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Referat fra Regionalt planforum 18.11.2020 

Kommuneplanens samfunnsdel Nærøysund kommune 

 

Deltakere: 

Nærøysund kommune v / Ragnhild Wendelbo Melgård, Dag Roar Opdal, Camilla Vågan, 

Anne Lene Gregersen 

Fylkesmannen i Trøndelag v/ Thomas Møller, Håvard Kvernmo, Hanne Lundemo, 

Margrethe Halsan 

Statens vegvesen v/ Sturla Leirvik 

Forsvarsbygg v/ Tor-Erik Jule Lian 

DirMin v/ Kristine By 

Mattilsynet v/ Torger Hundseth 

Trøndelag fylkeskommune v/ Sanna Hanem Kavli (møteleder), Eigil Kosi Jaren, Gunn 

Hege Lande, Sigurd Kristiansen (ref) 

 

Nærøysund kommune:  

Innledning om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel til nå og tidsplan framover. 

Planstrategi og planprogram vedtatt i juni 2020. Tidsplan for arbeidet har som mål å 

gjennomføre offentlig høring av planutkast våren 2021 med endelig vedtak av 

samfunnsdelen i juni 2021. Det vil parallelt bli jobbet med en arealstrategi som del av 

samfunnsdelen og som grunnlag for en kommende arealdel av kommuneplanen.  

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har lagt vekt på medvirkning fra befolkningen 

og kommunen har gjennomført en bred prosess for innspill fra innbyggere, næringsliv og 

organisasjoner. Dette har vært kjørt som en åpen prosess med innspill via kommunens 

hjemmeside. 

 

Innspill til kommunen fra planforum: 

Fylkesmannen i Trøndelag v/ Thomas Møller: 

Framlagte planforslag er et godt utgangspunkt for å sette retning for den nye kommunen. 

Aktuelle nasjonale og regionale satsinger er særlig helse, universell utforming og 

klimatilpasning. Kommuneplanens samfunnsdel skal være et grunnlag for framtidige 

prioriteringer, vise viktige retningslinjer og gi forutsigbarhet. At kommunen ønsker å utarbeide 

en arealstrategi i samfunnsdelen er veldig viktig for kommunens utvikling. Viktig med en god 

og lang prosess i dette planarbeidet. 



Kommunen som forvalter: Nærøysund er en god forvalter med god kompetanse, men en 

registrerer litt for mange dispensasjonssaker. Kommunen bør styre etter vedtatte planer, ikke 

dispensasjoner 

Om kommunesammenslåingen, hvordan lykkes?  Viktig å ha tydelige målsettinger og en 

organisasjon og struktur basert på behov. Viktig å erkjenne forskjeller tidlig og etablere intern 

involvering og diskusjon slik at en får skapt VI-følelsen. 

Om bruken av FN’s bærekraftmål: Kommunen kan ha innvirkning på mange av målene, 

viktig med lokal bruk av målene. 

Fylkesmannen i Trøndelag v/ Håvard Kvernmo, Klima og Miljø: 

Viser til tidligere uttalelse til planprogrammet, med særlig vekt på naturmangfold og friluftsliv. 

Det er viktig at Nærøysund kommune har en strategi for strandsonen (100-metersbeltet). 

Kommuneplanen bør synliggjøre hvor utvikling kan skje og ikke. Planen skal gi et grunnlag 

for å vurdere vekst, basert på naturlige forutsetninger. Samfunnsdelen er et viktig 

beslutningsgrunnlag for arealdelen. Nærøysund har mange dispensasjoner, noe som er 

forståelig ut fra de lokale forholdene, men nå bør det fokuseres på en plan som kan bli 

styringsverktøyet. I kommuneplanprosessen er kartlegging av naturmangfold viktig, bl.a. 

kartlegging av kystlynghei i Nærøysund. 

Fylkesmannen i Trøndelag v/ Hanne Lundemo, Helse: 

Viktig med felles forståelse av utfordringene framover mellom de to tidligere kommunene. 

Nasjonale føringer: Helsefellesskapene bør løftes, for eksempel rehab og leve hele livet. Her 

er det krav om planforankring, og KPs er særlig viktig. Videre viktig med samarbeid med 

Sykehuset Namsos og Helse MN i planprosessen. Kommunen bør ha en plan for hvordan 

reformens innsatsområder og løsninger skal gjennomføres lokalt. Reformen løfter fram fem 

innsatsområder og 25 utprøvde løsninger. Områdene er et aldersvennlig Norge, aktivitet og felleskap, 

mat og måltider, helsehjelp og sammenheng. Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er tenkt 

integrert i kommuneplanens samfunnsdel. Eldrerådet bør medvirke i planprosessene som kan knyttes 

til Leve hele livet. 

Fylkesmannen i Trøndelag v/ Margrethe Halsan, Landbruk: 

Kommunen har hatt en god medvirkningsprosess lokalt i planarbeidet. Kommunen tar landbruket på 

alvor, og det er ikke mange store konflikter på dette området. Den planlagte arealstrategien blir viktig 

mtp framtidig landbrukspolitikk i Nærøysund. Viktig at landbruksmål tydeliggjøres i planen og at det 

satses på utbyggingspolitikk framfor dispensasjoner. 

Trøndelag Fylkeskommune v/ Eigil Kosi Jaren, Kommunalseksjonen: 

Nærøysund har hatt en meget god medvirkningsprosess i planarbeidet, inkludert tidsplanen. 

Regionale satsinger av betydning for kommunens planarbeid er Regional planstrategi, som er 

samfunnsdelen for fylkeskommunen, og Regional strategi for klimaomstilling som fungerer som en mal 

for kommunens arbeid med temaet. FN’s bærekraftmål er et vanskelig tema. Kommunen bør prioritere 

å jobbe med de mål og delmål som gjelder for kommunen. Arbeidet med bærekraftmålene kan være 

en god prosess for tverrfaglig diskusjon og samarbeid i kommunen. Nærøysund kommune bør videre 

se seg selv i et regionalt perspektiv. Kommunen bør tenke scenarier for framtidig utvikling og ha noen 

føre-var ideer mtp ulike endringer som kan skje. I samfunnsdelen bør det inngå en strategi for 

senterstrukturen i kommunen (Rørvik – Kolvereid). Hvor ønsker en at ulike etableringer skal skje ? 

Trøndelag fylkeskommune v/ Sigurd Kristiansen, Kommunalseksjonen: 

Samfunnsdelen og arealstrategien bør inneholde en strandsonepoltikk som synliggjør den 

strandsoneforvaltningen som kommunen ønsker, basert på lokale forhold og sentrale/regionale 

retningslinjer for strandsoneforvaltning. 



Trøndelag fylkeskommune v/ Gunn Hege Lande, nyere tids kulturminner: 

Viktig å knytte kulturminnesiden til den øvrige miljø- og klimapolitikken. Plan for kulturminner i 

kommunen er under utarbeiding, denne bør ses i sammen heng med kommuneplanens samfunnsdel. 

Statens Vegvesen v/ Sturla Leirvik: 

Området Rørvik/Marøya er et viktig område i kommunen mhp utbygging og veg/trafikk. 

Forsvarsbygg v/ Tor-Erik Jule Lian: 

Bruk av sjøområdene med skytefelt til havs: Her er det forslag om utvidelser, men kun delområder 

omfattes av KP. Samfunnsdelen bør drøfte bruken av sjøområdene generelt. Havbruk og havvind kan 

være konfliktfylt for forsvaret. 

DirMin v/ Kristine By: 

Dekker dagens uttak framtidige behov? Viktig å utnytte kommunens ressurser så godt som mulig, 

inkludert bruk av overskuddsmasser. 

Mattilsynet v/ Torger Hundseth: 

Vannforsyning burde inngå som tema i samfunnsdelen, viktig for samfunnssikkerheten. Nærøysund er 

sårbar mhp vannforsyning, jfr lakseslakterier med store vannbehov. Spørsmål om hovedvannkilde og 

samarbeid med nabokommuner bør vurderes. 

 

Diskusjon: Spørsmål fra kommunen om prosedyre for arealstrategi i samfunnsdelen og hvordan en 

involverer de ulike interessentene. Fylkesmannen v/ Møller anbefalte at kommunen utarbeider et 

utkast til arealstrategi som presenteres for høringsparter og interessenter som så vil gi innspill til 

kommunen. 
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