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Webinaret ble publisert via kommunes hjemmeside og Facebookside 14.april. Det ble også 
publisert i Namdalsavisa og Ytringen avis, samt påminnelse på kommunens Facebookside i forkant 
av webinaret.  
 

1. Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen v/ Nærøysund kommune ønsket velkommen til 
folkewebinar. Anne Lene gjennomgikk en presentasjonsrunde og agendaen for webinaret 

 
2. Orientering om kommuneplanens samfunnsdel v/ Samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten, 

Rådgiver Dag Roar Opdal og Arealplanlegger Ingrid Trovatn. 
 

3. Diskusjon og innspill – Følgende innspill ble notert: 
 

- Sikre nærmiljøet og fritidsmiljøet i grendesamfunnene: Ikke la gamle skolegårder forvitre, 
vedlikeholde lekeplasser etc. Det er viktig å sikre nærmiljøet på lik linje som på Kolvereid og 
Rørvik  

- Industrialisering av nærmiljøet som for eksempel vindkraft er en trussel. Folk som bosetter 
seg desentralisert, gjør dette for en grunn. Urørt natur bør være urørt, også fra tilrettelagte 
ferdselsårer. Ja, en kan med fordel tilrettelegge for naturstier nært sentrum, men urørt 
natur bør være urørt. 

- Fra tidligere sto det et punkt om at det ikke tillates nye områder for vindkraft. Dette 
punktet ønskes tilbake. 

- Turisme bør i større grad synliggjøres i samfunnsplanen. Stikkord: Gjestfrihet og 
tilgjengelighet. 

- Opprettholdelse av grender er svært viktig. Det bør etableres et likhetsprinsipp mellom 
grender i Nærøysund. Eks midler til forskjønnelse av grenden, få kommunale bygg til å 
fremstå mer estetisk bra da de ser mindre pene i dag. Samhandling mellom grender er også 
viktig, med en god plan. Grendene må også bli flinke til å ta tilbake sine særpreg. 

- Begrepet kulturminner står ikke i planen, men vi har en egen temaplan på det. Temaet 
kommer vagt fram under «synliggjøre vår rike kulturarv i omdømme- og samfunnsbygging».  
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- Energieffektivisering på bygg, hus, den enkelte medborger kommer ikke tydelig fram. Vi 
trenger mer energi i fremtiden, men alle innbyggere må også være med på å spare energi. 

- Det må bli bedre veier i kommunen og det bør tydeliggjøres mer i planen hvilke veier det er 
snakk om. Er det kommunale veier eller fylkeskommunale veier? Det må jobbes tettere med 
veieier og sørge for bedre samarbeid. 

 
 

4. Anne Lene takket for alle innspill og opplyste om høringsfrist den 19. mai, og behandling i 
planutvalg 02 juni og kommunestyret den 15. juni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


