
Behandling i Namsos formannskap - 24.08.2021: 

Kjersti Tommelstad fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV: 
Naturmangfold  
Planen må i sterkere grad vektlegge utfordringene og mulige tiltak knyttet til 
naturmangfoldskrisen på linje med vektleggingen av klimakrisen. Når det lokalt skal 
søkes om et naturinngrep, enten det er boligbygging, hyttebygging, nye 
næringsarealer, arealer for fiskeoppdrett, småkraftverk eller samferdselsanlegg - skal 
søker legge fram en miljøplan som viser konsekvenser og tiltak i forhold til klima, 
naturmangfold og dyrka- og dyrkbar jord. Gjennom en slik plan kan 
det eksempelvis synliggjøres at boligene skal bygges i tre eller miljøbetong fra lokale 
produsenter - og at varmeutveksling og solcellepanel skal bidra til at hele 
boligfeltet blir sjølforsynt med energi eller at planter som er viktig for humla får stå i 
fred eller blir flere. 
 

 

Ordføreren fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP og SV: 
Etter sitatet under Bosettingsstruktur:  
"Spredt bosetting er en av fordelene distriktene har. Vi mener at det kan være både 
kunstig og uheldig å legge slike føringer på distrikts-kommunene i Trøndelag. For 
Namsos sin del vil dette stå i motsetning til kommunens mål om å utvikle hele 
kommunen." 

 

 

Votering: 
Tommelstads tilleggsforslag fikk 3 stemmer (Tommelstad, Fust Sæternes og 
Knappe) og falt 
Ordførerens endringsforslag fikk 10 stemmer, 1 stemte imot (Fust Sæternes) 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med allerede vedtatte endringer, 
enstemmig vedtatt av formannskapet 
 
 

 

Vedtak Namsos formannskap - 24.08.2021 

Høringsuttalelse fra Namsos kommune: 

Om planen vurderes å være nyttig for kommunen:  



Planen vurderes som å kunne være nyttig som retningsgivende for kommunens 
planlegging, og retningslinjene er relevante og forståelige.  

 

Hovedkapitlene i utkast til RPA om bærekraftige byer og livskraftige distrikt, og 
naturbasert næringsutvikling er gjenkjennbare for Namsos kommune gjennom 
kommunens hovedmålsettinger i kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle hele 
kommunen, og innsatsområdet næringsutvikling.  

 

Om planen favner hele Trøndelag:  

Trøndelag fylkeskommune har ambisjoner om en «balansert utvikling med 
differensiert arealforvaltning som i all hovedsak bygger på dagens bosettingsmønster, 
men der samspillet mellom regionsentrene og lokalsentrene er en drivkraft for 
utviklingen av regionene i fylket.  

Regionsentrene og lokalsentrene må utvikles slik at de blir mer tilgjengelige og attraktive 
for flere innbyggere. Vi må prioritere bokvalitet, gode levekår og nærnatur». 

 

Ambisjonene i RPA har et tydelig fokus på region- og lokalsentre. Samspillet mellom 
regionsentre og lokalsentre er en svært viktig forutsetning som bør tydeliggjøres 
gjennom gode tiltak for å støtte utviklingen i regionene. Namsos er regionsenter i 
Namdalen, og det er svært viktig for oss at RPA understøtter dette både generelt og 
gjennom konkrete tiltak.  

 

Det er fint at fylkeskommunen også fokuserer på Grendesentre, og viktigheten av 
disse. Namsos har definert viktige grendesentre gjennom etablering av funksjoner 
som innbyggertorg og innbyggerpunkt flere steder i kommunen, hvor kommunen 
skal være til stede med informasjon og ulike tjenester. 

 

 

«Aksen» 

Namsos kommune merker seg begrepet «Aksen», som er beskrevet å være mellom 
Steinkjer og Orkanger/ Melhus.. 

 

Namsos kommune mener akse-begrepet bør strekkes til Namsos, ikke stoppe i 
Steinkjer. Dette fordi Namsos med det blir en del av det samme begrepet de øvrige 
byene av denne størrelsen er omfattet av, samtidig som at akse-begrepet med det 
styrkes til å også nå kysten i Trøndelag. Dette gjør også at det blir en mer tydelig 



sammenheng mellom Namsos sine universitets- og sykehusfunksjoner og 
tilsvarende i Trøndelag for øvrig. Akse-begrepet vil med det oppfattes som mer 
helhetlig og balansert med vekst og samfunnsfunksjoner i sammenheng. 

 

Steinkjer og Namsos har etter kommunesammenslåing lang felles grense, i og med 
at kommunene Verran og Namdalseid ikke lengre er mellomliggende kommuner. 
Perioden med pandemihåndtering har også tydeliggjort hvor mye interaksjon det 
er mellom Steinkjer og Namsos, med hensyn til arbeidspendling, sykehusbesøk, 
utdanning i universitet og videregående skole, kultur og idrett.  

 

Namdalskommunen Namsos vil med en slik tilknytning kunne være et enda 
tydeligere regionsenter – samtidig som at Trøndelag får en tydeligere sammenheng 
med et utvidet aksebegrep. 

 

 

Bosettingsstruktur:  

Forslag til retningslinje R5 sier at «Ny boligbebyggelse skal i all hovedsak lokaliseres i 
eller nært regionsenter og lokalsenter, fortrinnsvis som tettere utbygging i gangavstand 
fra sentrum/ kollektivknutepunkt».  

Spredt bosetting er en av fordelene distriktene har. Vi mener at det kan være både 
kunstig og uheldig å legge slike føringer på distrikts-kommunene i Trøndelag. For 
Namsos sin del vil dette stå i motsetning til kommunens mål om å utvikle hele 
kommunen. 

Transportstruktur:  

Namsos kommune merker seg retningslinjene for areal og transportstruktur, blant 
annet at senter skal være mer kompakte, utvikling av sammenhengende nett for 
gange og sykkel, og utvikling av funksjonelle knutepunkt for at flere skal reise 
kollektivt.  

 

Namsos kommune vil, når det gjelder kollektivknutepunkt, understreke at Namsos 
også er et trafikalt knutepunkt. Det er viktig for kommunen med sammenhengende 
rutetilbud som for eksempel buss fra Namsos og hele veien til Trondheim, og at det 
er mulig å pendle med buss til og fra regionsenteret Namsos fra nærliggende 
områder. Det er ønskelig at dette er en tenkning som understøttes av RPA. 

 



Det legges på side 32 i planforslaget opp til at kommunene skal tilrettelegge blant 
annet for bestillingstransport. Namsos kommune er positiv til løsninger med 
fleksibel transport for å styrke kollektivtilbudet i distriktene, men understreker at 
kollektivtilbudet er et fylkeskommunalt ansvar. Punktet bør følgelig omformuleres.  

 

Jordvern: 

Fylkeskommunen legger opp til at «I 2030 er jordbruksarealet i Trøndelag opprettholdt 
og andre verdifulle naturområder opprettholdt. Kommuneplanens arealdel skal avklare 
hvordan byvekst og utbygging kan skje samtidig som fremtidig matproduksjon sikres 
gjennom ivaretakelse av jordressursene. Før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar 
jord skal alternativer vurderes.» 

 

I tidligere planer har dyrkbar jord vært lite omtalt. Det er derfor positivt at dyrkbar 
jord er tatt inn i planen, og at jordvern er tillagt stor vekt.  

Det er også nevnt utvidelse av byer/ tettsteder i planen. I vår region kan det være 
jordvernutfordringer i forhold til «vekst»/utbygging i mindre bygdesentra også. 
Dette kunne vært mer omtalt, for å få planen til å bli mer relevant for hele 
Trøndelag.  

 

Oppsplitting/ fragmentering av jordbruksareal gjennom for eksempel blanding av 
boligtomter og aktivt landbruk medfører at det «tas hull på» sammenhengende 
jordbruksområder. Dette er en problemstilling som kunne vært belyst i større grad i 
planen.  

 

Forslag til tiltak og aktiviteter i handlingsprogrammet, slik at kommunene og 
fylkeskommunen sammen kan nå målene i planen:  

Namsos kommune er svært positiv til tiltak som kan styrke handel og aktivitet i 
regionsentra, og er gjerne med på pilotprosjekter og satsinger knyttet til dette 
sammen med fylkeskommunen. Hvis man ser på senterstrukturen i Trøndelag er 
Namsos i en særstilling i den nordligste delen av Trøndelag som et større 
regionsenter med funksjoner som sykehus og universitet og stor avstand til andre 
større regionsentre, og kommunen mener det er svært viktig med satsinger som 
kan understøtte en positiv utvikling i Namsos.  

 

Planutkastet gir en god beskrivelse av reindriftsnæringas særlige utfordringer og 
forutsetninger for drift. Namsos kommune støtter at det gjennomføres 
kartlegginger av konsekvenser av inngrep og klimaendringer for reindriftsnæringa, 



og stiller spørsmål om retningslinje R20 er for snever ved at det legges opp til at det 
kun er utbygging i minimumsbeiter og særverdiområder som bør unngås. 

 

Det mangler mye kunnskap om sjøområdene i Trøndelag, og Namsos kommune 
støtter at det utarbeides marine grunnkart for sjøarealene.  

 

 

 


