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Fylkeskommunens uttalelse - Høring av forslag til planstrategi
2020-2023- Levanger kommune
Vi viser til oversendt utkast til kommunal planstrategi for Levanger kommune.
Nasjonale og regionale føringer
Gjennom nasjonale forventninger til regional kommunal planlegging, er FNs
bærekraftsmål aktualisert, og fylkeskommunen er derfor positiv til at Levanger har hatt
en prosess med kommunestyret og administrativ ledelse med utgangspunkt i
bærekraftsmålene.
I utkast til planstrategi er det ikke vist til regionale føringer, og vi minner derfor om at
det nylig er vedtatt en regional planstrategi for perioden 2020-2023 (regional
planstrategi) som viser til satsinger i denne fylkestingsperioden. Levanger vil være en
viktig bidragsyter for å nå flere av de regionale målsettingene.
Klima og energi
Levanger har definert klima og miljø som en av de sentrale utfordringene i årene som
kommer, og vil følge opp klima i kommunedelplan miljø, klima og energi. Til orientering
regional plan for klimaomstilling vil bli behandlet i Fylkestinget 14. oktober (Forslag
regional strategi for klimaomstilling).
Vi gjør også oppmerksom på ny regional plan for vannforvaltning med tiltaksprogram
som planlegges vedtatt innen utgangen av 2021, og som forutsettes koblet inn i
kommunal planlegging på lik linje med andre nasjonale og regionale føringer. De
overordnede føringene bør inn i arealdelen og tiltakene inn i aktuelle delplaner.
Regional plan for arealbruk og regional plan for kulturminner er også under arbeid,
førstnevnte vil bli sendt på høring i fylkestinget i oktober (høringsutkast regional plan for
arealbruk).
Næringsutvikling
Fylkeskommunen er positiv til at Levanger har revidert kommunedelplan for næring, og
viser i den forbindelse til at fylkeskommunen er i gang med å revidere den regionale
strategien for verdiskaping (Strategi for innovasjon og verdiskaping for trondelag).
Kommuner og næringsliv vil bli involvert i dette arbeidet frem mot ferdigstilling høst

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
2021.
Vurdering av gjeldende planer og planbehov
Kommunen har startet arbeidet med å revidere gjeldende kommuneplan med samfunnsog arealdel, som etter planen vil vedtas i 2021. Fylkeskommunen er positiv til at
kommunen vil fase ut noen planer i gjeldende valgperiode, og til den tydelige koblingen
mellom de kommunale planene og kommuneøkonomien som er synliggjort i forslag til
planstrategi.
Oppsummert, mener fylkeskommunen Levanger kommunes forslag til planstrategi er
kort og oversiktlig, og peker på viktige utfordringer både for Levangersamfunnet og
Levanger kommune som organisasjon. Vi merker oss også at den bygger på et svært
omfattende kunnskapsgrunnlag/samfunnsanalyse som er oppsummert som utfordringer
og muligheter i forslag til planstrategi.
Vi ser fram til videre dialog om gjennomføring av planstrategien og ønsker kommunen
lykke til med det kommende planarbeidet.

Med vennlig hilsen
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