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Forord

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel skal Vevelstad kommune skissere veien framover 
for kommunen. Planen skal synliggjøre de muligheter og utfordringer Vevelstad står overfor 
de neste ti årene, og skal søke å angi retning på hvordan kommunen skal møte disse.

Vi føler oss heldige og privilegerte som får leve, bo og virke i et slikt samfunn som Vevelstad. 
Men vi har utfordringer. Vi trenger en mer positiv befolkningsutvikling og et mer robust 
næringsliv. 

Fokus på bolyst og utvikling av eksisterende og nytt næringsliv må bli viktig i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Vi ønsker at dette planarbeidet skal bidra til optimisme, stolthet og framtidstro. Vevelstad 
kommune skal tilby alle, innbyggere og tilflyttere gode tjenester. Kommunens samfunnsdel 
skal være kontrakten om hvilke mål og strategier kommunen skal arbeide etter, for at 
Vevelstad fortsatt skal være en god kommune for barn, voksne og eldre. 

Vi inviterer alle til å delta i den planprosessen som nå starter. 

Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører

John Arne Andersen, rådmann
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Om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen for Vevelstad skal 
bestå av en arealdel og en 
samfunnsdel. Sistnevnte skal 
utarbeides i samarbeid mellom 
politikere og kommunal 
administrasjon. Gjennom arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel skal 
kommunen vektlegge viktige 
utfordringer knyttet til 
samfunnsutvikling, og synliggjøre de 
strategiske valg kommunen tar. Dette 
er spesielt viktig for sentrale 
samfunnsforhold som folkehelse, barn 
og unge, integrering, og 
næringspolitikk. 

Kommuneplanen skal videre 
synliggjøre utfordringer, mål og 
strategier for kommunen som 
organisasjon. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal gi overordnede mål 
for sektorenes planlegging og 
retningslinjer for hvordan kommunens 
egne mål og strategier skal 
gjennomføres i den kommunale 
virksomheten. 

I samfunnsdelen skal det tas 
strategiske valg for utviklingen av 
kommunesamfunnet og kommunen 
som organisasjon. Samfunnsdelen er 
således et godt verktøy for strategisk 
overordnet styring. Dette forsterkes 
ved å knytte handlingsdelen til 
samfunnsdelen. Da muliggjøres en 
sterkere strategisk styring og 
prioritering av arbeidsoppgaver. 
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Handlingsdelen bør bli en del av 
kommunens økonomiske 
styringsinstrumenter og 
resultatvurderinger. Dette gjelder 
økonomiplan, budsjett, regnskap og 
årsmeldinger.

Samfunnsdelen til kommuneplanen 
kan bidra til å styrke medvirkningen i 
kommunens planarbeid, og bidra til 
en bedre politisk styring. Ved at man i 
samfunnsdelen klargjør hvilke 
planområder og satsingsområder 
man vektlegger kan den ønskede 
utvikling i kommunen gis en politisk 
retning.  Ved å vektlegge kommunens 
prioriterte områder innenfor ulike 
sektorer og tema i samfunnsdelen, 
åpnes det for en tydeligere og 
sterkere politisk innflytelse i 
planlegging og forvaltning av 
kommunen. Planprogram, 
samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel er underlagt 
medvirkningskravene etter plan- og 
bygningsloven. Dette gjelder både 
høring og offentlig ettersyn, og 
omfatter alle statlige, regionale og 
kommunale myndigheter, andre 
offentlige organer, private 
organisasjoner og institusjoner som 
blir berørt av forslaget.

For utarbeiding og vedtak av 
kommuneplanens samfunnsdel 

gjelder §§ 11-12 til 11-15. 



Påvirkningsfaktorer for planprogrammet
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Regjeringen vedtok juni 2015 «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging». 
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 
fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 
Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging, og har 
følgende tema: 

Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 

Sammen med statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer danner dette grunnlag for 
nasjonale føringer for kommunens planlegging. Nærmere informasjon om styringsdokumentene 
er gitt på www.planlegging.no
Det er også utarbeidet egen veileder for kommunal planstrategi og rundskriv om planstrategiens 
forhold til kommunereformen. 

http://www.planlegging.no/
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I tillegg til nasjonale føringer vil Nordland fylkeskommunes «Regional planstrategi for 
Nordland 2016-2020» influere kommunens planlegging. Regional planstrategi for 
Nordland 2016-2020 legger tre målområder til grunn for videre planlegging og 
utvikling i fylket i planperioden: 

Livskvalitet 
Livskraftige lokalsamfunn og regioner
Verdiskaping og kompetanse 

Målområdene er de samme som i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Planstrategien 
for Nordland er delt i to. 

Del 1: Kunnskapsgrunnlaget redegjør for nåsituasjonen og viktige regionale 
utviklingstrekk i Nordland innenfor ni ulike områder: demografi og 
samfunnsutvikling; levekår; helse og levevaner; miljø og bærekraftig utvikling; areal 
og infrastruktur, natur- og friluftsområder; næring; utdanning og forskning; kultur; 
og samferdsel. 

Del 2: Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver, ser på hvilke 
utfordringer og muligheter som finnes innen de samme områdene, og hvilke 
planoppgaver som skal utføres i valgperioden.
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I tillegg til forannevnte komponenter og verktøy for planarbeid, vil følgende vektlegges 
i det videre arbeidet. 

o Bygningsloven (plan- og bygningsloven). Dagens plan- og bygningslov er sentral for 
all arealforvaltning og byggevirksomhet. Loven gjelder for planlegging av arealbruk 
og for byggesaksbehandling, og gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil 
utenfor grunnlinjene. Loven er fra 2008 og erstattet tidligere lov fra 1985. 

o Meld. St. 18 (2016–2017) - Bærekraftige byer og sterke distrikter. Det er en 
overordnet stortingsmelding som gir et sammensatt og kunnskapsbasert bilde av 
hvordan utfordringer og muligheter varierer rundt om i landet. Meldingen meisler ut 
hvilken retning regjeringen mener det er rett å gå i for en videre utvikling av våre  
byer og tettsteder, distrikter og regioner. Alle byer, tettsteder og bygder tilhører en 
region. I meldingen møtes by- og distriktspolitikk i en felles politikk for den 
regionale utviklingen. 

o FNs bærekraftsmål. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig 
utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i 
sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for 
en bærekraftig utvikling. 

o Kommunal planstrategi. Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med 
kommunal planstrategi innebærer blant annet at kommunestyret skal minst én gang 
i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og 
bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 
kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandlingen skal kommunestyret ta 
stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om 
planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 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, jamfør lovkommentar til 
plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. 

o Vevelstad kommunes planstrategi ble vedtatt den 9. november 2016. Planstrategi 
rulleres 2020. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-10-kommunal-planstrategi/-10-1-kommunal-planstrategi/id556778/


Om Vevelstad kommune
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Vevelstad, kommune i Nordland fylke, på 
kysten av Helgeland mellom 
Sandnessjøen og Brønnøysund. 
Vevelstad består av fastlandsområdet 
omkring Vistenfjorden med fjelltraktene 
omkring, samt Hamnøya (16,4 km2) 
utenfor kysten, atskilt fra fastlandet ved 
det smale Vevelstadsundet. Vevelstad 
ble 1916 opprettet som kommune ved 
utskilling fra Tjøtta (som i sin tur var blitt 
opprettet ved utskilling fra Alstahaug 
1862). Vevelstad hadde 1140 innbyggere 
ved opprettelsen 1916; den fikk 1920 
tillagt et område med 10 innbyggere, 
også det fra Tjøtta. Siden har grensene 
vært uendret. 

Natur
Hele Vevelstad ligger innenfor den 
kaledonske fjellkjedefoldingen 
(kaledonske orogenese), og 
berggrunnen er preget av foldingens 
fremherskende strøkretning sørvest-
nordøst. Berggrunnen består 
hovedsakelig av granitt, men det går et 
belte av glimmerskifer og glimmergneis 
nord-sør gjennom kommunen, på tvers 
av Indre Visten. Slik berggrunn finner en 
også nord for Stokka lengst nord i 
kommunen og på fastlandet langs 
Vevelstadsundet. 

Kilde: www.snl.no

Det opptrer marmor i fjellet noen 
steder sør for ytre del av Visten, samt 
dypbergarten gabbro i fjelltraktene 
innenfor Andalsvågen og herfra 
nordover til Stortinden (930 moh.).
Kommunen er berglendt med en 
rekke fjell over 800 moh. Høyest er 
Vistkjerringa i Visttindan (1239 moh.) 
på kommunegrensen mot Vefsn i 
sørøst. Langs kysten er det en brem 
med lavt land (strandflate). Omtrent 
halvparten av kommunens areal 
inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
Visten skjærer seg inn i et landskap 
med svært sparsom bosetning og har 
et spesielt rent og klart vann.

Bosetning
Bosetningen er spredt, og kommunen 
har ingen tettsteder, men en stor del 
av befolkningen er bosatt ved 
administrasjonssenteret Vevelstad og 
kysten sør for dette. Noe bosetting 
også på Hamnøya som ligger vest for 
Vevelstadlandet samt på Stokka og 
Visthus som ligger nord for Vistens 
ytre del. Det er meget tynn bosetting 
lenger inne i Visten, likeledes rundt 
Andalsvågen i sør. Per 2. kvartal 2018 
var det 502 innbyggere i kommunen. 
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Næringsliv
Tidligere var tradisjonelt fisket den viktigste 
næring i kommunen, men i dag er havbruk i bred  
forstand betydningsfullt. Det er flere aktive 
oppdrettslokaliteter i tillegg til en stadig sterkere 
satsning innen andre deler av akvakultur.  

Vevelstad er den kommunen i Nordland som er 
mest jordbruksavhengig. Melke- og 
kjøttproduksjon basert på storfehold og 
sauehold er viktigst, men det er også en 
vesentlig svinekjøttproduksjon i kommunen. 
Kommunen har atskillig turisttrafikk. Det har i de 
siste årene vært en stadig sterkere satsning på 
reiselivsnæring i samtlige av kommunens 
grender.  

For ytterligere styrking av næringslivet har 
kommunen igangsatt to 
næringsutviklingsprosjekt; et rettet mot landbruk 
og et innen sjømatnæring. 

Kraft
Kraftbehovet dekkes over samkjøringsnettet av 
Helgeland Kraft AS. I kommunen er det ikke 
utbygd noe vannkraftverk, og det er flere årsaker 
til det, blant annet skyldes det at store deler av 
kommunen ligger innenfor grensene til 
Lomsdalen-Visten nasjonalpark.

Samferdsel
Kystriksveien, Fv. 17, går gjennom kommunen på 
østsiden av Vevelstadsundet med ferge fra 
administrasjonssenteret

Kilde: www.snl.no

Forvik nordover til Tjøtta, og fra 
Andalsvågen i sør vestover til Horn i 
Brønnøy kommune. Forvik har også 
fergeforbindelse med Stokkasjøen nord for 
Visten og med Hamnøya, samt med 
Trolandet/Rødøya, Mindlandet og Tjøtta i 
Alstahaug. Hurtigbåt trafikkerer de veiløse 
grendene i Visten.

Administrativ inndeling og offentlige 
institusjoner
Vevelstad hører til Nordland politidistrikt, 
Brønnøy tingrett og Hålogaland 
lagmannsrett.
Kommunen er med i regionråd Sør-
Helgeland sammen med Bindal, Brønnøy, 
Sømna og Vega.
Vevelstad kommune tilsvarer soknet 
Vevelstad i Sør-Helgeland prosti (Sør-
Hålogaland bispedømme) i Den norske 
kirke. Mot slutten av 1800-tallet hørte 
Vevelstad til Søndre Helgelands fogderi i 
Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Vevelstad
For statistiske formål er Vevelstad 
kommune (per 2016) inndelt i ett 
delområde med til sammen 6 grunnkretser: 
Hesstun, Brødløs/Høyholm, Vevelstad, 
Visthus/Stokka, Aursletta/Visten og 
Svartvasheia.

http://www.snl.no/
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Kommunal planstrategi

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan

Kommuneplanens 
samfunnsdel

Handlingsprogram

Økonomiplan

Temaplan:

Strategisk næringsplan

Kulturminneplan

Boligpolitisk handlingsplan 

Klima og energiplan

Plan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

Kompetanseplan 

Vevelstad kommunes plansystem
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Arealplanlegging/-strategi

Arealstrategien skal gi overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et 
langsiktig perspektiv. Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av 
kommuneplanens arealdel, men også fungere som føringer for plan- og 
byggesaksbehandlingen i kommunen. 

Arealstrategi er et viktig verktøy særlig i kommuner med utbyggingspress. For Vevelstads 
del er antagelig ikke den forannevnte faktor som vektes tyngst. Faktorer listet opp 
nedenfor har/kan ha verdi for kommunens innbyggere:

Fremtidig uberørt natur.
Implementere samiske interesser.
Hensynta Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve samt 
implementere forannevntes besøksstrategi i det videre arbeid.
Områder som ønskes avsatt for tilrettelagt fysisk aktivitet uten motorferdsel.
Områder ønskes avsatt for vern av alle type kulturminner.
Områder som ønskes avsatt for vern av natur- og miljømangfold.   
Områder som ønskes avsatt til fritidsboliger.
Områder som ønskes avsatt til næringsvirksomhet.
Områder som ønskes avsatt til boligutbygging.

Kommuneplanenes samfunnsdel er et viktig verktøy for kommunens politikere. Målet er å 
sikre en god politisk forankring slik at planen kan bli et styrende politisk dokument for 
videre utvikling av Vevelstad kommune. 

Videre er medvirkning for innbyggere og eksterne samarbeidspartnere helt 
grunnleggende for å sikre planens funksjonalitet og relevans. Det vil bli avholdt 
folkemøter i samtlige av kommunens grender hvor målet er at innbyggerne gis en arena 
for konkrete innspill til det videre planarbeidet. 

Vevelstad kommune har flere interesseorganisasjoner som innenfor sine respektive felt 
innehar kompetanse som kommunens ansatte ikke nødvendigvis har. For å kunne 
nyttiggjøre ulik kompetanse vil representanter fra interesseorganisasjonene bli invitert inn 
i det videre planarbeidet. 

Hva barn og unge etterspør i sin fremtidige kommune vil best bli besvart av likealdret 
personer. Representanter fra Elevrådet ved Vevelstad Sentralskole vil bli invitert i det 
videre arbeidet. 

Fremdriftsplanen presentert nedenfor viser konkret forankring og medvirkning i det 
videre planarbeidet. 

Forankring og medvirkning



Visjon

En visjon kan sees på som et ønske for framtiden; som en uforpliktende drøm, men visjonen 
kan også være en konkret og målbar målsetting – et bilde på hva en skal få til gjennom å 
tenke stort og langsiktig. Kommuneplanen forplikter og legger føringer for prioritering og 
politiske vedtak. Politikerne skal bruke planen aktivt i sitt arbeid. 

Alt starter med egen innstilling, og derfor kan visjonen være en ledetråd for alles framtid i 
Vevelstad kommune. En trivelig og mangfoldig kystkommune der unge og eldre ønsker å 
bosette seg. Der det er mulig å få en interessant jobb, og flere ønsker å etablere næring og 
utvikle arbeidsplasser. Kommunen består av flere grender, og målet er at hele kommunen skal 
preges av bærekraftighet og stå-på-vilje. 

Visjonen skal: 
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Bidra til å skape det samfunnet vi 
ønsker i Vevelstad

Bidra til 
samhandling 

Bidra til involvering og 
utvikling
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Satsningsområder
i Vevelstads 

kommuneplan samfunnsdel 

Befolkningsutvikling 

Verdiskapning og næringsutvikling 

Tjenester i kommunal organisasjon

Sikkerhet og beredskap

Samferdsel og offentlig transport

Fritid for alle innbyggere 

Natur, landskap, miljø og klima

Folkehelse
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Fremdriftsplan 

Innhold tidspunkt

«Planprogram for Kommuneplanens 
Samfunnsdel 2019 – 2029» legges fram 
for planutvalget med innstilling om at det 
legges ut på høring.

november 2018

«Planprogram for Kommuneplanens 
Samfunnsdel 2019 – 2029» legges ut på 
høring.

desember 2018

«Planprogram for Kommuneplanens 
Samfunnsdel 2019 – 2029» vedtas av 
Vevelstad kommunestyre

mai 2019

Oppstart av planarbeid bekjentgjøres i det 
offentlige rom. 

mai 2019

Det nedsettes en arbeidsgruppe for 
planarbeidet.

mai 2019

Det gjennomføres folkemøter i alle 
kommunens grender. 

juni - august 2019

Innspill fra innbyggerne innarbeides i 
planen.

september 2019

Planutkast legges ut på 1. gangs høring september 2019

Eventuelle innspill innarbeides i planen oktober 2019

Planutkast legges ut på 2. gangs høring oktober 2019

Eventuelle innspill innarbeides i planen november 2019

Vevelstad kommunestyre vedtar 
«Planprogram for Kommuneplanens 
Samfunnsdel 2019 – 2029».

desember 2019


