssystem, fra overordnede strategier og mål til detaljplaner og ressursbruk. Pilene viser
hvordan planene styrer og påvirker hverandre.

Figurene ovenfor viser at planstrategien henger sammen med kommunens økonomi slik at
prioriterte planer og tiltak igjen vil vises gjennom årsmeldinger og tertialrapporter. Det
foreligger et behov for å samordne kommunens planer. Den sektorvise tilnærmingen i
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planleggingen vil fortsatt være rådende, men for å møte fremtidige utfordringer/behov må
fokus på tverrsektorielt samarbeid og koordinering av tjenestene tydeliggjøres i
planleggingen.

3 Plantyper
Planer etter plan- og bygningsloven

3.1 Kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling
av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.
I kommuneplanen inngår en samfunnsdel (2019-2023) og en arealdel med bestemmelser.
Kommuneplanens arealdel (2015-2026) ble vedtatt 14.10.2016.
Målsettinger og strategier fra samfunnsdelen konkretiseres gjennom arealdelen og
kommunens handlingsplan, i Drangedal kommune kalt Økonomiplan (budsjettet) og
handlingsprogram (4 år).

3.2 Kommunedelplan
Kommunedelplan en betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller
virksomhetsområde. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk. Det er
kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat
kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet
kommuneplan.

3.3 Reguleringsplan
En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplaner skal vedtas av
kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og i noen tilfeller også private
aktører. Det finnes to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering.

3.4 Tema og handlingsplaner
En tema- eller handlingsplan er utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde eller tema eller
for å konkretisere handlinger for å oppnå ønskede mål. Flere av disse planene må
kommunen utvikle på bakgrunn av lovkrav, andre utarbeides for å sikre juridisk hjemmel i
forvaltningen. En del planer kreves for å utløse tilskudd og brukes for statlig og
fylkeskommunal prioritering av midler.
Noen oppstår på grunn av politiske eller administrative behov. Ofte må flere enheter/sektorer
samarbeide på tvers for å ivareta et tema. Målsettinger og strategier i temaplanene skal
forholde seg til kommuneplanen og være innenfor realistiske økonomiske rammer ihht
Økonomiplan (budsjettet) og handlingsprogram.

4 Nasjonale forventninger, regionale og kommunale føringer
Hvert fjerde år før ny valgperiode vedtar sittende regjering Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging. Denne (2019) er referert under. I vedlegg til denne
planen gis en oversikt over gjeldende planer i dag og føringer kommunestyret tidligere har
gitt for utarbeidelse av planer i valgperioden 2019-2023.
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4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal sikre sammenheng
mellom nasjonal, regional og lokal planlegging, og bidra til å effektivisere og målrettet
planlegging. Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019:





Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for oss alle.

Internasjonalt og nasjonalt legges det føringer for kommunal planlegging. Disse føringene
finner vi i
 FNs bærekraftsmål
 Statlige planretningslinjer
 Kyotoavtalen
 Parisavtalen
 Klimaforliket og klimameldingen
 Klimaloven
Regionalt legges det også føringer for den kommunale planleggingen og dette brukes som
grunnlag for planarbeidet i Drangedal kommune
 Verdiskapning gjennom grønn omstilling
 Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer
 Regional plan for samordna areal og transport for Telemark (2015 -2025) med
handlingsdel.
 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest – Viken for planperioden 20162026
 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder for planperioden 2016-2026
 Fylkes ROS Vestfold og Telemark 2020
 Regional klimaplan for Telemark 2019-2026

4.1.1 Gode og effektive planprosesser
Regjeringen vektlegger raskere planlegging av bolig, næring og samferdsel, forenkler planog bygningsloven, satser på IKT og styrker det lokale selvstyret. Budskapet er at loven er
fleksibel og legger til rette for planlegging etter behov.

4.1.2 Attraktiv og klimavennlig by- og tettstedsutvikling.
Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få
ned klimagassutslippene og å skape velfungerende, trygge og sunne byer og tettsteder.
Planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Intercitysatsingen,
bymiljø- og byutviklingsavtaler, byregionprogrammet, plansatsingen for de største byene og
belønningsordningen for gang- og sykkel-veier, er viktige virkemidler.

4.1.3 Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av
klimaendringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har
gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig
blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, samt innovasjon og
vekst i nye og grønne næringer.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunalplanlegging-20192023/id2645090/

5 Utviklingstrekk og utfordringer for Drangedal kommune
Utdrag fra Kommunens samfunnsplan 2019-2029

5.1 Bærekraft og FNs bærekraftsmål
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.
Bærekraftig utvikling er definert som:
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov.
Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosialutvikling i sammenheng. De gjelder for alle
land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.
Økonomisk bærekraft handler om kommunens økonomiske handlingsrom i et langsiktig
perspektiv. Det handler om hvordan kommunen i dag bruker sine økonomiske ressurser,
hvor de henter sine inntekter fra og ikke minst hvordan de planlegger og ruster seg for
fremtidens økonomiske utfordringer.
Sosial bærekraft handler om å sikre kommunens innbyggere gode tjenestetilbud, trygghet og
gode rammer for utvikling, deltakelse og god folkehelse.
Miljøbærekraft handler om å ta vare på kloden og dens økosystemer, naturmangfoldet og
klimaet. Vi er avhengige av å utnytte ressursene som kloden gir oss for å skape
utviklingsmuligheter og sosial bærekraft. Vi har et ansvar for at fremtidige generasjoner også
kan utvikle seg og høste av klodens ressurser.
Drangedal kommune vil at mål og intensjoner fra FNs bærekraftmål får gjennomslag i all
kommunal planlegging, investeringer og drift i kommunen.

5.2 Klima og miljø
Det skal jobbes aktivt med klima og miljø i Drangedal kommune. Klimaendringene er en av
vår tids største trusler. De globale utslippene må ned og vi må forberede opp på å utvikle
robusthet for de klimaendringene som uansett vil komme. Det kreves lokal handling og
konkrete tiltak. Energi og klimaplanen for Drangedal er under revidering og forventes ferdig i
2021. Planen skal gi føringer for saksbehandling og videre arbeid med klima og energi i
Drangedal kommune.
Regionale føringer legger føringer for den kommunale planleggingen. Innen Klima og miljø
legges det vekt på følgende føringer:
 Regional klimaplan for Telemark 2019-2026
Planen har åtte satsningsområder innen de tre hovedtemaene «reduksjon av
klimagassutslipp», «klimatilpasning» og «samordning og formidling». Visjonen er et
bærekraftig Telemark og for å oppfylle denne visjonen har den regionale klimaplanen
følgende hovedmål:
- Telemark skal redusere sitt direkteutslipp av klimagasser med 30 % innen 2026
(sammenlignet med 2015 nivå)
- Vestfold og Telemark Fylkeskommunes egen virksomhet skal redusere
klimafotavtrykket sitt med 30 % innen 2026 (sammenlignet med 2015 nivå).
- Telemarkssamfunnet skal i 2026 være godt forberedt på og tilpasset
klimaendringene.

6

Klimaprofil for Telemark gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer
og klimautfordringer og skal være et kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet
planlegging. Det er viktig at klimatilpasning tas inn i all kommunal saksbehandling og
planlegging.
I planperioden vil det ses på muligheten for å bruke miljøstyring og klimarapportering som et
verktøy for å nå klimamålene og utarbeide et klimaregnskap for Drangedal. Gjennom
deltakelse i Klima og energinettverket for Vestfold og Telemark vil en kunne få god kunnskap
om disse temaene.

5.3 Naturmangfold
God kunnskap om naturverdiene er viktig og spesielt i forhold til arealbruk, utbygging og
ressursforvaltning. Drangedal var tidlig ute med ulike kartlegginger av naturmangfold og
sårbare arter. Det er viktig at det legges stor vekt på naturmangfoldet i arbeidet med
fremtidige planer i Drangedal kommune.

5.4 Samfunnssikkerhet og beredskap
Gjennom å kartlegge, forebygge og begrense uønskede hendelser, unngå å skape ny risiko
og redusere skadevirkningene dersom uønskede hendelser inntreffer skal Drangedal ha en
god samfunnssikkerhetsmessig beredskap. Kommunens overordna vurdering av risiko og
sårbarhet må ligge til grunn for videre arbeid med planverk og arealplanlegging.
Klimaendringer har de siste årene vært den største utfordringen for beredskapen i
Drangedal. Ekstremvær med sterk vind, store snøfall og langvarig tørke med påfølgende
skogbranner har gjort kommunen bedre rustet til å takle større hendelser.
Erfaringene med større hendelser de siste årene gjør at kommunen var godt rustet da
Korona pandemien rammet Norge i mars 2020. Godt beredskapsplanverk innenfor helse og
oppvekstsektorene var et godt redskap når skoler, barnehager og helseinstitusjoner stengte
ned. Ved langvarige hendelser kommer viktigheten av god kontinuitetsplanlegging frem. En
ny utfordring som dukket opp for kommunen var alle fritidsinnbyggerne og kapasiteten i det
lokale helsevesen til å kunne håndtere et større covid-19 utbrudd blant disse. En ser at
beredskapsplanene også må ta høyde for fritidsinnbyggere for å kunne håndtere dette bedre
dersom en skulle få en ny pandemi.
For å sikre en god fremtidig beredskap er det viktig med god forankring i hele
organisasjonen, samarbeid med private og offentlige aktører og frivillige med lokal
tilknytning. Det skal jobbes kontinuerlig med vurdering av trusselbildet og utarbeidelsen av
nye scenarioer der en ser at det er behov for det. En vil i dette arbeidet bruke anbefalinger
fra overordna myndigheter og lokale problemstillinger.

5.5 Forurensing
Forurensingsloven legger følgende føringer: «Denne lov har til formål å verne det ytre miljø
mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og
å fremme en bedre behandling av avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse».
I Drangedal har det de siste årene blitt arbeidet aktivt med å få koblet hyttefeltene i
Gautefallområdet på det kommunale VA anlegget. Dette er store investeringer for kommunen
som hyttefeltutbyggerne og hytteeierne er svært positive til.
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Indre Agder og Telemark avfallsselskap har opprettet en prosjektstilling som miljørådgiver
som skal jobbe med mer fokus på resirkulering og avfallshåndtering.
Det jobbes aktivt for å hindre forurensing i Drangedal og det er høy fokus på klimagasser,
støy og andre miljøfaktorer.

5.6 Folketallsutvikling
Folketallet i Drangedal har hatt små
endringer siden 2000, men det har vært en
viss nedgang. I begynnelsen av 2000 var det
4 176 innbyggere, mens det var 4 080
innbyggere i begynnelsen av 2019.
Drangedal har en
befolkningssammensetning med forholdsvis
mange eldre og få unge kvinner. Det gjør at
kommunen har et fødselsunderskudd.
Drangedal må derfor ha netto tilflytting for å
unngå befolkningsnedgang.
Figur 1: Folketalleti Drangedal

5.6.1 Utsikter til befolkningsutvikling
SSB har laget framskrivinger for folketallet i Drangedal i 2018. Disse framskrivingene
(hovedalternativet) viser at det skal bli vekst i antall innbyggere i kommunen fra til 2040.
Telemarksforsking sine scenarier viser en helt annen utvikling. I disse scenariene vil
Drangedal få nedgang i antall innbyggere med mindre kommunen klarer å øke sin
attraktivitet for bosted og arbeidsplasser. Dersom kommunen oppnår en høy attraktivitet for
næringsliv og arbeidsplasser, vil folketallet holde seg stabilt.
I figuren (Regional analyse Drangedal 2019) vises ulike scenarier for utviklingen av folketallet
i Drangedal fram til 2040. Alle scenariene tar utgangspunkt i SSBs framskriving for nasjonal
befolkningsvekst skal bli som i hovedalternativet, men tar hensyn til ulike verdier av
attraktiviteten til Drangedal.
SSB har i sin framskriving,
hovedalternativet, en
befolkningsvekst i Drangedal opp til
over 4 600 innbyggere i 2040.

Scenarier fra Telemarksforskning
viser at dette er svært optimistisk.
Med middels attraktivitet i Drangedal
vil folketallet synke til omtrent 3 700
innbyggere. Med lav attraktivitet kan
nedgangen bli sterkere, ned til litt
over 3 400 innbyggere i 2040.
Drangedal har mulighet til å skape
vekst i folketallet, men da må
kommunen skape en høy og positiv
attraktivitet, både for næringsliv og
befolkning i de kommende årene.
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5.7 Næringsutvikling
Antall arbeidsplasser i Drangedal har vært
stabilt siden 2000. Det har vært vekst i
antall arbeidsplasser på landsbasis.
Arbeidsplassutviklingen i Drangedal har
derfor vært svakere enn i resten av landet.
Over 40 prosent av de som bor i
Drangedal og er sysselsatt arbeider i en
annen kommune. De fleste som pendler ut
har arbeid i en annen kommune i
Grenland. Grenland har samlet sett hatt en
svak arbeidsplassutvikling. Dette har også
svekket innflyttingen til Drangedal.

Figur 1: Antall arbeidsplasseri Drangedal

Det må derfor være et mål å forbedre næringsutviklingen og arbeidsplassveksten i
Drangedal. Dette vil påvirke flyttetallene positivt og befolkningen blir mindre avhengig av å
pendle til andre kommuner.
Drangedal skal ha et variert og innovativt næringsliv. Det skal jobbes for å videreutvikle
etablerer – og innovasjonsarbeidet, entreprenørskap i skolen og skape flere kulturbaserte
arbeidsplasser.

5.8 Landbruk og næring
Ny virksomhet innenfor skog, utmark, reiseliv, opplevelser og mat kan skape nye
arbeidsplasser i kommunen og føre til økt bosetting. Det er i dag flere unge som satser friskt
innenfor landbruk og dyreproduksjon og som skaper sine egne arbeidsplasser.
Drangedal har et stor potensiale til å bli en besøkskommune ved utvikling av nye
reiselivsprodukter innenfor mat og opplevelser.
Utvikling av Gautefall og Toke vil trekke flere besøkende til bygda som igjen gir økt grunnlag
for lokale forretninger og næringsliv.
Bygging og bruk av hytter er og vil være en svært viktig faktor for utvikling av næringsliv og
bosetting i kommunen.
Det vil i planperioden startes opp et arbeid med en overordna landbruks og næringsplan.

5.9 Fremtidig organisering og tidsbruk
Korona pandemien i 2020 har gjort om mye på samfunnet i Norge og Drangedal. Erfaringene
viser at mange arbeidsoppgaver kan gjøres på en mer effektiv og kostnadsreduserende
måte enn vi tradisjonelt har gjort. Det er viktig å ta med de gode læringspunktene fra
pandemien inn i den kommunale planleggingen og organiseringen i årene fremover.

5.10 Barn og unges interesser
Det er viktig å sikre barn og unges interesser i arbeidet med kommunale planer. Vi skal i
planarbeidet sikre at barn har en trygg oppvekst i gode nærmiljøer som gir mulighet for
motorisk utvikling og god helse. Barnekonvensjonen artikkel 3 og grunnlovens § 104 legges
til grunn for å sikre barn og unges interesser.
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Ved utarbeiding av nye planer i planperioden vil ungdomsrådet være en viktig instans i dette
arbeidet.

5.11 Folkehelse
Folkehelseloven definerer folkehelsearbeidet som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer
som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygge psykiske og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en
jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».
Helse er ikke bare fravær av sykdom. Med helse menes både fravær av sykdom og positive
aspekter som mestring, trivsel og livskvalitet.
Folkehelse handler om hvordan det står til i befolkningen eller grupper av befolkningen.
Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i
befolkningen.

5.11.1 Strategier i folkehelsearbeidet:
Sentrale strategier i folkehelsearbeidet er å styrke helseressurser som levekår, miljø, sosiale
nettverk og tilrettelegging for gode levevaner, samt å svekke faktorer som påvirker
folkehelsen negativt.

5.11.2 Kunnskapsspørsmål i folkehelsearbeid er:
-

Hva er utbredelse og fordeling av sykdom, helse og livskvalitet i befolkningen?
Hvilke samfunnsforhold (risikofaktorer eller positive ressurser) påvirker sykdom, helse
og livskvalitet i befolkningen eller befolkningsgrupper.
Hvordan kan vi påvirke samfunnsforhold og risikofaktorer som har betydning for
sykdom, helse og trivsel.

6 Vedlegg
Vedlegg 1

Oversikt over planer Drangedal kommune for perioden 2020-2024
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