
Vår ref. 21/4113 - 21
Saksbehandler Kjell Vingen

Åfjord kommune

Dato 12.01.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
017/22 Det faste planutvalget 20.01.2022
011/22 Kommunestyret 03.02.2022

Vedtak av planprogram - kommunedelplan for naturmangfold

Vedtak som innstilling fra Det faste planutvalget, 20.01.2022 - 017/22
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommunedelplan for naturmangfold　for Åfjord 
kommune i henhold til høringsforslaget datert 29.10.2021, med følgende endringer:
 

 Vannforskriften og drikkevannsforskriften tas inn under kapittel 2.1 Nasjonale mål og 
føringer.

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

Rådmannens innstilling:
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommunedelplan for naturmangfold　for Åfjord 
kommune i henhold til høringsforslaget datert 29.10.2021, med følgende endringer:
 

 Vannforskriften og drikkevannsforskriften tas inn under kapittel 2.1 Nasjonale mål og 
føringer.

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

Kommunestyret 03.02.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 27 stemmer (100%) 
Mot: 0 stemmer (0%) 

KST - 011/22 vedtak
Åfjord kommunestyre vedtar planprogram for kommunedelplan for naturmangfold　for Åfjord 
kommune i henhold til høringsforslaget datert 29.10.2021, med følgende endringer:
 

 Vannforskriften og drikkevannsforskriften tas inn under kapittel 2.1 Nasjonale mål og 
føringer.

 



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

Sakens bakgrunn og innhold:
Kommunestyret vedtok i sak 116/21 den 29.10.2021 å sende forslag til planprogram for 
kommunedelplan for naturmangfold på høring og samtidig legge det ut til offentlig ettersyn. Frist for 
å komme med merknader til planprogrammet var satt til 02.01.2022.
 
Høringsutalelser:
Saken er sendt på høring til berørte myndigheter. Det er motatt ni 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.
 
Saken vurdert i et klima- og miljøperspektiv, herunder FNs bærekraftsmål:
Flere av FNs bærekraftsmål vil være sentrale i arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. 
Klima- og miljøperspektivet vil også være vesentlig for ivaretakelse av naturmangfoldet og vil være 
høyst relevant i dette planarbeidet.
 
Konklusjon:
Rådmannen tilrår at planprogrammet vedtas i henhold til høringsforslaget datert 29.10.2021, med 
følgende endring:
 

 Vannforskriften og drikkevannsforskriften tas inn under kapittel 2.1 Nasjonale mål og 
føringer.

 

Vedlegg
Vedtak av planprogram - kommunedelplan for naturmangfold
Vedlegg 1 - Merknader til planprogram
Planprogram - kommunedelplan for naturmangfold - høringsforslag
Uttalelse til varsel om oppstart med planprogram på høring for kommunedelplan for naturmangfold 
- Åfjord kommune
Åfjord kommune - Kommunedelplan for naturmangfold - varsel om planoppstart og høring av 
planprogram
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram - kommunedelplan for naturmangfold 
- Åfjord kommune
Innspill til kommunedelplan for naturmangfold-Åfjord kommune
Uttalelse til Kommunedelplan for naturmangfold - varsel om planoppstart og høring av 
planprogram - Åfjord kommune - Trøndelag fylke
Åfjord kommune Trøndelag - Uttalelse til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for 
kommunedelplan for naturmangfold
Uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av arbeid med kommundelplan for naturmangfold i 
Åfjord kommune
Vedrørende varsel om planoppstart og høring av planprogram - Kommunedelplan for 
naturmangfold for Åfjord kommune
Merknad Planprogram – kommunedelplan for naturmangfold Åfjord kommune


