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Kjære Rørosborger!
Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt og dyktig næringsliv, en unik kulturarv, stor frivillighet, sterk
dugnadsånd, og et lokalt kulturliv som er kåret til landets
beste 3 år på rad. På den annen side ser vi framtidige utfordringer knyttet til manglende vekst i folketall og arbeidsplasser, en kommende eldrebølge og svak kommuneøkonomi. Utfordringene må vi løse, og vi må gjøre det sammen.
For å arbeide effektivt trenger vi en plan.
Det du nå holder i handa er kommuneplanens samfunnsdel – en overordnet utviklingsplan for lokalsamfunnet
Røros de neste 12 år. Planen inneholder visjon, satsingsområder, mål og strategier. Det innebærer at planen angir
hvilken retning vi ønsker lokalsamfunnet Røros skal utvikle
seg og hvilke verdier som skal ligge til grunn. Hva skal vi
skal prioritere å jobbe med for å løse utfordringene, hvilke
mål skal vi sette oss og hvordan skal vi få det til?
Samfunnsplanen er resultat av en omfattende prosess
som fra høsten 2014 har involvert nærmere 500 rørosinger. Innbyggerne som har deltatt aktivt i prosessen har
bidratt med verdifulle synspunkter, og har hatt stor
påvirkning på planens innhold. Hovedretningen i planen;
at de særegne kulturminnekvalitetene våre også representerer vårt største fortrinn for verdiskaping, er i stor grad
resultat av tydelige tilbakemeldinger fra innbyggerdialogen. Takk for stort engasjement og verdifull deltakelse!
Hans Vintervold
Ordfører
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Status

Utfordringer

• Mellomstor kommune med 5600 innbyggere
• Har ikke hatt befolkningsvekst siden tusenårsskiftet
• Ugunstig alderssammensetning med høy og økende
andel eldre
• God arbeidsplassdekning, 87 % av kommunens
sysselsatte har arbeid i kommunen
• Netto innpendling på 379 personer
• Svak reduksjon i antall arbeidsplasser de siste åra
• Relativ høy andel sysselsatte innenfor industri (15,6%),
overnatting / service (6,9%) og varehandel (13,5%)
• Rikt kulturliv, stor frivillighet, kåret til årets kulturkommune 3 år på rad
• Gode kommunale tjenester, men svak økonomi.
Robek-kommune fra 2014
• Regionsenter for sørsamisk befolkning
• Innskrevet på UNESCO`s liste over verdens natur- og
kulturarv i 1980
• Er tildelt «Merket for bærekraftige reisemål», jfr.
nasjonal merkeordning i regi av Innovasjon Norge
• Regionalt viktig posisjon som lokalmatdestinasjon;
«Sør-Trøndelags matsentrum»

• Snu svak negativ trend og skape vekst i arbeidsplasser,
næringsliv og antall innbyggere
• Fremme verdiskaping som forsterker Røros som
merkevare, er bærekraftig og tar hensyn til de særegne
kulturminneverdiene
• Løfte forvaltning av kulturarv fra sektorhensyn til i
ntegrert del av et helhetlig samfunnsperspektiv
• Øke overnattingskapasiteten
• Øke produksjonen i primærnæring og landbruk som
viktig leverandør til en lokalmatnæring i vekst
• Bedre infrastruktur, spesielt vei- og togforbindelse mot
Trondheim
• Gjøre kommuneorganisasjonen bedre på kommunikasjon, samhandling og økonomistyring
• Videreutvikle det høye nivået for kulturliv og frivillighet
• Sikre et framtidig grunnlag for sørsamisk befolkning,
næring og kultur
• Styrke bevisstheten om Røros sin funksjon som
regionsenter

De mest signifikante verdiene som framkom i planprosessen er kulturelle, inkluderende, stolte, engasjerte og dugnadsånd.
Vi har lagt til grunn at disse verdiordene omfattes av selve visjonen, og valgt å trekke fram tre kvaliteter som er særegne for Røros.

visjon

kvaliteter som betegner, beskriver og gir Rørossamfunnet identitet.
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Foto: Rørosmuseets arkiv

Verdensarv
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Foto: Destinasjon Røros - Tom Gustavsen

prioriterte satsningsområder
- og to gjennomgående tema:

Verdiskaping
Bokvalitet
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VERDISKAPING
Verdiskaping
RØROS ER UNIK
333 års bergverksdrift på Rørosvidda skapte rikdom for
eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for etterslekten. Innskrivingen av Røros Bergstad på UNESCO`s verdensarvliste i 1980 er en anerkjennelse av det levde liv på Røros.
Kulturminnene og verdensarvstatusen gir Røros sterke forpliktelser, men samtidig store muligheter. For næringslivet
har kulturminnene og kulturhistorien skapt et unikt sted
for blant annet reiseliv, handel, håndverkere, industri og
servicenæring. Næringsutvikling i Rørossamfunnet må ta
utgangspunkt i den gjensidige avhengigheten som er mellom næringsutvikling og bevaringshensyn.
MERKEVAREN RØROS
Rørosnavnet forbindes gjerne med god kvalitet – enten det
er i forhold til håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller som reisemål. Omdømmet er møysommelig bygget opp gjennom mange år ved at man i felleskap
har vært opptatt av lokalt særpreg og kvalitet, og er i dag
et av de viktigste konkurransefortrinnene Røros har. Vekst
og utvikling i Rørossamfunnet må skje på en måte som forsterker og ikke svekker dette omdømmet.
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Hovedmål - verdiskaping

• HØYERE ØKONOMISK VEKST
	ENN RESTEN AV INNLANDET
• På miljøet og kulturarvens premisser
Hovedstrategi - verdiskaping

• Langsiktig perspektiv
• Nødvendige tiltak og
aktiviteter for vekst
skal ikke redusere
	kultur arven eller svekke
merkevaren Røros

Delmål – Hva vil vi?
1. Videreutvikle industrimiljø,
      skapervilje og kompetanse

Strategier – Hvordan får vi det til?
• Styrke samarbeid mellom utdannings- og forskningsmiljø, næringsliv og offentlig forvaltning
• Benytte kompetansemiljøer i Trøndelag som NTNU, HiST, etc.

• Samarbeid med Røros videregående skole og lokalt næringsliv
• Legge til rette for arbeidsinnvandring
2. Økt regionalt samarbeid om
      næringsutvikling

• Delta i regionalt samarbeid om organisering av løpende arbeid med næringsutvikling

3. Styrket infrastruktur

• Fremme økte investeringer til Fv. 30 ved helhetlig planlegging av strekningen Støren – Røros

• Delta aktivt i regionale utviklingsprosjekter

• Arbeide for elektrifisering og opprustning av Rørosbanen
• Styrke rutetilbudet for persontog til Trondheim

• Arbeide for å opprettholde og styrke flytilbudet til Røros
4. Videreutvikle Røros som bærekraftig
      reiselivsdestinasjon og hytte      kommune

• Videreutvikle det historiske sentrum som bomiljø og levende arena for handel og tjenester
• Styrke overnattingskapasiteten

• Utvikle ny arealpolitikk som gir økte økonomiske ringvirkninger av fritidsbebyggelse
• Styrke og videreutvikle Røros som arrangementssted
• Tilrettelegge for økt bruk av utmark
• Styrke vertskapsrollen

5. Videreutvikle lokalmatproduksjon

• Opprettholde det arealmessige grunnlaget for og videreutvikle den gode kvaliteten i reindriften
• Styrke produsentleddet i primærnæring

• Stimulere til økning i økologisk landbruksproduksjon
6.   Øke antall arbeidsplasser knyttet til
      kultur- og kulturarvbaserte næringer

• Videreutvikle kompetansemiljø knyttet til reparasjon og vedlikehold av gamle hus
• Videreutvikle miljø for kunsthåndverk
• Stimulere kulturarrangement
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Bokvalitet
Bokvalitet

Hovedmål - bokvalitet

Røros er noe mer enn et verdensarvsted og en turistdestinasjon. Røros er også et velfungerende lokalsamfunn i daglig bruk som gir livsgrunnlag for 5600 rørosinger. Behov for
arbeid, bolig, varer, tjenester, rekreasjon, opplevelser, oppvekstmiljø og sosiale møteplasser dekkes i verdensarven. Og
det er nettopp dette som gir Røros særpreg og rørosingen
identitet.

• 6000 rørosinger i 2028

Det er imidlertid ingen selvfølge at Røros forblir slik i framtiden. Det er mange eksempler på byer og steder som har utviklet seg for ensidig på turismens premisser. Ofte med det
resultatet at lokalbefolkningen blir fortrengt, at særpreg går
tapt og at vitale byfunksjoner blir etablert i forsteder eller
randområder. Tematikken er til stede på Røros i dag blant annet gjennom debattene om lokalisering av detaljvarehandel,
gjennom praktisering av ordningen med boplikt eller i hvilken grad det bør åpnes for ny fritidsbebyggelse i sentrum.
Det finnes ikke enkle svar på disse problemstillingene, fordi turisme så vel som varehandel representerer viktige
næringer som gir mange arbeidsplasser lokalt, og som det
er ønskelig å gi best mulig rammevilkår. Det er imidlertid viktig å erkjenne at alle typer aktivitet må tilpasses en
helhet, og det er viktig å være bevisst på de prioriteringer
og valg som gjøres.
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• Øke Røros sin attraktivitet
som bosted
Hovedstrategi - bokvalitet

• bolig, oppvekstmiljø,
Tilhørighet og arbeid

Delmål – Hva vil vi?		
1. Få et mer variert tilbud av boliger og
      boligtomter på Røros

Strategier – Hvordan får vi det til?
Legge til rette for:

• et nytt byggeområde for boliger i tilknytning til Røros sentrum

• fortetting med leiligheter innenfor gjeldende byggeområder, for eldre og yngre
• økt bosetting i det historiske sentrum

• flere utleieboliger, blant annet med tanke på arbeidsinnvandring
2. Utvikle gode bomiljø

• Sikre høy estetisk og funksjonell kvalitet gjennom arealplanlegging
• Legge til rette for gode uteoppholds- og lekeområder
• Legge til rette for gangavstand til andre gjøremål

• Legge til rette for stedegne formingselementer også ved planlegging av nye boligområder
3. Sentrumsutvikling

• Videreutvikle det historiske sentrum som bomiljø og levende arena for handel og tjenester

4. Opprettholde og videreutvikle
      kulturliv

• Videreutvikle det gode kulturtilbudet, herunder arenaer, kulturarbeidsplasser og frivillighet

• Utvikle møteplasser

• Styrke immateriell kulturarv

• Styrke sørsamisk språk og kultur

• Styrke formidling av Johan Falkbergets liv og dikting
• Styrke og videreutvikle barne- og ungdomskultur
5. Videreutvikle trivsel, bolyst og
      tilhørighet

• Bedre inkludering av tilflyttere og flyktninger

6. Videreutvikle kommuneorgani      sasjonen

• Styrke informasjon, kommunikasjon og samhandling

• Styrke regionalt samarbeid i tilflyttingsarbeidet
• Styrke økonomistyringen

• Tilpasse tjenestetilbudet til økonomisk bærekraftige rammer
• Styrke politisk deltakelse i og eierskap til planprosesser
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Foto: form til fjells - Tom Gustavsen

Kultur
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FOLKEHELSE
Folkehelse

Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. God folkehelse er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping.
Røros har i hovedsak de samme utfordringene som landet
for øvrig; livsstilssykdommer som diabetes type 2, overvekt,
høyt blodtrykk og visse typer kreft, samt aldrende befolkning
og økende grad av demens. Røros har videre mange kvaliteter som påvirker folkehelsa i positiv retning, for eksempel
et fremragende lokalt kulturliv, fylkets laveste frafall i videregående skole og fylkets laveste arbeidsledighet. Det betydelige frivillige arbeid som drives av lokale lag og foreninger
har stor positiv effekt for folkehelsa.
Status og utfordringer for folkehelsearbeidet er kjent, fokus
må rettes inn mot hva vi kan gjøre for å få en best mulig
folkehelse på Røros.

16

Delmål – Hva vil vi?		

Strategier – Hvordan får vi det til?

1. Satse på barn og unge

•

Styrke fokuset på barn og unge som ikke fanges opp av idrett og organisert aktivitet

2. Stedsutvikling

•

Styrke satsingen på gode uteoppholds- og lekeområder

•

Legge til rette for sosiale møteplasser i nærmiljøet

3. Bedre inkludering

4. Strukturering og forankring

5. Friluftsliv

•
•

Legge til rette for at alle sikres mulighet for bevegelse og fysisk aktivitet
Legge til rette for gangavstand mellom daglige gjøremål

•

Bedre inkludering av tilflyttere og flyktninger

•

Skape arenaer som tar opp temaer som åpenhet, inkludering og tilhørighet.
Hva innebærer det?

•

Synliggjøring av andre kulturer

•

Etablere strukturer og rutiner for kontinuerlig, tverretatlig samarbeid om folkehelse

•

Vektlegge informasjon og forebygging, herunder forebygging av ulykker

•

Stimulere til økt bruk av natur- og friluftsområder

•

Løfte folkehelse fra sektorhensyn til integrert del av et helhetlig samfunnsperspektiv; innarbeide
folkehelse i eksisterende planverk
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vERDENSARV
Verdensarv

Røros bergstad ble innskrevet på UNESCO`s liste over verdens
kultur- og naturarv i 1980. I 2010 kom hele Cirkumferensen
inn på lista, dvs. et område innenfor en sirkel med radius fire
gamle norske mil (45,2 km) fra Storwartz gruve som utgjorde privilegieområdet til Røros Kobberverk. Området innenfor
Circumferensen har særlig betydning for verdensarven.
Det er et hovedmål at hensynet til verdiene verdensarvstatusen hegner om vil ligge som en overordnet og sektorovergripende forutsetning for all lokal samfunnsplanlegging og
ressursforvaltning på Røros. Dette for at kulturarven ikke
gradvis blir svekket, men styrket.
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Delmål – Hva vil vi?		

Strategier – Hvordan får vi det til?

1. Styrke kompetansen på forvaltning av
      verdensarven

•
•
•
•

Videreutvikle lokal forståelse og «breddekompetanse»
Videreutvikle lokale fagmiljøer
Skape større legitimitet for kunnskapsbaserte beslutninger
Styrke kunnskapen om immateriell kulturarv

2. Styrke kompetansen på å drive            
      næringsutvikling på verdensarvens
      premisser

•

Bedre dialog og større samhandling mellom fagmiljø som forvalter kulturarv og fagmiljø som
driver næringsutvikling

3. Styrke formidlingskompetanse

•

Styrke samarbeidet mellom miljøer som driver formidlingsarbeid

4. Bedre og mer helhetlige
      planprosesser

•

Styrke forståelse og aksept for at areal- og bygningsforvaltning ikke lenger kan skje ved dispensasjon

•

Styrke deltakelse i planprosesser

•

•

Styrke forståelse for at plan innebærer avveining av motstridende interesser, å balansere vekst og
vern.
Styrke eierskap til vedtatt plan hos innbyggere og politikere
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Foto: form til fjells - Gunn Nylend Axethorne

Industri
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Overordnede retningslinjer for arealbruk
Retningslinjene gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv. Retningslinjene skal
først og fremst legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel, men også for den løpende plan- og byggesaksbehandlingen.

Bergstaden Røros

Røros kommune har en andel av befolkningen som bor i
tettsted på 67 %. Det er høyt for en distriktskommune og
skyldes den spesielle bosettingshistorien. Tallet forteller om
urbane kvaliteter midt på Rørosvidda; byrom, intimitet, korte
avstander mellom daglige gjøremål og klare tettstedsgrenser. Dette er verdifulle kvaliteter som må videreføres.
Det tette og kompakte utbyggingsmønsteret på Røros
skal videreføres ved å vektlegge:
1. Fortetting og utfylling innenfor eksisterende byggesoner
2. Løsninger som gir kortest mulig avstander mellom
daglige gjøremål
3. Løsninger som gir styrket grunnlag for kollektivtrafikk
4. Klare grenser mellom tettsted og omland; møte mellom
by og haga
5. Kort avstand og god tilgjengelighet til bynære friluftsområder
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Fritidsbebyggelse

32 % av kommunens 3416 hytter ligger spredt. Dette gir reduserte muligheter for lokal verdiskaping knyttet til å opparbeide vei, vann, kloakk og strøm, redusert bruk og lavere
etterspørsel etter varer og tjenester. Spredt utbyggingsmønster gir dessuten økte negative konsekvenser for landbruk,
reindrift, friluftsliv, natur, etc. En bør i framtiden bygge hytter
på en måte som gir maksimale økonomiske ringvirkninger
og minimale negative konsekvenser.
Nye fritidsboliger skal bidra til et mer kompakt
utbyggingsmønster ved å vektlegge:
1. Lokalisering i nær tilknytning til tettstedet Røros, eller
grendesentrene Brekken, Glåmos og Galåen.
2. Lokalisering i hoveddalføret Glåma – Rugldalen – Fv.30.
3. Lokalisering langs andre hovedveger
4. Lokalisering i nær tilknytning til annen bebyggelse
5. Fortetting og utfylling av eksisterende hytteområder
Retningslinjene er generelle og danner alene ikke tilstrekkelig grunnlag for vedtak om lokalisering. Retningslinjene må
følges opp med konkrete arealbruksvurderinger i arealdelen,
der alle relevante verne- og utbyggingshensyn er identifisert,
analysert og veid.
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form til fjells
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