
Oppsummering av høringsinnspill - Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 
 
 
 

Oppsummering av innspill  Hvordan har innspillet blitt vurdert 
 

Statens vegvesen - 09.04.21 
 
Med bakgrunn i redusert bemanning og 
tilhørende kapasitetsutfordringer, ser vi oss 
for tiden dessverre nødt til å prioritere 
høringsuttalelser til areal- og 
reguleringsplaner. Vi velger derfor å knytte 
noen generelle betraktninger til saken. 
 
Samfunnsdelen kan derfor med fordel være 
tydelig på at målsettinger og strategier som 
legger premisser for senere arealbruk, skal 
sikre at foreslått arealbruk:  
- Bidrar til trygge løsninger for alle 

trafikantgrupper, særlig gående og 
syklende  

- I minst mulig grad innebærer 
infrastruktur som betinger økt bruk av 
personbil  

- Muliggjør bruke av miljøvennlige 
transportformer som bærende prinsipp 
 

 

 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
De generelle betraktningene fra Statens 
vegvesen er ivaretatt i samfunnsdelen og vil 
videre bli fulgt opp i temaplan for 
trafikksikkerhet og satsninger på 
kollektivtrafikk. Disse punktene er også 
ivaretatt gjennom arealstrategien. 

Fagforbundet- utdanningsforbundet og 
Norsk sykepleierforening – Nærøysund - 
13.04.21 
 
Heltid er en viktig for rekrutteringen til 
kommunen i framtiden. Det er viktig at vi 
tilnærmer oss hele stillinger i kommunen, 
ikke bare i de tradisjonelle mannsyrkene og 
høyskolestillinger, men også i stillinger der 
det kreves fagbrev. 
 

Målet er å skape gode arbeidsplasser og å 
redusere sykefravær. For kommunen vil det 
bli et positivt omdømme, lettere å 
rekruttere gode søkere med god 
kompetanse. 
 
 

 
 
 
 
Innspillet tas til etterretning.  
 
Forslag til ny strategi under Samskapende 
kommune: «Vi vil ha motiverte, 
ansvarsbevisste og profesjonelle ansatte»  
 
- «Fremme heltidskultur» 



Sametinget – 15.04.21 
 
Sametinget ber om at hensynet til samiske 
kulturminner vektlegges og konkretiseres i 
kommuneplanleggingen 
 
 

 
Tas til etterretning. Nytt kulepunkt under 
grønn omstilling og bærekraftig forvaltning 
av naturressurser er langt inn. Dette 
punktet ses i sammenheng med innspill fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
 
- «Bevare og utvikle kommunens 

identitetsskapende kulturmiljøer og 
kulturminner» 

 

Utvalg for folk 14.04.21 
 
MILDRID FINNEHAUG (AP) FREMMET 
FØLGENDE FORSLAG:  
Nytt pkt. under "Gode liv i Nærøysund":  
ha samfunnsberedskap som beskytter 
innbyggerne, som f.eks. vannforsyning, 
beredskapslager, smittevern osv.  
 
SNORRE TØRRISENG (MDG) FREMMET 
FØLGENDE FORSLAG:  
Alternativ tekst som et mer tydelig budskap 
enn grønn tekst side 16 under "Grønn 
utviklingskraft i Nærøysund":  
Nærøysund kommune skal være en 
foregangskommune på klima og miljø.  
 
 

DAGFINN ERIKSEN (AP) FREMMET 
FØLGENDE FORSLAG:  
Nytt pkt. under "Gode liv i Nærøysund":  
«være en kommune som har stort fokus på 
forebygging» 
 
 
 

 
 
Tas til etterretning. Dette temaet er også 
belyst av statsforvalteren. Nytt kulepunkt 
under gode liv i Nærøysund:  
- «Sikre god samfunnsberedskap som 

ivaretar innbyggerne i hele Nærøysund» 
 
 
Tas til etterretning. Forslaget legges til i 
overskriften som et sitat. 
Grønnutviklingskraft i Nærøysund 
- «- en foregangskommune på klima- og 

miljø» 
 
 
 
Tas til etterretning. Nytt kulepunkt under 
gode liv i Nærøysund:  
- «Arbeide helsefremmende og 

forebyggende for å oppnå god 
folkehelse i befolkningen» 

 

Utvalg for næring og natur - 15.04.21 
 
Alternativ tekst som et mer tydelig budskap 
enn «grønn utviklingskraft» i Nærøysund.  
 
«Nærøysund kommune skal være en 
foregangskommune på klima og miljø» 
 

 
 
Tas til etterretning. Forslaget legges til i 
overskriften som et sitat. 
Grønnutviklingskraft i Nærøysund 
 
- «- en foregangskommune for klima og 

miljø» 
 
 



Ungdomsråd 19.04.21  
 
Ungdomsrådet har ingen innspill til planen. 
Synes den er solid og bra. Ivaretar 
mangfoldet og samarbeidet mellom de ulike 
aktørene i kommunen. 

 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse - 21.04.21 
 
I planen står følgende: "skape en kultur som 
bidrar til økt samhandling med foreldre" , 
ønske om å stryke "med foreldre", for å 
sikre at barn og unge får en stemme  
 
 
Tilgjengelighet for alle  
 

 
 
 
Tas til etterretning. «med foreldre strykes». 
Strategien lyder da:  
 
- «Skape en kultur som bidrar til økt 

samhandling» 
 
Tas til orientering.  
 
 

Kystverket - 21.04.21 
 
Nærøysund kommunes samfunnsmessige 
utfordringer er skissert i plandokumentet 
og knyttes opp til alle de tre bærekrafts 
dimensjonene; Økonomi, sosiale forhold og 
klima/miljø. Når kommunen tar 
beslutninger, må de vurderes opp mot alle 
de tre dimensjonene. 
 
For en øykommune som Nærøysund, er det 
alltid formålstjenlig å vurdere sjøveien som 
en naturlig og reell tilkomstvei. Både som 
aktuell transportrute i nærings- og 
personsammenheng, men også som et 
beredskapstilpasset alternativ i 
krisesituasjoner. 
 
 

 
 
Tas til orientering. I alle saksfremlegg til 
kommunen skal FNs bærekraftsmål 
vurderes særskilt. Dette ivaretar de tre 
bærekrafts dimensjonene mot en 
bærekraftig utvikling. 
 
 
 
Tas til etterretning sammen med innspill fra 
Statsforvalteren mfl. Nytt punkt under gode 
liv i Nærøysund. 
 
- «Sikre god samfunnsberedskap som 

ivaretar innbyggerne i hele Nærøysund» 
 

Ingebjørg Eidshaug - 27.04.21 
 
Opprinnelig punkt om vindkraft er tatt ut og 
ønsker det tilbake i arealstrategien. Forslag:  
 
«Nye områder for vindkraftutbygging skal 
ikke tillates» 
 

 
 
Tas til orientering.  
 
Nærøysund kommunestyret vedtok den 25. 
februar å ta ut punktet om vindkraft. Dette 
punktet er derfor ikke bearbeidet tilbake i 
dokumentet. 
 



Innspill Næringswebinar - 28.04.21 
 
Grønn utviklingskraft og Nærøysund er en 
innovativ og bærekraftig kommune bør stå 
langt fremme.  
 
Planen må være romslig nok for skjønn og 
mindre byråkrati 
 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 

Innspill folkewebinar – 28.04.21 
 
Sikre nærmiljøet og fritidsmiljøet i 
grendesamfunnene: Ikke la gamle 
skolegårder forvitre, vedlikeholde 
lekeplasser – etc 
 
 
 
Urørt natur bør være urørt. Man 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. 
 
Begrepet kulturminner står ikke i planen 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
Tas til orientering. Dette innspillet er 
ivaretatt gjennom strategiene:  
- «Ha rause lokalsamfunn hvor 

frivilligheten, det offentlige og 
næringslivet samhandler» 

- «Stimulere til at innbyggerne bidrar i et 
samskapende lokalsamfunn» 

 
Tas til orientering. Nærøysund kommune 
jobber for at «innbyggerne får en aktiv fritid 
med et allsidig kulturtilbud» og «Sikre 
kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold og naturressursene» 
 
 
Nærøysund kommunestyret vedtok den 25. 
februar å ta ut strategien om vindkraft. 
Dette punktet er derfor ikke bearbeidet 
tilbake i dokumentet. 
 
Tas til orientering. Viser til strategien: 
- «Sikre at potensialet innenfor 

opplevelsesbasert næring styrkes» 
 
Tas til etterretning. Nytt kulepunkt:  
- «Bevare og utvikle kommunens 

identitetsskapende kulturmiljøer og 
kulturminner» 

 
 
Tas til etterretning. Viser til ny strategi  
- «Nærøysund kommune skal være en 

foregangskommune når det gjelder 
energieffektivisering» 

 
Videre tiltak blir fulgt opp i klima og 
energiplan som skal utarbeides i 2022 



 
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 
 
 

 
Tas til orientering. Viser til strategien: 
«Gjøre det attraktivt for barnefamilier ved å 
skape trafikksikre og trygge bomiljø» 
Dette gjelder alle veier. 

Eldreråd – 28.04.21 
 
- For få parkeringsplasser på både Rørvik og 
Kolvereid  
 
 
- generell kollektivtrafikk - ønske om bedre 
tilbud  
 
- vil utbygging i distriktene bli vanskeligere?  
 
 
 
 
 
 
- vil Rørvik og Kolvereid fortsette å være 
likeverdige sentre?  
"Rørvik skal utvikles som urbant 
regionsenter. Kolvereid som familievennlig 
senter, med tilgang på familievennlige 
boliger og attraktive friluftsområder, skal 
videreutvikles." Rådet ber om at ordbruken 
vurderes i de to setningene.  
 
 
 
- Relatere samfunnsplanen rundt reformen 
"Leve hele livet".  

 

 
 
Tas til orientering. Dette Ivaretas gjennom 
temaplan for trafikksikkerhet og 
sentrumsplan Rørvik 
 
Tas til orientering. Viser til strategien:  
- «Opprette gode kollektivforbindelser» 
 
Tas til orientering. Viser til strategien:  
- «I samarbeid med utbyggere skal det 

utformes boligområder som gir trygge 
og gode oppvekstsvilkår, leke- og 
møteplasser og mulighet for fysisk 
aktivitet.» 

 
Tas til etterretning. Forslag til ordendring i 
arealstrategien: 
- «Vi skal styrke / sikre utviklingen av våre 

to kommunesenter. Stedenes særpreg 
skal styrkes. Rørvik skal utvikles som 
urbant regionsenter. Kolvereid som 
familievennlig senter, med tilgang på 
familievennlige boliger og attraktive 
friluftsområder, skal videreutvikles.» 

 
 
Flere punkter i samfunnsplanen er med på å 
ivareta «leve hele livet» reformen.  
 
- «Nærøysund vil ha aktive innbygger som 

klarer seg best mulig gjennom livet.»  
 
Hovedmålet treffer godt kjernebudskapet i 
kvalitetsreformen for eldre – Leve hele 
livet. Se innspill fra Statsforvalteren for mer 
informasjon.  
 

 



Direktoratet for mineralforvaltning med 
bergmesteren for Svalbard - 30.04.21 
 
Vi oppfordrer til å legge inn spesifikt 
«mineralressurser» under «Grønn omstilling 
og bærekraftig forvaltning av 
naturressurser». 
 
Kommunen skal ifølge planforslaget «Sikre 
kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold og naturressursene». DMF 
går ut ifra at dette gjelder også gjelder 
mineralressurser. 
 

 
 
 
 
Tas til orientering. Dette gjelder også 
mineralressurser, men det er ikke 
nødvendig å endre punktet slik direktoratet 
foreslår. 

Nærøysund Venstre og Leka Venstre - 
04.05.21 
 
Bærekraft  
o Gjøre gjeldende arbeidsplasser mer 
bærekraftig og legge til rette for nye 
bærekraftige arbeidsplasser  

 
Gode liv  
o Savner formuleringer rettet mot psykisk 
helse/ rus/ barnevern  
 
 
 
o Vi burde ha et uttalt mål om å utrydde 
barnefattigdom i kommunen  
 
o Burde inneholde et mål om å få aktivisert 
ungdom/unge voksne som er utenfor 
arbeidslivet  
o Må si noe om sosiale arena/aktiviteter for 
de som ikke spiller håndball og fotball  

  
Grønn utviklingskraft  
o Fine fiskeplasser burde markedsføres på 
samme måte som turløyper  

 
 
Samskapende kommune  
o Savner en mer offensiv holdning til 
frivilligheten. Ja, kommunen skal jobbe 
sammen med frivilligheten, men hvordan kan 
kommunen løfte de frivillige initiativene? Når 
pandemien slipper taket vil mange av oss 

 
 
 
 
Tas til orientering. Dette innspillet er 
Ivaretatt gjennom satsningsområde grønn 
utviklingskraft 
 
Tas til etterretning. Forslag til endring i 
strategi:  
- «Ha tilgjengelige og tilpassede 

helsetilbud med fokus på fysisk og 
psykisk helse» 

 
Tas til orientering.  
 
Tas til orientering. Dette innspillet varetas 
gjennom temaplan for kultur, idrett og 
friluftsliv.  
 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas gjennom 
strategien. 
- «Sikre at potensialet innenfor 

opplevelsesbasert næring styrkes» 
 
 
Nærøysund kommune jobber med 
temaplan for frivillighet, temaplan for 
kultur, idrett og friluftsliv, og frivillighetens 
år 2022. Innspillet blir ivaretatt gjennom 
videre planarbeid. 



være sultne på å ta del i nye aktiviteter. Om vi 
skal kunne utnytte dette mulighetsrommet 
må kommunen ruste opp frivilligheten slik at 
de står klart med et godt tilbud.  

  
- Arealstrategi  
o En arealplan for de kommende 12 årene 
burde si noe om høymoderne, klimavennlig 
og billig boligform: minihus  
o Kommunen skal være en aktiv pådriver for 
husbygging, også utenfor sentrale strøk  
o Burde si noe om bærekraftige kommunale 
bygninger  

Satsning på passiv-hus og nullutslipp-bygg  

 
 
 

 
 
 
 
 
Tas til orientering. Innspillet blir ivaretatt 
gjennom temaplan for klima og miljø. 
Videre vises et til arealstrategien: 
- «I samarbeid med utbyggere skal det 

utformes boligområder som gir trygge 
og gode oppvekstsvilkår, leke- og 
møteplasser og mulighet for fysisk 
aktivitet.» 

 

Mattilsynet - 11.05.21 
 
Sikring av vannforsyning er vårt hoved 
innspill 
 
 
 

 
 
Tas til orientering. Temaplan vann og avløp 
skal definere tiltakene knyttet til sikring av 
vannforsyning.  
 

Namdalskystens Næringsforening NKNF - 
11.05.21 
 
Undersøkelser som NKNF har gjort tyder på at 
kommunen kan få en stor utfordring i løpet av 
planperioden fordi overføringskapasiteten fra 
stamnettet er for liten. Dette er en oppgave 
som må prioriteres så raskt som mulig. Uten 
tilgang til nok energi vil nye 
utviklingsprosjekter lett stoppe opp. 
 
For å sikre grunnlaget for utvikling og vekst i 
privat næringsliv, er da tilrettelegging av og 
dimensjonering av infrastruktur, svært viktig. 
 
 
Namdalskysten Næringsforening mener helt 
klart at det må legges til rette for vekst i 
privat næringsliv som igjen vil bli 
samfunnsutviklende og grunnlag for utvikling 
av kommunale tjenester, bolyst og 
befolkningsvekst. 

 
 

 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategi: 
- «Sikre fremtidige energibehov» 
 
Tas til orientering. Viser til strategi: 
- «Legge til rette for infrastruktur; vei, 

vann, avløp, havner, samferdsel, 
bredbånd og mobildekning med god 
kapasitet» 

 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategi: 
- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 

mellom kommunen og næringslivet» 
- «Stimulere til utvikling av ny teknologi» 



Den norske kirke – 11.05.21 
 
Nærøysund vil ha aktive innbyggere som 
klarer seg best mulig gjennom hele livet 
- Legge til rette for at innbyggerne for en 

aktiv fritid med et bredt kulturtilbud 
(føyd til) 

 
Nærøysund vil fremme gode oppvekstsvilkår 
hos barn og unge, og utjevne sosiale 
forskjeller i befolkningen 

- Legge til rette for en rik og mangfoldig 
tros‐ og livssynsutfoldelse (nytt punkt) 

 
 
 

 
 
 
Tast til etterretning. Punktet tas inn i 
samfunnsplanen.  
 
 
 
Tas til orientering. Forslag til strategi er 
ivaretatt gjennom strategien:  
- «Inkludere alle uavhengig av etnisitet, 

kjønn, religion, seksuell legning, alder, 
sosial bakgrunn, fysisk og psykisk 
funksjonsevne» 

Moen-gruppen – 12.05.21 
 
De tre hovedmålsettingene foreslått i 
samfunnsplanen gir grunn til optimisme. 
 
I tillegg til Næringsforeningens generelle 
innspill ønsker vi sterkt at arealstrategien 
endres: 
- Utbyggingsmønster løftes på topp og 

evt. deles inn i underkapitler – 
Næringsvirksomhet, bolig og fritid, 
grønnstruktur 

 
- På noen områder er strategien 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 
overaskende i dialog med aktører som 
legger samfunnsplanens arealstrategi til 
grunn for vurdering av kommunens 
arealdisponeringer. 
 

- Siste punkt. «blandingsformål industri- 
og bolig skal unngås» - bør endres til: 
«interessekonflikter bør unngås. 

Nye forslag: 
Intro: Arealstrategien skal underbygge 
målsettingene i Nærøysund kommunes 
samfunnsplan og utnytte arealenes fortrinn 
best mulig. Interessekonflikter bør unngås.  
 

 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Kommunen følger 
planfaglige råd fra KS og Fylkeskommunen 
sine anbefalinger til arealstrategi. 
 
 
 
 
 
Tilbakemeldingen tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. På generelt grunnlag så 
ønsker man å unngå interessekonflikter.  
 
 
 
 
 
 
 



- Nærøysund skal gjennom en proaktiv 
arealplanlegging bidra til at næringslivet 
sikres tilgang til tilstrekkelige og gode 
næringsarealer, også i strandsonen. 
 

- Nærøysund skal ha store og tilgjengelige 
naturområder. 

 
 
 
 

 
Tas til etterretning. Punket innarbeides i 
arealstrategien minus «også i strandsonen» 
 
 
Tas til orientering. Dette er ivaretatt 
gjennom blant annet strategiene: 
- «Den tilgjengelige og attraktive delen av 

strandsonen skal sikres og videreutvikles 
for allmennhetens ferdsel, spesielt i 
sentrumsområder.» 

- «Ivareta og utvikle nærfriluftslivet og 
sammenhengende turstier i 
sentrumsnære områder» 

 

Einar Bredesen og Elfrid Eraker – 12.05.21 
 
Vi har gjennom mange år, og spesielt i 
nyere tid, investert og bidratt for å legge til 
rette for økt tilflytning, bosetning og 
utvikling av vårt nærområde, Sandneseng. 
Som bønder er vi opptatte av å verne om 
matjord, samtidig som vi ser verdien av å 
enkelte ganger gi avkall på noe matjord for 
å kunne legge til rette for andre gode 
formål. I slike tilfeller har vi tradisjon for å 
«flytte» matjord slik at det i sum ikke 
reduseres. Vi håper kommunen legger til 
rette for denne typen praksis i sin 
arealforvaltning også i årene som kommer. 
 
Legge til rette for flere nye tomter, både til 
fritid og bolig, på Sandneseng generelt i 
årene som kommer. 
 

 
 
Innspillene er ivaretatt gjennom 
arealstrategien.  
- «Det åpnes for fradeling av enkelttomter 
innenfor områder avsatt til spredt 
boligbygging» 
- «Der dyrkamark blir prioritert bort for 
andre formål skal dette erstattes areal mot 
areal andre steder.» 
 
 
 
 
 

Innspillsmøte med Norbolig AS - 12.05.21 
 
«Jordvernet skal stå sterkt. På Kolvereid og 
Rørvik må jordvernet vurderes opp mot 
andre prioriteringer i arealstrategien. Der 
dyrkamark blir prioritert bort for andre 
formål skal / bør dette erstattes areal mot 
areal andre steder.» 
 
 
 
 

 
 
Viser til innspill fra statsforvalteren:  
 
«Jordvernet er betydelig skjerpet, blant 
annet gjennom Nasjonal jordvernstrategi. I 
næringskomiteens behandling av den ble 
det lagt vekt på at det er særlig viktig med 
en restriktiv holdning til formålene bolig, 
næring og fritid. Ut fra dette er 
Statsforvalteren opptatt av at det ligger 
sterke samfunnsinteresser og 



 
 
 
«Plasskrevende handel kan etablereres» - 
skrives om slik at det satses på allerede 
etablerte / tilrettelagte områder der hvor 
det er planer i dag. Stryken ligger at vi 
samler aktørene på ett sted og ikke spres 
rundt omkring i kommunen. 
 
Det er viktig å styrke Rørvik som 
regionsenter og samle tjenester her da 
mange aktører trekker mot Nærøysundet. 
Det er en stor vekst i aksen Kråkøya – Rørvik 
– Marøya  – Ottersøy med et stort 
potensialt. 
 
Fleksibilitet i planer er viktig i fremtiden. 
Dette skaper god utvikling.   
 

dokumenterte behov til grunn før 
omdisponering kan vurderes.» 
 
Tatt til orientering. Viser til strategien:  
- «Tjenesteyting med høy besøksfrekvens 

og detaljhandel konsentreres til Rørvik 
og Kolvereid sentrum. Plasskrevende 
handel kan etableres i tilknytning til 
areal utenfor sentrum.» 

 
 
 
 
Tas til orientering 

Trøndelag fylkeskommune – 18.05.21 
 
Arealplanen viser til at det skal være vekst i 
begge de gamle kommunesentra Rørvik og 
Kolvereid, men omtaler i liten grad den 
utvikling som skjer på 
Marøya/Klungvikkorsen, mellom 
kommunesentra (dog nærmere Rørvik). Her 
planlegges mye ny aktivitet. 
 
Fylkeskommunen reiser spørsmål om ikke 
fv. 770 burde vært nevnt. Dette er den 
sentrale forbindelsen mot E6 og god 
forbindelse mot E6 er sentralt for å 
eksportere sjømat (grunnlaget for veksten i 
Nærøysund) ut av området. 
 
 

Bærekraftsmålene – lokal setting 
Kommunen beskriver at de har utfordringer 
knyttet til alle de tre 
bærekraftsdimensjonene: økonomisk 
bærekraft, sosial bærekraft og miljø- og 
klimamessig bærekraft, men det er ikke gått 
nærmere inn på hva de ulike utfordringene 
består i. Dette kunne med fordel vært 
omtalt. 
 

 
 
Tatt til orientering. Viser til følgende 
punkter: 

- «Legge til rette for infrastruktur; vei, 
vann, avløp, havner, samferdsel, 
bredbånd og mobildekning med god 
kapasitet» 

 
 
 
Tas til orientering. Dette innspillet ivaretas i 
underliggende planarbeidet med temaplan 
for vei, og temaplan for trafikksikkerhet 
 
 
 
 
 
FNs bærekraftsmål er ett av fundamentene 
til planen. Videre vil FNs bærekraftsmål bli 
synligjort og bearbeidet i kommunens 
temaplaner.  
 
 
 
 



Klimaomstilling 
Vi anbefaler Nærøysund kommune å vise i 
samfunnsdel hvordan det grønne skiftet 
skal skje, herunder hvordan kommunen skal 
følge opp føringer som ligger i Trøndelags 
strategi for klimaomstilling. 
 

På bakgrunn av de viktige naturverdiene i 
kommunen, kan en kommunedelplan for 
naturmangfold være et godt verktøy for å få 
oversikt over og ivareta naturmangfold 
gjennom prioritert arealbruk og tiltak. 
 

Bærekraftig næringsutvikling 
Hvorfor avgrenses noen kulepunkt til havet, 
når det også er viktige økosystemer som 
skal forvaltes bærekraftig også på land? Vi 
viser spesielt til punktene  
- Forvalte økosystemer i havet og langs 
kysten slik at de er sunne og produktive i et 
langsiktig perspektiv.  

- Forvalte økosystemer i havet på en 
bærekraftig måte under «Grønn omstilling 
og bærekraftig forvaltning av 
naturressurser».  
 
Nærøysund kommune har 
opplevelsesressurser som gir muligheter til 
å videreutvikle reiselivet og 
opplevelsesbasert næring. Dette er nevnt i 
punktet Sikre at potensialet innenfor 
opplevelsesbasert næring styrkes. 
Tilrettelegging og attraktivitet for 
besøkende gjenspeiles imidlertid ikke 
spesielt tydelig i arealstrategien. Det er 
naturlig at en konkretisering av hvordan 
potensialet skal utnyttes finnes igjen i 
kommunens strategiske næringsplan. 
 
Kultur(arven) som drivkraft for bolyst og 
livskvalitet  
Kommunens kulturarv med sine prioriterte 
kulturmiljøer og kulturminner som ressurs 
bør finne sin plass i kapitlet: Grønn 
omstilling og bærekraftig forvaltning av 
naturressurser som egen målsetning: 
«bevaring og utvikling av kommunens 

 
I arbeidet med temaplan for klima og miljø 
vil temaet klimaomstilling bli mer 
synliggjort. Bærekraft og klimafokus 
gjennomsyrer planen og vi mener at det er 
godt belyst.  
 
Tas til orientering. Viser til strategien:  
- «Sikre kunnskapsbasert forvaltning av 

naturmangfold og naturressursene» 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Det legges til «på land» 
i punktet: 
- «Forvalte økosystemer i havet, langs 

kysten og på land slik at de er sunne og 
produktive i et langsiktig perspektiv» 
 

 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
Dette er nevnt flere ganger i kommunens 
strategiske næringsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Forslaget legges til 
under grønn omstilling og bærekraftig 
forvaltning av naturressurser.  
 
 
 



identitetsskapende kulturmiljøer og 
kulturminner.» 
 

 

Statsforvalteren i Trøndelag – 19.05.21 
 
Overordnet 
Statsforvalteren mener likevel at det 
oversendte forslaget er så kortfattet at det 
ikke sier noe konkret om de prioriteringer 
og veivalg som er gjort, foruten en relativt 
konkret arealstrategi. Strukturen i 
dokumentet er imidlertid god med 
prioriterte bærekraftsmål, 
satsningsområder, hovedmål og delmål. 

 
Det savnes en henvisning til et bredere 
kunnskapsgrunnlag for planen. 

 
Nærøysund har laget en svært god og 
grundig planstrategi for perioden. 
Problemstillingene som ble identifisert i 
dette arbeidet kunne med fordel vært 
referert til også i samfunnsdelen. 
 
Det er definert målsettinger innenfor hvert 
av disse områdene, men det varierer hvor 
konkrete målsettingene er. For at 
samfunnsdelen skal være et nyttig verktøy 
for kommunen og andre brukere, er det en 

fordel at den er så konkret som mulig. 
Statsforvalteren mener flere av målene er 
så diffuse at det kan bli utfordrende å følge 
dem opp i annet planverk. 
 

 
Landbruk 
Jordvernet er betydelig skjerpet, blant 
annet gjennom Nasjonal jordvernstrategi. I 
næringskomiteens behandling av den ble 
det lagt vekt på at det er særlig viktig med 
en restriktiv holdning til formålene bolig, 
næring og fritid. Ut fra dette er 
Statsforvalteren opptatt av at det ligger 
sterke samfunnsinteresser og 
dokumenterte behov til grunn før 
omdisponering kan vurderes. 
 

 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Dette kunnskapsgrunnlaget ligger i innspills 
banken på hjemmesiden til Nærøysund 
kommune. Lenke ligger i samfunnsplanen 
elektronisk. 
 
Problemstillingene er referert til 
henvisninger i oversiktsdokumentet og 
belyst i kapitlet «muligheter og 
utfordringer» 
 
Tatt til orientering. Intensjonen er at flere 
av strategiene gjelder over flere sektorer, 
unngå silotenkning og få flere enheter til å 
jobbe mot samme mål. Dette gjør at 
enkelte strategier oppleves som symbolske 
og lite konkret.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette underbygger 
foreslått strategi om jordvern. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reindrift 
Reindrift og/eller samisk kultur er ikke 
nevnt i plandokumentet. Dette mener 
Statsforvalteren er svakt for en kommune 
med en høyst tilstedeværende reindrift 
både i nåtid og historisk. 
 
 

Klima og miljø 
I Klimakur 2030 er potensialet og tiltak for å 
redusere ikke-kvotepliktige utslipp av 
klimagasser og tiltak som øker opptak og 
reduserer utslipp fra skog og annen 
arealbruk analysert. Ikke-kvotepliktig sektor 
innbefatter blant annet transport, landbruk, 
avfall, bygg og anlegg. Vår anbefaling er å 
konkretisere målsettingene i 
samfunnsdelen på dette området. 
 
Helse og omsorg og Barn og unge 
«Nærøysund vil ha aktive innbygger som 
klarer seg best mulig gjennom livet.» 
Hovedmålet treffer godt kjernebudskapet i 
kvalitetsreformen for eldre – Leve hele 
livet. 
 

Delmålene peker i retning av å mobilisere 
ressursene i frivilligheten, reduserte 
barrierer for deltagelse, bomiljø tilpasset 
alder og funksjonsevne, mestringsfokus og 
tilpassede tjenestetilbud. Hvordan 
kommunen skal oppnå dette kommer ikke 
tydelig frem, og tydeligere delmål ville vært 
en fordel 
 

Bortsett fra det generelle delmålet om 
tilgjengelige og tilpassede tjenester, legger 
ikke samfunnsdelen konkrete føringer for 
de andre deltjenestene innenfor helse- og 
omsorgsområdet. 
 

Den nasjonale handlingsplanen for fysisk 
aktivitet - Sammen om aktive liv -fremhever 
at mange ulike virkemidler kan bidra til å 
øke aktivitetsnivået i befolkningen. Temaet 
bør være sentralt i kommunens 
folkehelsearbeid. Der må også kommunens 
arbeid for god psykisk helse og redusert 

 
Tas til etterretning: nytt kulepunkt under 
arealstrategien: 
- «Det samiske næringsgrunnlaget skal 

ivaretas» 
 
 
 
 
Tas til orientering. Klimakur 2030 blir 
ivaretatt gjennom temaplan for klima og 
miljø i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Nytt kulepunkt under 
gode liv i Nærøysund:  
- «Arbeide helsefremmende og forebyggende 

for å oppnå god folkehelse i befolkningen» 

 
 
Tas til etterretning. Forslag til tilleggspunkt i 
strategien:  
- «Ha tilgjengelige og tilpassede 

helsetilbud med fokus på fysisk og 
psykisk helse» 

 



rusbruk være inkludert. Disse tema er ikke 
gitt oppmerksomhet i samfunnsdelen. 
 
For de mest sårbare kan overgangen 
mellom barnehage og skole, samt 
overgangen mellom de ulike trinnene i 
grunnopplæringen være krevende. Et 
delmål som handler om sikring av slike 
overganger, vil økt bevisstheten om 
risikoen, og kan redusere mulige 
konsekvenser for denne målgruppen. 
 
Samfunnsdelen viser ikke konkret hvordan 
kommunen skal sørge for at elevene får 
bedre grunnleggende ferdigheter. Derfor 
blir temaplan/sektorplanlegging av 
opplæringsområdet en viktig arena. 
 
Arealstrategien kunne hatt tydelige delmål 
som la føringer at de mest utsatte i 
befolkningen også skal få dekt sitt 
boligbehov. 

 
Samfunnsdelen har ikke delmål som peker 
ut en retning for arbeidet med å forebygge, 
avdekke og avverge vold og overgrep i nære 
relasjoner. Det er en klar svakhet og temaet 
bør være på dagsorden både som en 
integrert del av folkehelsearbeidet og i 
kommunens arbeid rettet mot barn og 
unge. 
 
 

Samfunnssikkerhet 
Vi kan ikke se at samfunnssikkerhet og 
beredskap er omtalt i planen slik den nå 
foreligger og mener dette er en mangel.  
 
I vår uttalelse til varsel om oppstart og 
høring av planprogram kommenterte vi 
videre at iht. statlige planretningslinjer for 
klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning skal kommuneplanens 
samfunnsdel inkludere en overordnet 
vurdering av om klimaendringer vil påvirke 
langsiktige utfordringer, mål og strategier. 
 

 
 
 
 
Tas til orientering. Dette temaet blir 
ivaretatt gjennom kommunens temaplaner. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas gjennom temaplan for 
grunnleggende ferdigheter. Punktet står 
også i strategien: «Satse på grunnleggende 
ferdigheter og livsmestring i skolen» 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategien  
- «Sikre tilgjengelige kommunale 

boligtomter, primært på Kolvereid og 
Rørvik.» 

 
 
Tas til etterretning. Dette skal ivaretas 
gjennom temaplaner knyttet til oppvekst. 
Videre foreslås det et tillegg til strategiene:  
- «Motivere innbyggerne til å ta vare på 

seg selv og skape gode relasjoner» 
- «Ha tilgjengelige og tilpassede 

helsetilbud med fokus på fysisk og 
psykisk helse» 

 
 
Tas til etterretning. Ny strategi under gode 
liv i Nærøysund: 
- «Sikre god samfunnsberedskap som 

ivaretar innbyggerne i Nærøysund»  
 
Tas til orientering. ROS analyser ligger som 
grunnlagsdokumentasjon i plansystemet til 
Nærøysund. Strategisk beredskapsplan er 
også et overordnet planverk som er under 
utarbeidelse hvor disse innspillene blir 
ivaretatt. 



Nord Trøndelag reinbeiteområde - 
19.05.21 
 
Meatelen sijte har ingen spesielle 
merknader til kommunens 
satsningsområder og de ulike 
målsetningene knyttet til disse. Hensynet til 
samisk reindrift må derfor også gjenspeiles i 
samfunnsdelen. Meatelen sijte savner en 
presis formulering i kommunens 
samfunnsdel som omtaler nettopp denne 
forventningen. 
 
Vårt forslag er et eget kulepunkt under 
temaet Utbyggingsmønster:  
- Det samiske næringsgrunnlaget skal 
ivaretas.  
 

 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Nytt punkt i 
arealstrategien: 
Utbyggingsmønster:  
- «Det samiske næringsgrunnlaget skal 
ivaretas.» 
 

Mattilsynet – avd. Namdal – 19.05.21 
Vi har ingen klar innvendig til 
kommuneplanens samfunnsdel, men 
presiserer betydningen av at utbedring og 
sikring av vannforsyningen forankres i 
planarbeidet. Når det gjelder 
drikkevannshensyn etter 
drikkevannsforskriftens § 26, skal 
kommunen ta drikkevannshensyn ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 
og reguleringsplaner. 
 

 
 
Tas til orientering. Temaet blir belyst under 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 
Videre blir dette temaet viktig i 
utarbeidelsen av temaplan for vann. 
 

Pål Hellesø – 19.05.21 
 
Følgende ønskes tatt inn i Samfunnsplanen:  
«Det skal ikke planlegges eller bygges mer 
vindkraft i Nærøysund i kommende 
planperiode.» 
  
I arealplanen må Ytre Vikna reguleres 
tilbake fra industriområde til landskap-, 
natur- og friluftsområde (LNF) slik det var 
tidligere. 
 

 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft. 
 
Innspillet er notert. Arealplanprosessen 
starter høst 2021 og innspillet blir 
bearbeidet i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel 
 

Merete Moe – 19.05.21 
 

Ønsker at dette tas inn i samfunnsplanen: 
Det skal ikke bygges mer vindkraft i 
Nærøysund i neste planperiode. 

 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft. 



I arealplanen må Ytre Vikna reguleres 
tilbake fra industriområde til landskap‐, 
natur‐ og friluftsområde 
(LNF) slik det var tidligere. 
 
 

 
Innspillet er notert. Arealplanprosessen 
starter høst 2021 og innspillet blir 
bearbeidet i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 

InnovArena – 19.05.21 
 
Vi vil framheve langsiktige og forutsigbare 
rammevilkår som avgjørende for 
næringslivets investeringer i innovasjons- 
og utviklingsarbeidet. Det er viktig at 
arealstrategien er tydelig på at det skal 
legges til rette for bærekraftig 
næringsaktivitet også i årene som kommer. 
 
InnovArena ønsker i tillegg å påpeke 
viktigheten av at kommunen støtter 
oppunder og aktivt benytter aktører som 
sikre lokal tilstedeværelse og tilgang til 
nøkkelkompetanse innenfor de 
næringsområder hvor Nærøysund har og 
kan få konkurransefortrinn. 
 
 

 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Nærøysund skal gjennom planarbeidet 

bidra til at næringslivet sikres gode 
næringsarealer.» 

- «Nærøysund kommune skal sikre en 
bærekraftig arealutnyttelse.» 

 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 

mellom kommunen og næringslivet» 
- «Bli Trøndelags mest attraktive 

arbeidsregion innen marin og maritim 
sektor» 

 

Nina Wilhelmsen – 19.05.21 
 
Ønsker at dette tas inn i Samfunnsplanen:  
Det skal ikke bygges mer vindkraft i 
Nærøysund i neste planperiode.  
I arealplanen må Ytre Vikna reguleres 
tilbake fra industriområde ti landskap-, 
natur- og friluftsområde (LNF) slik det var 
tidligere.  
 

 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft.  
 
Innspillet er notert. Arealplanprosessen 
starter høst 2021 og innspillet blir 
bearbeidet i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel 

Namsos kommune – 19.05.21 
 
Vedtak Namsos formannskap - 18.05.2021  
Namsos kommune tar kommuneplanens 
samfunnsdel 2021-2033 for Nærøysund 
kommune til orientering.  
 

Nærøysund kommune er en viktig 
samarbeidskommune for Namsos 
kommune. Namsos kommune ønsker et 
sterkt samarbeid rundt felles utfordringer, 
for eksempel knyttet til samferdsel og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Nærøysund kommune 
ser frem til videre samarbeid med Namsos 
kommune innenfor nevnte temaer.  



kollektivtrafikk, innovasjon og nyskaping 
innen transport og samferdsel, utvikling av 
næringslivet langs kysten, utvikling av 
kystsonen, for på den måten legge til rette 
for et større felles bo- og arbeidsmarked i 
regionen.  
 

Arne Johan Bredesen – 19.05.21 
  
Økt fortetting og tilrettelegging for 
boligbygging i sentrum, og da spesielt for 
nye eneboliger, hvor etterspørselen er høy, 
men tilbudet lavt.  

 
Tilrettelegging for å flytte tunge 
industribedrifter ut av sentrum.  

 
Tilrettelegging for etablering av nye bolig- 
og hyttefelt utenfor sentrum  
 
Kommunal praktisering av «100-
metersgrensen» og vern av dyrkamark  
 

 
Innspillene tas til orientering. Viser til 
følgende punkter i arealstrategien: 
- «Det bør fortrinnsvis tilrettelegges for 

boligområder innenfor by- og 
grendesenter. Dette innebefatter ikke 
hyttefelt. Det åpnes for fradeling av 
enkelttomter innenfor områder avsatt til 
spredt boligbygging.» 

- «Plasskrevende handel kan etableres i 
tilknytning til areal utenfor sentrum.» 

- «Blandingsformål industri- og bolig skal 
unngås.» 

- «Det kan tillates boligbygging i 
strandsonen og oppsett av bygg i 
henhold til historisk bruk» 

 

Halvard Hellesø – 19.05.21 
Vindkraft 
 
Ønsker at dette tas inn i samfunnsplanen: 
Det skal ikke bygges mer vindkraft i 
Nærøysund i neste planperiode. I 
arealplanen må Ytre Vikna reguleres tilbake 
fra industriområde til landskap-, natur- og 
friluftsområde (LNF) slik det var 
tidligere. 
 

 
 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft.  
 
Innspillet er notert. Arealplanprosessen 
starter høst 2021 og innspillet blir 
bearbeidet i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel 
 

Teft boligutvikling AS – 19.05.21 
 
Tilrettelegging for boligbygging «der folk 
ønsker å bo»   
Vi ønsker at kommunen i større grad 
strekker seg etter å tilrettelegge for 
boligbygging der den enkelte eller 
enkeltaktør ønsker å etablere bebyggelse. 

 

 
 
Tas til orientering.  
«Det bør fortrinnsvis tilrettelegges for 
boligområder innenfor by- og grendesenter. 
Dette innebefatter ikke hyttefelt. Det åpnes 
for fradeling av enkelttomter innenfor 
områder avsatt til spredt boligbygging.» 
 
 



Tilrettelegging for bolig i sentrum, ikke tung 
næring- og industrivirksomhet  
 

 
Økt tilrettelegging for fritidshusbebyggelse  
 
 

 
 
«Rundere» praktisering av 100-
metersgrensen  

 
 
Større åpning for bruk av dyrkamark  
Vi mener samfunnsplanen bør legge til rette 
for å delvis kunne benytte seg av dyrket 
mark dersom dette for eksempel kan 
kompenseres på en god måte, enten ved 
«flytting» av matjord, eller ved at det 
forholdsmessig og i sum fører til positiv 
utvikling for kommunen. 
 
 
 
 
 
Større frihet for private reguleringsforslag 
– mindre satte premisser på forhånd  
Samfunnsplanen bør legge opp til å i størst 
mulig grad åpne opp for nye, private 
reguleringsforslag og gjennomføring av 
disse, også utenfor de områder som er satt 
av i plankart. 
 
 

Ivaretas i arealstrategien 
«Plasskrevende handel kan etableres i 
tilknytning til areal utenfor sentrum.» 
 
Ivaretas i arealstrategien 
«Det bør fortrinnsvis tilrettelegges for 
boligområder innenfor by- og grendesenter. 
Dette innebefatter ikke hyttefelt.  
  
Ivaretas i arealstrategien 
«Det kan tillates boligbygging i strandsonen 
og oppsett av bygg i henhold til historisk 
bruk.» 
 
 

Tas til orientering. Viser til innspill fra 
Statsforvalteren til kommuneplanens 
samfunnsdel: 
«Jordvernet er betydelig skjerpet, blant 
annet gjennom Nasjonal jordvernstrategi. I 
næringskomiteens behandling av den ble 
det lagt vekt på at det er særlig viktig med 
en restriktiv holdning til formålene bolig, 
næring og fritid. Ut fra dette er 
Statsforvalteren opptatt av at det ligger 
sterke samfunnsinteresser og dokumenterte 
behov til grunn før omdisponering kan 
vurderes.» 
 
 Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 

mellom kommunen og næringslivet» 
- «I samarbeid med utbyggere skal det 

utformes boligområder som gir trygge 
og gode oppvekstsvilkår, leke- og 
møteplasser og mulighet for fysisk 
aktivitet.» 

Eva Ingunn Edvarden – 19.05.21 
 

Ønsker med dette notat at dette tas inn i 
samfunnsplanen: Det skal ikke bygges mer 
vindkraft i Nærøysund i neste planperiode. I 
arealplanen må Ytre Vikna reguleres tilbake 
fra industriområde til landskap-, natur- og 
friluftsområde (LNF) slik det var tidligere. 
 

 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft. 
Innspillet er notert. Arealplanprosessen 
starter høst 2021 og innspillet blir 
bearbeidet i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel 
 



Motvind Nærøysund – 19.05.21 
 
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. 
Motvind Nærøysund ber derfor om at dette 
punktet tas inn igjen i endelig samfunnsplan 
 
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 
konsekvens utredes i hvert enkelt tilfelle, 
for å sikre at de negative konsekvensene er 
akseptable i et bærekraftperspektiv. 
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. Vi 
foreslår derfor følgende presisering i 
ordlyden: 
- «Sikre tilgang til fremtidig energibehov» 

 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft. 
Dette punktet er derfor ikke foreslått 
tilbake i arealstrategien.  
 
 
 
Tas til orientering. Alle FNs bærekraftsmål 
er viktige for kommunen og det ene 
utelukker ikke det andre. Men kommunen 
skal jobbe mer innenfor de seks prioriterte 
målene. Vi vil vise til bærekrafts 
dimensjonene i kommuneplanens 
samfunnsdel som beskriver økonomisk, 
sosial bærekraft, og klima- og miljø 
dimensjonene. Når kommunen tar 
beslutninger, må de vurderes opp mot alle 
de tre dimensjonene.  
Viser også til strategien:  
- «Sikre kunnskapsbasert forvaltning av 

naturmangfold og naturressursene» 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til plan- og 
bygningsloven § 14 og formålsparagrafen til 
plan- og bygningsloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 



 
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. 

 

 
Temaet som omhandler «forvalte 
økosystemer i havet…» står to ganger og ett 
vil strykes i korrigert versjon. Forslaget tas 
til etterretning og innarbeides ui strategien 
og lyder: 
 - «Forvalte økosystemer i havet, langs 
kysten og på land slik at de er sunne og 
produktive i et langsiktig perspektiv» 
 
Tas til etterretning. Strategien tas delvis inn 
i planen og lyder:  
- «Nærøysund kommune skal være en 

foregangskommune når det gjelder 
energieffektivisering.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Strategien tas delvis inn 
i arealstrategien og lyder: 
 
- «Nærøysund kommune skal sikre en 

bærekraftig arealutnyttelse.» 

PKOM AS – 19.05.21 
 
Nærøysund kommune må i 
samfunnsplanen være tydelig på at 
kommunen skal støtte opp under og aktivt 
benytte seg av aktører som bidrar til å sikre 
lokal tilstedeværelse og tilgang til 

 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Styrke kunnskapen om og formidlingen 

av kompetansebehovet, og tiltrekke oss 
arbeidskraft med nødvendig og relevant 
kompetanse» 



kompetanse, som InnovArena-klyngen. 
Nærøysunds sterke og innovative næringsliv 
er sammen med et framoverlent 
utdanningsmiljø, et regionalt 
konkurransefortrinn. Tilstedeværende, 
inkluderende og samlende 
kunnskapsfasilitatorer som InnovArena er 
et viktig premiss for fortsatt bærekraftig 
innovasjon i den samskapende kommunen.  
 
Samfunnsplanen har sterkt fokus på de 
proteinproduserende primærnæringene, 
som i 11.000 år har dannet grunnlaget for 
at menneskene bor her. Det er viktig at 
Nærøysund kommunes arealstrategi ikke 
begrenser bærekraftig utnyttelse av 
regionens ressurser. Det er viktig at 
Nærøysund tar høyde for at både teknologi 
og rammevilkår kan endres. I framtida vil vi 
produsere andre arter/ressurser på andre 
måter enn i dag.  
 
Nærøysund kommune har en av landets 
lengste strandlinjer. Dette 
konkurransefortrinnet bør utnyttes også i 
arealplanleggingen. Regjeringen har varslet 
at i våre områder må myndighetene utnytte 
mulighetene som ligger i strandsonen.  
 
 
PKOM har i mer enn 25 år vært en viktig 
samfunnsaktør 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.  
 

- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 
mellom kommunen og næringslivet» 

- «Utvikle og styrke lokale 
utdanningsmiljø i samspill med 
næringslivet» 

- «Bli Trøndelags mest attraktive 
arbeidsregion innen marin og maritim 
sektor» 

 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Være foregangskommune innen 

sirkulærøkonomi med utgangspunkt i 
landbruk, maritime og marine 
næringer» 

- «Sikre kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold og naturressursene» 

- «Stimulere til utvikling av ny teknologi» 
 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til arealstrategien: 
- «Det kan tillates boligbygging i 

strandsonen og oppsett av bygg i 
henhold til historisk bruk.» 

- «Nærøysund skal gjennom planarbeidet 
bidra til at næringslivet sikres gode 
næringsarealer» 

 
 
Tas til orientering. Viser kapittel om 
«samskapende kommune» 
 
 
 
 

LMT – Learning Moment Technologies – 
19.05.21 
  
Vi er opptatt av at Nærøysund skal ha et 
innovativt næringsliv og et utdanningsmiljø 
som kan sikre tilgang på medarbeidere med 
riktig kompetanse for de nye jobbene i 

 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Styrke kunnskapen om og formidlingen 

av kompetansebehovet, og tiltrekke oss 



regionen. Kommunen bør støtte opp under 
og aktivt benytte seg av aktører som bidrar 
til lokal tilstedeværelse og tilgang til viktig 
kompetanse. Blant annet som det man 
finner i InnovArena-klyngen.  

 
Vår virksomhet er en viktig del av 
digitaliseringen i samfunnet og vi er opptatt 
av at det offentlige også kan bidra til at 
denne delen av næringslivet for gode 
vekstvilkår og der det er naturlig må 
kommunen og annen offentlig virksomhet 
benytte seg av lokale tilbydere.  
 
Vi støtter også det tydelige signalet i 
arealstrategien om at blandingsformål 
industri- og boligformål bør unngås.  
 
For at næringslivet i Nærøysund skal ha nok 
utviklingskraft er det viktig at kommunen i 
samfunnsplanen ser det som en viktig 
oppgave å sikre fremtidige energibehov til 
regionen.  
 

arbeidskraft med nødvendig og relevant 
kompetanse» 

- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 
mellom kommunen og næringslivet» 

 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategien:  
- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 

mellom kommunen og næringslivet» 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategien:  
-  «Sikre fremtidige energibehov» 
 

NTS ASA – 19.05.21 
 
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.  

 
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  

 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Styrke kunnskapen om og formidlingen 

av kompetansebehovet, og tiltrekke oss 
arbeidskraft med nødvendig og relevant 
kompetanse» 

- «Videreutvikle og styrke samarbeidet 
mellom kommunen og næringslivet» 

- «Utvikle og styrke lokale 
utdanningsmiljø i samspill med 
næringslivet» 

- «Bli Trøndelags mest attraktive 
arbeidsregion innen marin og maritim 
sektor» 
 

 
 
 
Tas til orientering. Kommunen følger 
planfaglige råd fra KS og Fylkeskommunen 
sine anbefalinger til arealstrategi. 
 



• Bolig og fritid  

• Grønnstruktur  
 
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.  

 
 
 
 
 
Tilbakemeldingen tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. På generelt grunnlag så 
ønsker man å unngå interessekonflikter.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  
- «Nærøysund skal gjennom planarbeidet 

bidra til at næringslivet sikres gode 
næringsarealer.» 

- «Nærøysund kommune skal sikre en 
bærekraftig arealutnyttelse.» 

- «Sikre arealer tilpasset næringenes 
behov» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elin Wannebo – 19.05.21 
 

Ønsker at dette tas inn i samfunnsplanen: 
Det skal ikke bygges mer vindkraft i 
Nærøysund i neste planperiode. I 
arealplanen må Ytre Vikna reguleres tilbake 
fra industriområde til landskap-, natur- og 
friluftsområde (LNF) slik det var tidligere. 
 

 
 
Tas til orientering. Nærøysund 
kommunestyret vedtok den 25. februar å ta 
ut strategien som omhandlet vindkraft. 
 
Innspillet er notert. Arealplanprosessen 
starter høst 2021 og innspillet blir 



Ber om at politikere fra alle partier verner 
naturen som er vårt livsgrunnlag. Verdifulle 
arter, fugler, insekter og leveområder for 
dyr går tapt. Klimagasser lagret i myr slippes 
ut i atmosfæren. Støy og utslipp av 
mikroplast ødelegger helsen til mennesker! 
Bruk ny forskning fra seriøse aktører når 
dere fatter beslutning. Vi får aldri naturen 
tilbake! 
 

bearbeidet i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel 
 
Tas til orientering. Viser til strategiene:  

- «Sikre kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold og naturressursene» 

- «Forvalte økosystemer i havet, langs 
kysten og på land slik at de er sunne og 
produktive i et langsiktig perspektiv» 

 

 


