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Saksnr. Utvalg Møtedato
018/22 Det faste planutvalget 20.01.2022
010/22 Kommunestyret 03.02.2022

Vedtak av planprogram - kommuneplanens samfunnsdel

Vedtak som innstilling fra Det faste planutvalget, 20.01.2022 - 018/22
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune i 
henhold til høringsforslaget datert 21.10.2021, med følgende endringer:
 

1. Kulepunkt 5 under kapittel 3.2 Resultatmål enders til: Legge til rette for en godt utbygd 
infrastruktur og en arealforvaltning som ivaretar naturmangfoldet og kulturarven.

2. Nytt kulepunkt tas inn under kapittel 3.2 Resultatmål: Legge til rette for næringsutvikling og 
nye arbeidsplasser.

3. I kapittel 2.2 Regionale føringer tas Regional strategi for verdiskapning i Trøndelag 2022-
2025 inn

4. Framdriftsplanen revideres og tabell 2 og figur 2 erstattes med tabell og figur fra vedlegg 2.
 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, andre ledd.

Rådmannens innstilling:
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune i 
henhold til høringsforslaget datert 21.10.2021, med følgende endringer:
 

1. Kulepunkt 5 under kapittel 3.2 Resultatmål enders til: Legge til rette for en godt utbygd 
infrastruktur og en arealforvaltning som ivaretar naturmangfoldet og kulturarven.

2. Nytt kulepunkt tas inn under kapittel 3.2 Resultatmål: Legge til rette for næringsutvikling og 
nye arbeidsplasser.

3. I kapittel 2.2 Regionale føringer tas Regional strategi for verdiskapning i Trøndelag 2022-
2025 inn

4. Framdriftsplanen revideres og tabell 2 og figur 2 erstattes med tabell og figur fra vedlegg 2.
 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, andre ledd.

Kommunestyret 03.02.2022

Behandling
Nytt kulepunkt før punkt 5 i tabell 3.2, foreslått av Hanne Skjæggestad, Senterpartiet
Utarbeide en arealstrategi som viser koblingen mellom arealbruk og ønsket samfunnsutvikling, og 
bidrar til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens arealer.



Votering nr 2 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 27 stemmer (100%)
Mot: 0 stemmer (0%) 

--------------------------------------------
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Nytt kulepunkt før punkt 5 i tabell 3.2
For: 26 stemmer (96%) 
Mot: 1 stemme (4%) - Jan Birger W. Sandmo (uavhengig)

KST - 010/22 vedtak
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune i 
henhold til høringsforslaget datert 21.10.2021, med følgende endringer:
 

1. Kulepunkt 5 under kapittel 3.2 Resultatmål enders til: Legge til rette for en godt utbygd 
infrastruktur og en arealforvaltning som ivaretar naturmangfoldet og kulturarven.

2. Nytt kulepunkt tas inn under kapittel 3.2 Resultatmål: Legge til rette for næringsutvikling og 
nye arbeidsplasser.

3. I kapittel 2.2 Regionale føringer tas Regional strategi for verdiskapning i Trøndelag 2022-
2025 inn

4. Framdriftsplanen revideres og tabell 2 og figur 2 erstattes med tabell og figur fra vedlegg 2.
5. Utarbeide en arealstrategi som viser koblingen mellom arealbruk og ønsket 

samfunnsutvikling, og bidrar til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens 
arealer.

 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 11-13, andre ledd.

Sakens bakgrunn og innhold:
Planutvalget vedtok i sak 153/21 den 21.10.2021 å sende forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel på høring og samtidig legge det ut til offentlig ettersyn. Frist for å 
komme med merknader til planprogrammet var satt til 10.12.2021.
 
Høringsuttalelser:
Saken er sendt på høring til berørte myndigheter. Det er mottatt 10 høringsuttalelser. Vedlegg 1 
gjengir hovedpunktene i høringsuttalelsene sammen med rådmannens kommentarer til de enkelte 
merknader. Høringsuttalelsene følger også vedlagt i sin helhet.
 
Rådmannens vurderinger:
Det vises til rådmannens kommentarer i vedlegg 1 og det som foreslås av endringer i 
planprogrammet der.
 
Ut over det finner rådmannen grunn til å foreslå revidering av fremdriftsplanen for planprosessen. 
Det er behov for noe mer tid i medvirkningsfasen samtidig som opprinnelig framdriftsplan ikke har 
tatt hensyn til ferier (vinterferie og påske) i tilstrekkelig grad. Ny fremdriftsplan går fram av vedlegg 2 
som foreslås tatt inn i planprogrammet.
 
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål:
Planprogrammet viser at dette er sentrale tema i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
 



Konklusjon:
Rådmannen tilrår at planprogrammet vedtas i henhold til høringsforslaget datert 21.10.2021, med 
følgende endringer:
 

1. Kulepunkt 5 under kapittel 3.2 Resultatmål enders til: Legge til rette for en godt utbygd 
infrastruktur og en arealforvaltning som ivaretar naturmangfoldet og kulturarven.

2. Nytt kulepunkt tas inn under kapittel 3.2 Resultatmål: Legge til rette for næringsutvikling og 
nye arbeidsplasser.

3. I kapittel 2.2 Regionale føringer tas Regional strategi for verdiskapning i Trøndelag 2022-
2025 inn

4. Framdriftsplanen revideres og tabell 2 og figur 2 erstattes med tabell og figur fra vedlegg 2.
 

Vedlegg
Merknader til planprogram
Vedlegg 2 - revidert framdriftsplan
Planprogram - kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune - høringsdokument
Merknad til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel
Fylkeskommunens uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram.- 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 -  Åfjord kommune
Uttalelse til høring - planprogram - kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 - Åfjord kommune
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for kommunens samfunnsdel
Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel - varsel om planoppstart og høring av planprogram - 
Åfjord kommune - Trøndelag fylke
Uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i 
Åfjord kommune
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel for 
Åfjord kommune
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, Kommuneplanens 
samfunnsdel 2022-2034 - Åfjord kommune
Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram - kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 
2034 - Åfjord kommune


