
Motvind Nærøysund 
 
Nærøysund kommune 
Postboks 133, Sentrum, 
7901 Rørvik         19. mai 2021 
 
 
Høringssvar til kommunalplanens samfunnsdel 2021-2033 
 
Viser til utlagte dokumenter som ligger ute til høring, med svarfrist 19.mai 21. Motvind 
Nærøysund vil med dette komme med noen innspill til plan-forslaget. 
 
I kommuneadministrasjonens opprinnelige forslag til arealstrategi i samfunnsdelen av 
kommuneplanen var det et eget punkt om at kommunen ikke ønsker nyetableringer av 
vindkraft i Nærøysund kommune. Dette var basert blant annet på tydelige tilbakemeldinger 
fra innbyggerundersøkelsen. Dette besluttet imidlertid kommunestyret å fjerne fra det 
endelige forslaget som nå ligger ute på høring. 
 
På sidene seks og sju i plan-forslaget skrives det om medvirkning og samskaping. Vi mener 
kommunestyret må gjøre alvor av dette og implementere de tydeligste tilbakemeldingene. 
Ifølge kommuneadministrasjonen var dette en av tilbakemeldingene som var klarest i 
innbyggerundersøkelsen. 
 
Motvind Nærøysund ber derfor om at dette punktet tas inn igjen i endelig samfunnsplan. 
Det er flere årsaker til dette. 
 
I tillegg til at de kraftige og klare tilbakemeldingene fra innbyggerundersøkelsen må tas 
alvorlig, vil vi i tillegg vise til den overleverte underskriftskampanjen med ca 2000 
underskrifter mot vindkraftutbygginger i kommunen. Dette til sammen er svært tydelige 
signaler som kommunen like tydelig bør implementere i samfunnsplanen. Det er viktig for 
forutsigbarheten til både innbyggere, næringsliv og eventuelle utbyggere at kommunen gir 
tydelige signaler i samfunnsplanen som er i tråd med innbyggernes tilbakemeldinger. Vi vil 
berømme kommunen for at det inviteres til innbyggerundersøkelser og høringsrunder, og 
forutsetter at kommunen lytter til tilbakemeldingene når det gis så tydelige signaler.  
 
Vi vil videre minne om vedtakene som ble fattet i forbindelse med høringsuttalelsene til 
NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft i 2019. Både daværende Nærøy og Vikna 
kommuner vedtok at de ikke ønsket nye konsesjoner velkommen.  
 

Vikna kommune vedtok blant annet: «Kommunestyret er kritisk til den foreslåtte 
rammen for vindkraft på land og er negativt innstilt til ytterligere konsesjonssøknader for 
landbasert vindkraft i Trøndelag.» 

Fra Nærøy kommunes vedtak: «Med dagens konsesjonsgitte anlegg på 
Hundhammerfjellet har Nærøy tatt sin del av vindkraftutbygging på land (...) 
Kommunestyret i Nærøy erkjenner behovet for fornybar energi, men mener at 
landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser. Fremtidens økte 



energibehov bør i første omgang sikres gjennom å gjennomføre tiltak i form av 
energieffektivisering/sparing, opprusting av eksisterende vannkraftverk, vindkraft til 
havs eller andre grønne energiformer.  

Fylkestinget kom i samme høring med beslutning om at Trøndelag nå har tatt sin del 
av vindkraftutbyggingen. 

NVEs nasjonale rammeplan fra 2019 slo for øvrig fast at Vikna bør skånes fra 
vindkraftutbygging og hadde Vikna som ekslusjonsområde fra område 27: 
 

 
NVEs rammeplan for vindkraft ble lagt på is etter kraftige og massive høringssvar om at for 
store sårbare arealer var inkludert i rammeplanen. Eksklusjonsområdene var imidlertid ikke 
omdiskuterte. Vi mener det primært er kommunens plikt å ta vare på viktige natur- og 
fugleområder, reinbeiteområder og kulturminneverdier, slik at disse evige verdiene som er 
viktige også for fremtidige generasjoner, ikke alltid må vike for kortsiktige vekst- og 
utviklingsmuligheter. 
 
I delen av kommuneplanen som omhandler bærekraft står det forslag til hvilke punkter av 
FNs bærekraftsmål kommunen skal prioritere. Til tross for at kommunen har viktige områder 
for dyre- og fugleliv, så er punkt 15 «Livet på land» ikke prioritert. Vi mener dette er uheldig 
og ser ingen grunn til at dette ikke skal være en del av kommunens prioriteringer i 
fremtiden. Motvind Nærøysund foreslår derfor at punkt 15 inkluderes i kommuneplanen. 
 



I kapitlet som omhandler «Grønn omstillingskraft i Nærøysund» står det at kommunen skal 
sikre arealer tilpasset næringenes behov. Motvind Nærøysund mener ordlyden her er for 
uforbeholden. Siden bærekraft i høyeste grad også gjelder natur og miljø, bør inngrepene 
som er nødvendige for sikre disse arealene konsekvensutredes i hvert enkelt tilfelle, for å 
sikre at de negative konsekvensene er akseptable i et bærekraftsperspektiv. Motvind 
Nærøysund foreslår derfor å utvide med følgende punkt: 
 

• Kommunen skal sikre at alle nye arealendringer skjer med et så godt 
kunnskapsgrunnlag som mulig, slik at utnyttelse og endring av naturen skjer på en 
bærekraftig måte. 

 
I samme kapittel står et punkt om å sikre fremtidig energibehov. Motvind Nærøysund mener 
dette punktet er for uspesifikt. Det kan tolkes til at kommunen skal sikre produksjon av 
fremtidig energibehov. Dette vil være meningsløst i en bærekraftig utvikling. Vi foreslår 
derfor følgende presisering i ordlyden: 
 

• Sikre tilgang til fremtidig energibehov. 
 
Under «Grønn omstilling og bærekraftig forvaltning av naturressurser» er det to punkter 
som omhandler forvaltning av økosystemer. Som en konsekvens av det sterkt økende 
presset på økosystemene i verden (https://www.unep.org/resources/report/global-
biodiversity-outlook-5-gbo-5), er det en selvfølge at økosystemene på land også bør 
inkluderes i en bærekraftig forvaltning. Vi foreslår derfor å endre punkt tre til: 
 

• Forvalte økosystemer i havet og på land på en bærekraftig måte. 
 
En samfunnsplan som omhandler grønn omstilling, bør også ha med et punkt som 
omhandler en ambisjon om energisparing. Vi foreslår derfor å legge til et punkt som 
omhandler dette: 
 

• Nærøysund kommune skal være en foregangskommune når det gjelder 
energieffektivisering. Kommunen skal aktivt ta initiativ til og legge til rette for tiltak 
som gir energisparing og -effektivisering. 

 
Samfunnsplanens arealstrategi bør inneholde et punkt som omhandler langsiktig 
arealforvaltning. En stadig utnyttelse av nye arealer vil naturligvis ikke kunne fortsette inn i 
evigheten. Dette bør kommunen være fremtidsrettet nok til å vektlegge. Forslag: 
  

• Nærøysund kommune skal sikre en bærekraftig arealutnyttelse. Natur skal tillegges 
stor vekt når arealer skal endres. I særlig grad gjelder dette når Landskap-, natur- og 
friluftsområder (LNF) skal bruksendres. Kommunen skal arbeide mot en stabil 
arealutnyttelsesgrad som sikrer fremtidige generasjoner like muligheter. 

 
Kommunen bør også vurdere å starte arbeidet for å fastsette en akseptabel utnyttelsesgrad 
av både land og sjøarealer. Dermed blir kommunen på et tidspunkt nødt til å sikre 
tilbakeføring i samme tempo som ny utnyttelse. Dette er den eneste langsiktige 
bærekraftige holdningen til arealutnyttelse. 



På vegne av arbeidsgruppen Motvind Nærøysund 
Knut Roger Eidshaug 
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