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Det integrerte havbrukskonsernet NTS ASA har sitt hovedkontor i Nærøysund. Konsernet hadde i 

2020en omsetning på 2,1 Mrd kroner og 814 ansatte. Vi stiller oss i bak Namdalskystens 

Næringsforenings generelle innspill til forslag til kommuneplanens samfunnsdel:  

• Vi er glade for at samfunnsplanen så tydelig bygger på Strategisk næringsplan og en 

operasjonalisering av handlingsplanen som er laget for perioden fra 2020 til 2025. 

 

For oss er langsiktige og forutsigbare rammevilkår avgjørende for våre investeringer i bærekraftig 

verdiskaping og trygge, gode jobber i Nærøysund. De tre hovedmålsettingene i foreslått 

samfunnsplan gir grunn til optimisme: 

• Gode liv i Nærøysund 

• Grønn utviklingskraft 

• Samskapende kommune 

 

NTS ASA ønsker å ta del i den samskapende kommunen og bidra til grønn utviklingskraft i 

Nærøysund. Ved å legge til rette for vekst i det private næringslivet, legges grunnlaget for gode 

kommunale tjenester, bolyst og befolkningsvekst. Derfor er det viktig at samfunnsplanen og 

arealstrategien er tydelig på tilrettelegging for bærekraftig næringsaktivitet også i årene som 

kommer. 

 

I tillegg til Næringsforeningens generelle innspill, har vi følgende innspill til Samfunnsplanen: 

• Nærøysund må utnytte sitt fortrinn og bygge videre på sitt sterke og innovative næringsliv 

og framoverlente utdanningsmiljøer. Nærøysund kommune må i samfunnsplanen være 

tydelig på at kommunen aktivt skal støtte opp under og benytte seg av tilstedeværende 

aktører som bidrar til å sikre tilgangen til nøkkelkompetanse, som InnovArena-klyngen. 

Dette bør være et viktig premiss for å utvikle kunnskap og stimulere til bærekraftig 

innovasjoner i den samskapende kommunen. 
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• Arealstrategi gir retning for hvordan kommunens arealer skal benyttes og bygges ut. 

Derfor bør arealstrategiens overskrift «Utbyggingsmønster» løftes opp på topp, og evt 

deles inn i underkapitler 

• Næringsvirksomhet 

• Bolig og fritid 

• Grønnstruktur 

• Nærøysund kommune har en av landets lengste strandlinjer. Dette konkurransefortrinnet 

bør utnyttes også i arealplanleggingen. 

• Strategiens ujevne konkretiseringsnivå: På noen områder er arealstrategien svært konkret 

og presis. Dette kan føre til at andre konkrete elementer utilsiktet utelukkes i strategien, 

fordi de ikke er nevnt. Det kan senere by på uønskede overraskelser i dialog med aktører 

som legger samfunnsplanens arealstrategi til grunn for vurdering av kommunens 

arealdisponeringer. 

• Siste punkt «Blandingsformål industri- og bolig skal unngås» bør prinsipielt endres til 

«Interessekonflikter bør unngås», jmf. argumentasjon i punktet over. 

• Arealstrategien er tydelig på at akvakultur og fiskerier skal prioriteres i Nærøysund 

kommunes bærekraftige forvaltning av havområdene. Dette krever tilgang til tilstrekkelige 

og gode næringsarealer, ikke minst sjønære arealer. Vi ønsker en mer proaktiv arealstrategi 

for å sikre nok og riktige næringsarealer for de prioriterte områdene som framtidas jobber 

skal utvikles innenfor. 

• Skal akvakultur-næringa kunne utnytte de naturgitte fordeler som finnes i Nærøysund er 

det viktig at arealstrategien ikke setter unødvendige begrensninger for en naturlig 

utvikling av næringa. Strategien har et langsiktig perspektiv og det er viktig at man tar 

høyde for at både teknologien og rammevilkårene for næringa kan endres. Strategien må 

ikke skape unødvendige begrensninger for en naturlig utvikling. 

 

NTS har vært og ønsker fortsatt å bidra til utvikling av lokalsamfunnet i samarbeid med kommunen, 

frivilligheten og innbyggerne. Dette må skje i et godt samspill og vi har en  bærekraftstrategi og 

ønsker å ta aktivt del i arbeidet med å nå Nærøysunds bærekraftmål for miljø, økonomi og sosiale 

forhold. 

 

 

Med hilsen 

 

Harry Bøe 

Administrerende direktør 

 

Sign. 

 

 

 

 


