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Vedtak av planprogram - kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune - 2024-2036 - 
planid 202401 
 
Vedtak som innstilling fra Det faste planutvalget, 19.01.2023 - 012/23 
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune slik 
det går fram av høringsforslaget datert 03.11.2022, med følgende endringer: 
  

1. I tabell 1 tilføyes “konsultasjon” under “merknader” for reindriftsnæringa. 
2. I tabell 3 under “vurdering" for reindriftsnæringa, endres siste setning til: “Kilden, NIBIOs 

datakilde, legges til grunn i tillegg til konsultasjon med næringen, forskning og utredninger.” 
  
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, 2. ledd. 
 
Rådmannens innstilling: 
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune slik 
det går fram av høringsforslaget datert 03.11.2022, med følgende endringer: 
  

1. I tabell 1 tilføyes “konsultasjon” under “merknader” for reindriftsnæringa. 
2. I tabell 3 under “vurdering" for reindriftsnæringa, endres siste setning til: “Kilden, NIBIOs 

datakilde, legges til grunn i tillegg til konsultasjon med næringen, forskning og utredninger.” 
  
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, 2. ledd. 
 
Kommunestyret 26.01.2023 
 
Behandling 
 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: 26 stemmer (100%) - AP 10, FRP 1, H 4, KRF 1, SP 8, V 1, Uavhengig 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KST - 007/23 vedtak 
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune slik 
det går fram av høringsforslaget datert 03.11.2022, med følgende endringer: 
  



1. I tabell 1 tilføyes “konsultasjon” under “merknader” for reindriftsnæringa. 
2. I tabell 3 under “vurdering" for reindriftsnæringa, endres siste setning til: “Kilden, NIBIOs 

datakilde, legges til grunn i tillegg til konsultasjon med næringen, forskning og utredninger.” 
  
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, 2. ledd. 
 
Det faste planutvalget 19.01.2023 
 
Behandling 
 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: 7 stemmer (100%) - AP 3, FRP 1, H 1, SP 2 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
DFP - 012/23 vedtak 
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune slik 
det går fram av høringsforslaget datert 03.11.2022, med følgende endringer: 
  

1. I tabell 1 tilføyes “konsultasjon” under “merknader” for reindriftsnæringa. 
2. I tabell 3 under “vurdering" for reindriftsnæringa, endres siste setning til: “Kilden, NIBIOs 

datakilde, legges til grunn i tillegg til konsultasjon med næringen, forskning og utredninger.” 
  
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, 2. ledd. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Planutvalget vedtok i sak 128/22 den 09.11.2022 å sende forslag til planprogram for 
kommuneplanens arealdel på høring og samtidig legge det ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme 
med merknader til planprogrammet var satt til 01.01.2023. 
  
Høringsuttalelser: 
Det er totalt mottatt 12 høringsuttalelser. En oversikt over hovedpunktene i høringsuttalelsene følger 
som eget vedlegg, sammen med rådmannens kommentarer til de enkelte merknader. I tillegg er 
høringsuttalelsene vedlagt i sin helhet. 
  
Rådmannens vurderinger: 
Det vises til rådmannens kommentarer i vedlegg og det som foreslås av endringer i planprogrammet 
der. 
  
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål: 
Dette har vært sentrale temaer i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt av 
kommunestyret 27.10.2022. I arbeidet med arealdelen vil samfunnsdelen legges til grunn, og de 
aktuelle temaene vil være sentrale også i dette arbeidet. 
  
Rådmannens konklusjon: 
Rådmannen tilrår at planprogrammet vedtas i henhold til høringsforslaget datert 03.11.2022, med 
følgende endringer: 
  

1. I tabell 1 tilføyes “konsultasjon” under “merknader” for reindriftsnæringa. 
2. I tabell 3 under ”vurdering" for reindriftsnæringa, endres siste setning til: “Kilden, NIBIOs 

datakilde, legges til grunn i tillegg til konsultasjon med næringen, forskning og utredninger.” 



 
Vedlegg 
Merknader fra høring og offentlig ettersyn av planprogram, med rådmannens kommentarer 
Planprogram - kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune - 2024-2036 - planid 202401 
Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram - kommuneplanens arealdel for Åfjord 
kommune 
Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 2024 - 2036 og 
høring av planprogram.  Åfjord kommune 
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram - kommuneplanens arealdel 2024-
2036 - Åfjord kommune 
NVEs innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram - Kommuneplanens arealdel - Åfjord 
kommune 
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel for 
Åfjord kommune 
Kystverkets uttalelse - varsel om oppstart og høring av planprogram - kommuneplanens arealdel 
Åfjord kommune - Trøndelag fylke 
Innspill til varsel om oppstart og høring av kommuneplanens arealdel Åfjord kommune 
Uttalelse vedrørende oppstartsvarsel og høring av planprogram - kommuneplanens arealdel for 
Åfjord kommune 
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel Åfjord kommune - innspill til planprogram 
Dokument 20/00304-132 Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, 
Kommuneplanens arealdel 2024 - 2036 - Åfjord kommune  sendt fra AtB AS 
Mowi - Innspill planprogram 
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