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Utvalg: Åfjord kommunestyre 
Møtested: 2 etg., Årnes Handel 
Dato: 17.06.2021 
Tid: 09:00 – 16:45 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Vibeke Stjern Ordfører AP 
Gro Alida Kristiansen Medlem AP 
Karin Viken Sumstad Medlem AP (Fratrådte kl. 14.00) 
Bjørn Arne Hosen Medlem AP 
Stian Skjærvik Hansen Medlem AP 
Alf Håkon Skjærvik Medlem AP 
Sandra Brattgjerd Medlem AP 
Per Ivar Markanes Medlem AP (Fratrådte kl.13.00-

14.00) 
Einar Eian Varaordfører H (Fratrådte kl. 16.00) 
Anne Iren Lian Medlem H 
Synnøve Tronsen Lauritsen Medlem H 
Håkan Berdahl Medlem H 
Tone Bårdli Medlem SP 
Erling Iversen Medlem SP 
Jon Husdal Medlem SP (Fratrådte kl. 16.00) 
Oddbjørn Rømma Medlem SP 
Hanne Skjæggestad Medlem SP 
Mari Krogfjord Medlem SP 
Heidi Moen Svenning Medlem SP 
Eirik Lothe Medlem SP 
Berit Gundersen Medlem SP 
Nina Edvardsen Medlem KRF 
Gunnar Singsaas Medlem FRP (Fratrådte kl. 16.15) 
Halvor Valderaune Bueng Medlem FRP 
Thore Erling Pettersen Medlem V 
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Navn Funksjon Representerer 
Erik Jakobsen MEDL AP 
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Per O. Johansen 
Nina Knutsen 
Reidun Momyr 
Camilla Hestmo Berdal 
Jan Ove Berdahl 
Espen Murvold 
Kjell Vingen 

Rådmann 
Sekretær 
Sektorsjef for oppvekst 
Virksomhetsleder barnehage 
Sektorsjef for Kultur, idrett og frivillighet 
Konstituert økonomisjef 
Arealplanlegger 
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Saksnr Innhold Lukket 
 Referatsaker  
RS 23/21 Møteprotokoll - KST 12.05.21  
RS 24/21 Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg 

06.05.21 - 09.06.21 
 

RS 25/21 Møteprotokoll - Vekst og utvikling og LU-
nemnda 27.05.2021 

 

RS 26/21 Møteprotokoll - Utvalg helse og oppvekst 
01.06.2021 

 

RS 27/21 Ungdomsråd - Årsmelding 2020-2021  
 Saker til behandling  
PS 45/21 Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord 

kommune. 
 

PS 46/21 Tilskudd til privat vannforsyning  
PS 47/21 leie av moduler for midlertidige lokaler ved 

Åset skole 
 

PS 48/21 Valg av stemmestyrer - Stortingsvalget 2021  
PS 49/21 Suppleringsvalg - Eldrerådet  
PS 50/21 kystsoneplan for Namdalen og Fosen - første 

gangs behandling 
 

PS 51/21 Uttalelse ang utfordringer ved avdeling Vik-
Bessaker barnehagen 

 

PS 52/21 Årsregnskap og Årsmelding 2020 - Åfjord 
kommune 

 

PS 53/21 Tertialrapportering pr. 30.04.2021  
PS 54/21 Saldering budsjett 2021 - 1. tertial  
PS 55/21 Forespørsel om justering av Avtale mellom 

Åfjord 
 kommune og kvidul as vedrørende arealer på 
brennholmen 

 

PS 56/21 prinsipper for utbyggingsavtale 
 i ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE i hht 
plan- og bygningsloven § 17-2 

 

PS 57/21 MULIGHET FOR KJØP AV A-AKSJER FRA 
TRØNDERENERGIS BEHOLDNInG AV EGNE 
AKSJER 

 

PS 58/21 nytt næringsareal på kråkøy – reguleringsplan 
og festeavtale 

 

 
 



Info- og orienteringssaker:  
 
Covid-19 
Ordfører orienterte kort om Covid-19 pandemien her i Åfjord. 
  
  
Pågående byggeprosjekter 
Rådmannen orienterte kort om pågående byggeprosjekter og svarte på spørsmål.  
  
  
Utbygging ved Fosen Vekst 
Ordfører orienterte kort om arbeidet med tilsetting av daglig leder ved Fosen Vekst AS 
og arbeidet med planlegging av nybygg ved bedriften.  
  
  
Mobil- og bredbåndsutbygging 
Rådmannen orienterte kort om status på mobil- og bredbåndsutbygging i kommunen, 
herunder at 

 Rissa kraftlag har fått anbudet på utbygging Kiran – Nordskjør 
 Status bygdefiberprosjekt på Linesøya 
 Fiberprosjekt på Refsnes for å kompensere for manglende TV-signaler. 
 Bygging av mobilmast i Sørdalen, der kommunestyret stiller kr 425.000 av årets 

bevilgning til mobil- og bredbåndsutbygging som dekker 50% av kostnadene ved 
fremføring av ny mobilmast på Grandoddskallen.  

  
  
Status på kommunale bruer  
FrP har med bakgrunn i en artikkel i Fosna-Folket om tilstanden på Høgåskammen bru 
på Elveng, stilt spørsmål ved status på bruene på de kommunale veiene i Åfjord 
kommune.  
Kommunestyret ber om at rådmannen engasjerer nødvendig kompetanse for å 
kartlegge tilstanden på bruene på kommunale veier i Åfjord.  
  
  
Statistikk over nye innbyggere 
FrP har stilt spørsmål om utviklingen av innbyggertallet i Åfjord, herunder til- og 
fraflytting i kommunen.  
Ordføreren ga en kort orientering om utviklingen av folketallet i kommunen, og ønsker å 
legge opp til en temadag i kommunestyret i løpet av høsten der man ser på 
utviklingstendenser og hvordan vi skaper fremtidig vekst og utvikling er i Åfjord.  
  
  
Orientering fra Generalistkommuneutvalgets arbeid 
Ordføreren orienterte om arbeidet i det regjeringsoppnevnte 
Generalistkommuneutvalget, der ordføreren i Åfjord er utnevnt som medlem.  
  
  
Orientering fra LNVK – Landssammenslutningen for Norske VindkraftKommuner 
Ordføreren orienterte fra arbeidet i LNVK herunder av avklaring av arbeidet med å få på 
plass en produksjonsavgift for vindkraft i Norge.  
  
  



Navn på brannstasjonen i Åfjord sentrum 
Etter spørsmål fra Håkan Berdahl orienterte ordføreren om navnet på den nybygde 
Årnes brannstasjon.  
Brannstasjonen har alltid hatt dette navnet, men etter at den flyttet over i nybygg har det 
blitt et engasjement rundt dette.  
Ordføreren orienterte for øvrig om at navnet vil bli endret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vibeke Stjern  
Ordfører 
  



Referatsaker 
RS 23/21 Møteprotokoll - KST 12.05.21 Møteprotokoll - KST 12.05.21 
RS 24/21 Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg 06.05.21 - 09.06.21 
Møteprotokoller - Formannskap og Planutvalg 06.05.21 - 09.06.21 
RS 25/21 Møteprotokoll - Vekst og utvikling og LU-nemnda 27.05.2021 
Møteprotokoll - Vekst og utvikling og LU-nemnda 27.05.2021 
RS 26/21 Møteprotokoll - Utvalg helse og oppvekst 01.06.2021 Møteprotokoll - 
Utvalg helse og oppvekst 01.06.2021 
RS 27/21 Ungdomsråd - Årsmelding 2020-2021 Ungdomsråd - Årsmelding 2020-
2021 
  



Saker til behandling 
PS 45/21 Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord kommune. 
Utvalgets innstilling 
Åfjord kommunestyre vedtar Lokal forskrift om farvannsavgift i Åfjord kommune, med 
virkning fra 01.01.2021. Samtidig oppheves Lokal forskrift for Åfjord kommune om 
havneavgift. 
Avgiftssatsene sendes på separat høring. 
 
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 15.04.2021  
Behandling: 
 
Følgende forslag til endring i forskriften ble fremmet:  
  

 Lokal forskrift om Havneregulativ med bestemmelser oppheves fra 01.01.2021. 
 Ikrafttredelse ny Farvannsforskrift flyttes til 01.01.2022. 
 Forskriftens §2.1 utgår. 
 Ny §2. punkt i: Fiskefartøy fritas for farvannsavgift. 

 
 
Votering: 
 
Det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Utvalg for vekst og utvikling anbefaler Åfjord kommunestyre å vedta Lokal forskrift om 
farvannsavgift i Åfjord kommune, med vedtatte endringer og med virkning fra 
01.01.2022. Samtidig oppheves Lokal forskrift for Åfjord kommune om havneavgift. 
Avgiftssatsene sendes på separat høring. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Utvalg for vekst og utvikling anbefaler Åfjord kommunestyre å vedta Lokal forskrift om 
farvannsavgift i Åfjord kommune, med vedtatte endringer og med virkning fra 
01.01.2022. Samtidig oppheves Lokal forskrift for Åfjord kommune om havneavgift. 
Avgiftssatsene sendes på separat høring. 
 
 
 
PS 46/21 Tilskudd til privat vannforsyning 
Utvalgets innstilling 



Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til 
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd 
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,-  
 
I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel 
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring.  
 
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk 
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften. 
 
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet. 
 
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 27.05.2021  
Behandling: 
 
Utvalget ber om at siste avsnitt i administrasjonens vurdering slettes før saken legges 
frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til 
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd 
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,-. 
 
I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel 
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring. 
 
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk 
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften. 
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til 
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd 
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,-. 
 
I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel 
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring. 
 
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk 
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften. 
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
Generelt tilskudd til etablering av private vannverk avvikles. Tilskudd kan gis til 
etablering eller opprusting av private vannverk som levere vann til næring. Tilskudd 
utgjør 30% av etableringskostnad, avgrenset til 30 000,-. 
 
I tilfeller hvor det er flere abonnenter som skal tilknyttes ett privat vannverk gis likevel 
kun ett tilskudd. Tilskudd gis til abonnenter der vannforsyning går til næring. 
 
Tilskudd forutsetter at det private anlegget bygges slik at det levere godt og hygienisk 
drikkevann, som oppfyller krav i drikkevannsforskriften. 
Tilskudd finansieres over disposisjonsfondet. 
 
 
 
 
PS 47/21 leie av moduler for midlertidige lokaler ved Åset skole 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre vedtar å leie moduler for midlertidige lokaler for 1. og 6. trinn ved 
Åset skole fra og med høsten 2021, og for en periode på 3 år, basert på de 
forutsetningene som fremgår av saken.   
 
Kommunestyret ber om at rådmannen korrigerer driftsbudsjettet for Åfjord kommune for 
2021 slik at det tar høyde for opparbeidelse, leie, inventar og drift av disse modulene, 
med kr 2.150.000 som dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Videre ber Åfjord 
kommunestyre om at rådmannen innarbeider kostnadene ved leie, drift og demontering 
av fjerning av modulene driftsbudsjettet for Åfjord kommune i 2022 og 2023.  
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre vedtar å leie moduler for midlertidige lokaler for 1. og 6. trinn ved 
Åset skole fra og med høsten 2021, og for en periode på 3 år, basert på de 
forutsetningene som fremgår av saken.   
 
Kommunestyret ber om at rådmannen korrigerer driftsbudsjettet for Åfjord kommune for 
2021 slik at det tar høyde for opparbeidelse, leie, inventar og drift av disse modulene, 
med kr 2.150.000 som dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Videre ber Åfjord 
kommunestyre om at rådmannen innarbeider kostnadene ved leie, drift og demontering 
av fjerning av modulene driftsbudsjettet for Åfjord kommune i 2022 og 2023.  
 
 
 
PS 48/21 Valg av stemmestyrer - Stortingsvalget 2021 
Valgutvalgets innstilling til kommunestyret 
 



Å-krets - 0001 
1. Leder Karin Dokset 
2. Nestleder Edgar Frønes 
3. Tove Stjern 
4. Toril Sofie Koteng 
5. Inge Hårstad 
6. Odd Arnevik 
7. Vidar Daltveit 
8. Monica Eide Ressem 

Vara – Å krets 
1. Marianne Serigstad Butli 
2. Roy Jonny Larsen 
3. Geir Berdahl 

 
 
Stoksund krets - 0002 

1. Leder Wenche Sundet 
2. Nestleder Knut Sundet  
3. Tove Mette Guttelvik 
4. Knut Steinsheim 
5. Elin Merete Harbak 
6. Tommy Nilsen 

Vara – Stoksund krets 
1. Anne Mette Hage 
2. Geir Dønheim-Nilsen 
3. Ivar Refsens 

 
 

Roan krets - 0004 
1. Leder Wenche Kristiansen 
2. Nestleder Geir Ola Aune  
3. Magnar Simavik 
4. Sigrun Hansen 
5. May Lian 

Vara – Roan krets 
1. Jostein Hansen 
2. Brynhild Nilssen 
3. Edgar Sumstad  

 
 

Brandsfjord krets - 0005 
1. Leder Randi B. Andersen 
2. Nestleder Trygve Rullestad 
3. Linda Hauknes 
4. Jan Bye  
5. Aase Lindbak 

Vara – Brandsfjord krets 



1. Sigurd Larssen 
2. Anne Terning  
3. Kari Larssen 

 
Dato for stortingsvalget er den 13 september 2021. 
Opplæringsdag for ledere og nestledere i stemmestyrene blir 9. september kl. 18.00. 
Valgutvalget ber valgstyret komme med nærmere retningslinjer for hvordan håndtering 
av smittevern på valgdagen skal gjennomføres. Blant annet bør det være minst en 
smittevernansvarlig i hvert stemmelokale.  
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Å-krets - 0001 

9. Leder Karin Dokset 
10. Nestleder Edgar Frønes 
11. Tove Stjern 
12. Toril Sofie Koteng 
13. Inge Hårstad 
14. Odd Arnevik 
15. Vidar Daltveit 
16. Monica Eide Ressem 

Vara – Å krets 
4. Marianne Serigstad Butli 
5. Roy Jonny Larsen 
6. Geir Berdahl 

 
 
Stoksund krets - 0002 

7. Leder Wenche Sundet 
8. Nestleder Knut Sundet  
9. Tove Mette Guttelvik 
10. Knut Steinsheim 
11. Elin Merete Harbak 
12. Tommy Nilsen 

Vara – Stoksund krets 
4. Anne Mette Hage 
5. Geir Dønheim-Nilsen 
6. Ivar Refsens 

 
 

Roan krets - 0004 
6. Leder Wenche Kristiansen 



7. Nestleder Geir Ola Aune  
8. Magnar Simavik 
9. Sigrun Hansen 
10. May Lian 

Vara – Roan krets 
4. Jostein Hansen 
5. Brynhild Nilssen 
6. Edgar Sumstad  

 
 

Brandsfjord krets - 0005 
6. Leder Randi B. Andersen 
7. Nestleder Trygve Rullestad 
8. Linda Hauknes 
9. Jan Bye  
10. Aase Lindbak 

Vara – Brandsfjord krets 
4. Sigurd Larssen 
5. Anne Terning  
6. Kari Larssen 

 
Dato for stortingsvalget er den 13 september 2021. 
Opplæringsdag for ledere og nestledere i stemmestyrene blir 9. september kl. 18.00. 
Valgutvalget ber valgstyret komme med nærmere retningslinjer for hvordan håndtering 
av smittevern på valgdagen skal gjennomføres. Blant annet bør det være minst en 
smittevernansvarlig i hvert stemmelokale.  
 
 
 
 
PS 49/21 Suppleringsvalg - Eldrerådet 
Valgutvalgets innstilling 
Arvid Skjærvø settes inn som nytt fast medlem i eldrerådet. 
Inga Moan settes inn som 4 varamedlem. 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
Feil navn rettes fra Arvid Skjærvø til Arild Skjærvø. Korrekt navn settes inn: 
Arild Skjærvø settes inn som nytt fast medlem i eldrerådet. 
 
 
Votering: 
Valgutvalgets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arild Skjærvø settes inn som nytt fast medlem i eldrerådet. 
Inga Moan settes inn som 4 varamedlem. 
 



 
 
 
PS 50/21 kystsoneplan for Namdalen og Fosen - første gangs behandling 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre vedtar å sende interkommunal kystsoneplan for Namdalen og 
Fosen, som for Åfjord kommunes del vil være en kommunedelplan med plan-ID 
202102, på høring og legger den ut til offentlig ettersyn. 
Det settes som vilkår at det i løpet av gjenstående planprosess innarbeides 
bestemmelser og retningslinjer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» knyttet til 
arealformål og hensynssoner som ikke har dette eller hvor dette eventuelt er 
mangelfullt. Dette gjelder eksempelvis arealformål LNFR og hensynssoner for 
båndlegging etter naturmangfoldloven og kulturminneloven. 
Ved vedtak av kystsoneplanen tas det sikte på å oppheve de deler av følgende planer 
som overlappes av kystsoneplanen: 
− Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Åfjord kommune, plan-ID 201801 
− Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune, plan-ID 2019-002 
− Kommunedelplan for Dragseid 2009-2020, plan-ID 201802 
− Kommunedelplan for Lauvøya 2009-2020, plan-ID 201803 
− Kommunedelplan for Stokksund 2009-2020, plan-ID 201804 
− Kommunedelplan for Linesøya 2009-2020, plan-ID 201805 
− Kommunedelplan for Åfjord sentrum, plan-ID 201401 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14. 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 09.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre vedtar å sende interkommunal kystsoneplan for Namdalen og 
Fosen, som for Åfjord kommunes del vil være en kommunedelplan med plan-ID 
202102, på høring og legger den ut til offentlig ettersyn. 
Det settes som vilkår at det i løpet av gjenstående planprosess innarbeides 
bestemmelser og retningslinjer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» knyttet til 
arealformål og hensynssoner som ikke har dette eller hvor dette eventuelt er 
mangelfullt. Dette gjelder eksempelvis arealformål LNFR og hensynssoner for 
båndlegging etter naturmangfoldloven og kulturminneloven. 
Ved vedtak av kystsoneplanen tas det sikte på å oppheve de deler av følgende planer 
som overlappes av kystsoneplanen: 
− Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Åfjord kommune, plan-ID 201801 
− Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune, plan-ID 2019-002 
− Kommunedelplan for Dragseid 2009-2020, plan-ID 201802 
− Kommunedelplan for Lauvøya 2009-2020, plan-ID 201803 
− Kommunedelplan for Stokksund 2009-2020, plan-ID 201804 
− Kommunedelplan for Linesøya 2009-2020, plan-ID 201805 
− Kommunedelplan for Åfjord sentrum, plan-ID 201401 



Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14. 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Tillegg til planutvalgets innstilling foreslått av Vibeke Stjern (Ap): 
Åfjord kommunestyre vil i tilknytning til høringsutkastet til kystsoneplanen understreke at 
planforslaget har betydelige mangler, som må utredes og rettes gjennom gjenstående 
planprosess.  
Dette gjelder blant annet kunnskapsgrunnlaget for Åfjord der blåskjellnæringen, 
lakseelvene og fiskerinæringens behov ikke er beskrevet godt nok.  
I tillegg må kunnskapsgrunnlaget rundt fiskerienes interesser, herunder rekefelt økes, 
og kystsoneplanen må ivareta og veie disse interessene grundigere enn hva som er 
tilfelle i dag.  
  
Kommunestyret forutsetter videre at vern av områder for taretråling innarbeides som en 
del av planen, og at kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for høsting kontra vern 
av tareskogen utvides.  
  
Med dette som utgangspunkt vil kommunestyret legge forslaget til kystsoneplan ut på 1. 
gangs høring, men legger til grunn at de krav til endringer som nevnt ovenfor må 
innarbeides i plandokumentene i den gjenstående planprosessen. 
 
 
Omforent forslag fremmet av Senterpartiet og Høyre 
Åfjord kommunestyre ser at kommunens innspill til arealbruk innenfor eget planområde 
ikke er hensyntatt av prosjektledelsen. Kommunestyret kan ikke stille seg bak 
planforslaget slik det foreligger og sender det ikke på høring.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven paragraf 9-5  varsler Åfjord kommune samtidig 
uttreden fra det interkommunale plansamarbeidet med virkning fra 01.10.21.   

 
Votering: 
 
Planutvalgets innstilling med tilleggsforslag falt med 2 stemmer. (Vibeke Stjern (Ap) og 
Alf Håkon Skjærvik (Ap). 
 
Det omforente forslaget ble vedtatt med 25 stemmer.  
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre ser at kommunens innspill til arealbruk innenfor eget planområde 
ikke er hensyntatt av prosjektledelsen. Kommunestyret kan ikke stille seg bak 
planforslaget slik det foreligger og sender det ikke på høring.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven paragraf 9-5  varsler Åfjord kommune samtidig 
uttreden fra det interkommunale plansamarbeidet med virkning fra 01.10.21.   

 
 
 
 



PS 51/21 Uttalelse ang utfordringer ved avdeling Vik-Bessaker barnehagen 
Utvalgets innstilling 
 
Barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage flyttes over til Brandsfjord barnehage fra 
01.08.21.  
Utvalget vedtar rådmannens innstilling slik den er fremlagt og sender saken videre til 
endelig behandling i kommunestyret.  
 
Saksprotokoll i Utvalg Helse og oppvekst - 04.05.2021  
 
Behandling: 
 
Oddbjørn Rømma (Sp) fremmet forslag om å utsette saken til Utvalgets møte 
i juni. 
 
 
Votering: 
 
Oddbjørn Rømmas forslag om å utsette saken ble vedtatt med 5 stemmer. 
2 stemte for rådmannens innstilling, Nina Edvardsen (Krf) og Anne Rånes Lian (H) 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til Utvalgets møte i juni. 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg Helse og oppvekst - 01.06.2021  
 
Behandling: 
 
Åfjord  senterpart v/Oddbjørn Rømma fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Barnehagedriften på Vik-Bessaker barnehage videreføres. 
2. Det gjøres nødvendige pedagogiske og organisatoriske tiltak for å sikre et faglig 

tilbud. Utvalg for Helse og oppvekst holdes orientert om hvilke tiltak som 
iverksettes og effekten av disse. 

3. Skole- og barnehagestrukturen vurderes samlet for alle enheter i kommunen i 
løpet av 2022. 

 
 
Votering: 
 
Oddbjørn Rømmas forslag til vedtak fikk tre stemmer og falt.  
Oddbjørn Rømma (Sp), Mari Krogfjord (Sp) og Magne Ugedal (H). 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med fire stemmer.  
Nina Edvardsen (Krf), Anne R. Lian (H), Stian Skjærvik Hansen (Ap) og Sandra 
Brattgjerd (Ap) 
 
 



Vedtak: 
 
Barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage flyttes over til Brandsfjord barnehage fra 
01.08.21. 
Utvalget vedtar rådmannens innstilling slik den er fremlagt og sender saken videre til 
endelig behandling i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
Habilitetsspørsmål fremmet av Gro Kristiansen, som ble erklært habil i behandling i 
saken. 
 
Forslag til vedtak fremmet av Senterpartiet: 
  

1. Barnehagedriften på Vik-Bessaker barnehage videreføres.  
2. Det gjøres nødvendige pedagogiske og organisatoriske tiltak for å sikre et faglig 

tilbud. Utvalg for Helse og oppvekst holdes orientert om hvilke tiltak som 
iverksettes og effekten av disse.  

3. Skole- og barnehagestrukturen vurderes samlet for alle enheter i kommunen i 
løpet av 2022. 

 
 
Votering: 
Utvalgets innstilling falt med 12 stemmer. (Vibeke Stjern (Ap), Alf Håkon Skjærvik (Ap),  
Faten Farhan (Ap), Bjørn Hosen (Ap), Gro Kristiansen (Ap), Sandra Brattgjerd (Ap), 
Karin Viken Sumstad (Ap), Arne Nervik (Ap), Nina Edvardsen (Krf), Einar Eian (H), 
Anne Iren Lian (H) og Synnøve Tronsen Lauritsen (H). 
 
Forslaget fremmet av Senterpartiet ble vedtatt med 15 stemmer.  
Vedtak: 

1. Barnehagedriften på Vik-Bessaker barnehage videreføres.  
2. Det gjøres nødvendige pedagogiske og organisatoriske tiltak for å sikre et faglig 

tilbud. Utvalg for Helse og oppvekst holdes orientert om hvilke tiltak som 
iverksettes og effekten av disse.  

3. Skole- og barnehagestrukturen vurderes samlet for alle enheter i kommunen i 
løpet av 2022. 

 
 
 
 
PS 52/21 Årsregnskap og Årsmelding 2020 - Åfjord kommune 
Formannskapets innstilling 
Åfjord kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsmelding for Åfjord kommune 2020. 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 09.06.2021  
Behandling: 



 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsmelding for Åfjord kommune 2020. 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsmelding for Åfjord kommune 2020. 
 
 
 
 
PS 53/21 Tertialrapportering pr. 30.04.2021 
Formannskapets innstilling 
Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr 30.04.2021 til orientering. 
 
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 09.06.2021  
Behandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr 30.04.2021 til orientering. 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr 30.04.2021 til orientering. 
 
 
 
 
PS 54/21 Saldering budsjett 2021 - 1. tertial 
Formannskapets innstilling 



Åfjord kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer for budsjett 2021 i henhold til vedlagte 
salderingsforslag. 
 
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 09.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer for budsjett 2021 i henhold til vedlagte 
salderingsforslag. 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer for budsjett 2021 i henhold til vedlagte 
salderingsforslag. 
 
 
 
PS 55/21 Forespørsel om justering av Avtale mellom Åfjord 
 kommune og kvidul as vedrørende arealer på brennholmen 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre viser til Kjøpekontrakt datert  19. og 22.06.2020 mellom Åfjord 
kommune og Kvidul AS vedrørende salg av gnr. 106, bnr. 109 i Åfjord kommune, som 
ble godkjent av kommunestyret i sak KST-54-2020, og forespørsel i e-post av 7. juni 
2021 om endringer i kontrakten med henblikk på forskyving av milepælene med 12 
måneder.  
 
Kommunestyret vil det dette som utgangspunkt vedta at kjøpekontraktens punkt 3 
endres til følgende:  
 
 

3. OVERTAGELSESTIDSPUNKT/ SELGERS OG KJØPERS RETT TIL Å HEVE 
KJØPSAVTALEN  
      
Eiendommen skal overtas senest 18 måneder etter «Endelig regulering» slik 
definert i punkt 7 («Overtagelsestidspunktet»).  
 
Kjøper har rett til å forlenge overtagelsesfristen med 6 måneder dersom:  

 
 kr 250 000,- av avtalt kjøpesum innbetales til selger. Innbetalt del av 

kjøpesummen tilbakebetales ikke dersom kjøpet ikke realiseres.  
 



Kjøper har rett til å forlenge overtagelsesfristen med ytterligere 6 måneder 
dersom: 
 

 Forsinkelsen skyldes manglende godkjennelse av omsøkte konsesjoner 
eller andre offentligrettslige tillatelser, og  

 nye kr 250 000,- av avtalt kjøpesum innbetales til selger. Innbetalt del av 
kjøpesummen tilbakebetales ikke dersom kjøpet ikke realiseres.  

 
Har ikke Kjøper innbetalt kjøpesummen innen Overtagelsestidspunktet, har både 
Kjøper og Selger rett til å heve kjøpsavtalen, med de betingelser som følger av 
punkt 13.  

 
 
Åfjord kommunestyre ber om at rådmannen innarbeider endringene i kontraktsutkastet, 
og gir rådmannen fullmakt til å undertegne kjøpekontrakten på vegne av Åfjord 
kommune, så fremt de endrede betingelsene i kontraktens punkt 3 godkjennes fra 
Kvidul sin side. 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre viser til Kjøpekontrakt datert  19. og 22.06.2020 mellom Åfjord 
kommune og Kvidul AS vedrørende salg av gnr. 106, bnr. 109 i Åfjord kommune, som 
ble godkjent av kommunestyret i sak KST-54-2020, og forespørsel i e-post av 7. juni 
2021 om endringer i kontrakten med henblikk på forskyving av milepælene med 12 
måneder.  
 
Kommunestyret vil det dette som utgangspunkt vedta at kjøpekontraktens punkt 3 
endres til følgende:  
 
 

3. OVERTAGELSESTIDSPUNKT/ SELGERS OG KJØPERS RETT TIL Å HEVE 
KJØPSAVTALEN  
      
Eiendommen skal overtas senest 18 måneder etter «Endelig regulering» slik 
definert i punkt 7 («Overtagelsestidspunktet»).  
 
Kjøper har rett til å forlenge overtagelsesfristen med 6 måneder dersom:  

 
 kr 250 000,- av avtalt kjøpesum innbetales til selger. Innbetalt del av 

kjøpesummen tilbakebetales ikke dersom kjøpet ikke realiseres.  
 
Kjøper har rett til å forlenge overtagelsesfristen med ytterligere 6 måneder 
dersom: 
 



 Forsinkelsen skyldes manglende godkjennelse av omsøkte konsesjoner 
eller andre offentligrettslige tillatelser, og  

 nye kr 250 000,- av avtalt kjøpesum innbetales til selger. Innbetalt del av 
kjøpesummen tilbakebetales ikke dersom kjøpet ikke realiseres.  

 
Har ikke Kjøper innbetalt kjøpesummen innen Overtagelsestidspunktet, har både 
Kjøper og Selger rett til å heve kjøpsavtalen, med de betingelser som følger av 
punkt 13.  

 
 
Åfjord kommunestyre ber om at rådmannen innarbeider endringene i kontraktsutkastet, 
og gir rådmannen fullmakt til å undertegne kjøpekontrakten på vegne av Åfjord 
kommune, så fremt de endrede betingelsene i kontraktens punkt 3 godkjennes fra 
Kvidul sin side. 
 
 
 
 
PS 56/21 prinsipper for utbyggingsavtale 
 i ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE i hht plan- og bygningsloven § 17-2 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre vedtar at Åfjord kommune inngår utbyggingsavtaler i tråd med 
forutsetningene i Plan og bygningsloven kapittel 17 i de tilfeller der en utbygging 
forutsetter at det etableres ny kommunal infrastruktur.  
 
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før rammetillatelse gis, der utbygging i henhold til 
vedtatt arealplan (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering) med tilhørende 
bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg og/eller 
tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som 
offentlig regulerte formål i reguleringsplan og som følger av bestemmelser til planen. 
 
Utbyggingsavtale kan også kreves der kommunen ønsker å stille krav om antall boliger i 
et område, største og minste boligstørrelse, og /eller nærmere krav til bygningers 
utforming (jamfør pbl § 17-3). 
Opplysninger om at kommunen vil inngå utbyggingsavtaler i tråd med forutsetningene i 
Plan og bygningsloven kapittel 17 skal tas inn i Retningslinjer og bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel.  
 
Hovedprinsipp for kostnadsfordeling:  
Utbygger(ne) innenfor et utbyggingsområde bærer selv alle utbyggingskostnadene med 
tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur som er nødvendig for det enkelte 
prosjekt/tiltak (jamfør pbl § 17-3, men forutsetningen i plan og bygningslovens § 17-3 
om at utbyggers kostnad til tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang 
skal hensyntas.  
 
Hvorvidt det skal skje en full kostnadsoverveltning, eller om kostnadene av hensyn til 
kravet om forholdsmessighet må fordeles mellom grunneier / utbygger og kommunen 
vurderes spesifikt for de enkelte utbyggingsprosjektene. I prosjekter med flere 
byggetrinn åpnes det for at kommunen kan forskuttere andeler av kostnadene slik at 
betalingsfrist kan avstemmes med igangsettelsen / ferdigstillelsen av senere byggetrinn. 
Dette for å ivareta krav om at utbyggers kostnad til tiltak må stå i rimelig forhold til 
omfang. 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  



Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre vedtar at Åfjord kommune inngår utbyggingsavtaler i tråd med 
forutsetningene i Plan og bygningsloven kapittel 17 i de tilfeller der en utbygging 
forutsetter at det etableres ny kommunal infrastruktur.  
 
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før rammetillatelse gis, der utbygging i henhold til 
vedtatt arealplan (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering) med tilhørende 
bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg og/eller 
tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som 
offentlig regulerte formål i reguleringsplan og som følger av bestemmelser til planen. 
 
Utbyggingsavtale kan også kreves der kommunen ønsker å stille krav om antall boliger i 
et område, største og minste boligstørrelse, og /eller nærmere krav til bygningers 
utforming (jamfør pbl § 17-3). 
Opplysninger om at kommunen vil inngå utbyggingsavtaler i tråd med forutsetningene i 
Plan og bygningsloven kapittel 17 skal tas inn i Retningslinjer og bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel.  
 
Hovedprinsipp for kostnadsfordeling:  
Utbygger(ne) innenfor et utbyggingsområde bærer selv alle utbyggingskostnadene med 
tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur som er nødvendig for det enkelte 
prosjekt/tiltak (jamfør pbl § 17-3, men forutsetningen i plan og bygningslovens § 17-3 
om at utbyggers kostnad til tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang 
skal hensyntas.  
 
Hvorvidt det skal skje en full kostnadsoverveltning, eller om kostnadene av hensyn til 
kravet om forholdsmessighet må fordeles mellom grunneier / utbygger og kommunen 
vurderes spesifikt for de enkelte utbyggingsprosjektene. I prosjekter med flere 
byggetrinn åpnes det for at kommunen kan forskuttere andeler av kostnadene slik at 
betalingsfrist kan avstemmes med igangsettelsen / ferdigstillelsen av senere byggetrinn. 
Dette for å ivareta krav om at utbyggers kostnad til tiltak må stå i rimelig forhold til 
omfang. 
 
 
 
 
PS 57/21 MULIGHET FOR KJØP AV A-AKSJER FRA TRØNDERENERGIS 
BEHOLDNING AV EGNE AKSJER 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre viser til brev av 3. mai 2021 fra TrønderEnergi AS og brev av 1. 
juni 2021 fra Åfjord kommune, begge vedrørende mulighet for kjøp av aksjer, og gir 
rådmannen fullmakt til kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer 
for inntil 20 millioner kroner.  
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre viser til brev av 3. mai 2021 fra TrønderEnergi AS og brev av 1. 
juni 2021 fra Åfjord kommune, begge vedrørende mulighet for kjøp av aksjer, og gir 
rådmannen fullmakt til kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer 
for inntil 20 millioner kroner.  
 
 
 
PS 58/21 nytt næringsareal på kråkøy – reguleringsplan og festeavtale 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre godkjenner avtale av Avtale av 10. mai 2021 mellom Åfjord 
kommune og Grunneierne til Purkholmen mv i Åfjord kommune v/Ole N. Sørgård, Randi 
T. Antonsen, Tore O. Terning, Nils B. Sørgård og TN Kråkøy Eiendom AS vedrørende 
«Fremtidig utvikling av næringsarealer ved Kråkøy Slakteri AS – Overdragelse av utfylte 
arealer til Åfjord kommune».  
 
For å dekke opp de netto forpliktelsene som Åfjord kommune pådrar seg gjennom 
avtalen, herunder til oppgjør for inngåtte festeavtalene på området, avsetter 
kommunestyret kr 100.000 ved bruk av disposisjonsfond, og ber om at rådmannen 
korrigerer driftsbudsjettet for Åfjord kommune for 2021 i henhold til dette.  
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 17.06.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre godkjenner avtale av Avtale av 10. mai 2021 mellom Åfjord 
kommune og Grunneierne til Purkholmen mv i Åfjord kommune v/Ole N. Sørgård, Randi 
T. Antonsen, Tore O. Terning, Nils B. Sørgård og TN Kråkøy Eiendom AS vedrørende 
«Fremtidig utvikling av næringsarealer ved Kråkøy Slakteri AS – Overdragelse av utfylte 
arealer til Åfjord kommune».  
 
For å dekke opp de netto forpliktelsene som Åfjord kommune pådrar seg gjennom 
avtalen, herunder til oppgjør for inngåtte festeavtalene på området, avsetter 
kommunestyret kr 100.000 ved bruk av disposisjonsfond, og ber om at rådmannen 
korrigerer driftsbudsjettet for Åfjord kommune for 2021 i henhold til dette.  
 


