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Vedtak Regional plan for arealbruk 2021-2030 

 

Kommunestyrets behandling av sak 43/2021 i møte den 22.06.2021: 

Behandling  

Reidar Rødli (AP) fremmet følgende: 

 

Lierne kommunestyre har følgende uttalelser til Regional plan for arealbruk 2021-2023 i Trøndelag  

•    Lierne kommune oppfatter Regional plan for arealbruk som et godt styringsverktøy for 

kommunene. 

   

•    Lierne kommune oppfatter planens oppbygging med mål og retningslinjer som godt oppbygd og 

som en støtte til kommunenes planarbeid for å sikre god samfunnsutvikling i hele Trøndelag. 

  

•    Trøndelag er stort, og vi ser at det er krevende å finne målsetninger og retningslinjer som hele 

Trøndelag kan kjenne seg igjen i. Det må der det er mulig differensieres på by og distrikt, eks må det 

være ulike måter å tenke parkeringsstrategi i Lierne i fht Trondheim. 

   

•    Lierne kommune oppfatter planen som noe uklar i forhold til forutsigbarhet.  Vil formuleringene 

bør og skal kunne bli brukt mot lokalt handlingsrom? Vil det kunne bli slik at når bør brukes så vil 

statlige sektormyndigheter  bruke innsigelsesretten til å kunne stoppe tiltak, eller er det lokale 
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vurderingene som vil bli vektlagt?  En viktig forutsetning må være at denne planen ikke skal legge 

begrensninger på kommunens rolle som lokal myndighetsutøver og det lokale handlingsrommet. 

  

•    Lierne kommune presiserer at fylkeskommunen skal være skal være en samarbeidspartner til 

kommunene, hvor man sammen klarer å finne de beste løsninger for samfunnsutvikling.  Innenfor 

gjeldende rammer og lovverk må mulighetsrommet søkes. 

   

•    Satsinger med tiltak og aktiviteter i handlingsplanen:   

    Under areal og transport:  

    Tilrettelegging/planlegging av gang/sykkelveier i distriktskommuner  

 

Under regionale næringsarealer:  

•    Koordinerende rolle ift næringsarealer også i distriktskommuner, særlig der avstander gjør felles 

regionale næringsareal utfordrende.   

 

 Lillian Bergli SP fremmet følgende tilleggsforslag til Ap`s forslag: 

Under kulepunkt 4, ny setning; Kommunene er fortsatt planmyndighet. 

 

AP med tillegg SP: Enstemmig 

 

Vedtak 

Lierne kommunestyre har følgende uttalelser til Regional plan for arealbruk 2021-2023 i Trøndelag  

 

•    Lierne kommune oppfatter Regional plan for arealbruk som et godt styringsverktøy for 

kommunene. 

   

•    Lierne kommune oppfatter planens oppbygging med mål og retningslinjer som godt oppbygd og 

som en støtte til kommunenes planarbeid for å sikre god samfunnsutvikling i hele Trøndelag. 

  

•    Trøndelag er stort, og vi ser at det er krevende å finne målsetninger og retningslinjer som hele 

Trøndelag kan kjenne seg igjen i. Det må der det er mulig differensieres på by og distrikt, eks må det 

være ulike måter å tenke parkeringsstrategi i Lierne i fht Trondheim. 

   

•    Lierne kommune oppfatter planen som noe uklar i forhold til forutsigbarhet.  Vil formuleringene 

bør og skal kunne bli brukt mot lokalt handlingsrom? Vil det kunne bli slik at når bør brukes så vil 

statlige sektormyndigheter bruke innsigelsesretten til å kunne stoppe tiltak, eller er det lokale 
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vurderingene som vil bli vektlagt?  En viktig forutsetning må være at denne planen ikke skal legge 

begrensninger på kommunens rolle. Kommunene er fortsatt planmyndighet. 

•    Lierne kommune presiserer at fylkeskommunen skal være skal være en samarbeidspartner til 

kommunene, hvor man sammen klarer å finne de beste løsninger for samfunnsutvikling.  Innenfor 

gjeldende rammer og lovverk må mulighetsrommet søkes. 

   

•    Satsinger med tiltak og aktiviteter i handlingsplanen:   

    Under areal og transport:  

     Tilrettelegging/planlegging av gang/sykkelveier i distriktskommuner 

  

Under regionale næringsarealer:  

•    Koordinerende rolle ift næringsarealer også i distriktskommuner, særlig der avstander gjør felles 

regionale næringsareal utfordrende.   

  

 

Klageadgang 

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt 
vedtaket. Begrunnet klage sendes til postmottak@lierne.kommune.no 

 

 

Med hilsen 

 

Jorunn Granheim 
utvalgssekretær 
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