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Detaljregulering for Øvre Årnes - planoppstart 
 

Planområde 

Med Åfjord kommune som forslagsstiller varsles det oppstart av detaljregulering for Øvre 

Årnes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3. Planavgrensning går fram av kartvedlegg. 

Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for aktivitetshus som er under planlegging på den 

tidligere vegvesen-tomta. Adkomst til parkeringskjeller tilknyttet aktivitetshuset er planlagt 

langs østre og nordre sider av rådhustomta. Aktuelt formål for rådhustomta vil fortsatt være 

tjenesteyting, men muligens med annet innhold enn i dag. Eksisterende bygg med boliger og 

noe tjenesteyting vil reguleres til dette formålet. I planområdet tas også med et areal over til 

nordsiden av Norddalselva for planlegging av eventuell gangbru. 

Forhold til andre arealplaner 

Det foreligger en områderegulering for Årnes fra 2013. Arealformål i områdereguleringen er 

tjenesteyting på rådhustomta og boligformål på vegvesen-tomta. Det er også noe areal med 

park-formål. I nord berører planområdet så vidt reguleringsplan for Årnes sentrum – Å 

misjonshus, som her har offentlig bebyggelse som formål. 

 

Planområdet tegnet inn med reguleringsplaner i bakgrunnen. 

I 2014 ble det vedtatt kommunedelplan for Åfjord sentrum. I det store og hele videreføres 

områdeplanen gjennom kommunedelplanen, men vegvesen-tomta blir gitt annet formål. 

Omtrent halve tomta, mot vest, er satt av til næringsformål mens den resterende delen av 
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tomta er tjenesteyting. For rådhustomta vil reguleringen legge opp til formål som er i henhold 

til kommunedelplanen. Dette kan langt på veg sies også om vegvesen-tomta selv om planlagt 

bygg her vesentlig vil inneholde tjenesteyting med noe næring (restaurant). Dog vil ikke 

planlagt bygg forholde seg helt i henhold til formålsgrensen mellom næringsformål og 

tjenesteyting slik den er tegnet inn i kommunedelplanen. Boligbygget med noe tjenesteyting 

er tenkt videreført slik det er. Strengt tatt vil det være et avvik fra kommunedelplanen som 

ikke sier noe om boligformål her. Som nevnte ovenfor viser områdereguleringen boligformål 

på dette arealet. 

 

Planområdet tegnet inn med kommunedelplan for Åfjord sentrum i bakgrunnen. 

Konsekvensutredning 

Ved planoppstart skal det vurderes om planen må konsekvensutredes. Kriteriene for om en 

plan skal konsekvensutredes går fram av forskrift om konsekvensutredninger. 

Reguleringsplan for Øvre Årnes faller utenfor kriteriene og trenger derfor ikke å 

konsekvensutredes. Det vise her til vedlegg I og II til den aktuelle forskriften. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=konsekvens
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Framdriftsplan og medvirkning 

Det er satt opp følgende framdriftsplan for planprosessen: 

08.02.2019   Varsling av planoppstart 

04.03.2019   Frist for merknader til planoppstart 

08.02.2019-15.03.2019 Utarbeidelse av planforslag 

10.04.2019   1. gangs behandling i planutvalget 

12.04.2019-24.05.2019 Høring og offentlig ettersyn 

05.06.2019   Sluttbehandling i planutvalget 

14.06.2019   Egengodkjenning i kommunestyret 

Det er mulig å komme med merknader nå i forbindelse med varsling av oppstart av 

planarbeidet. Når det er utarbeidet et konkret planforslag som har vært til 1.gangs behandling 

i planutvalget blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli en ny 

mulighet å komme med merknader til det konkrete planforslaget som foreligger. 

Merknader 

Informasjon om planoppstart er også gjort tilgjengelig på kommunens nettside, 

www.afjord.kommune.no.  Eventuelle merknader til planoppstarten sendes skriftlig til Åfjord 

kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord, eller på e-post til postmottak@afjord.kommune.no. 

Frist for å komme med merknader er 26.02.2019. 

 

http://www.afjord.kommune.no/
mailto:postmottak@afjord.kommune.no

