
 

 

Høringssvar Regional plan for arealbruk 2021-2030 
 

NHO Trøndelag viser til høringsutkast mottatt 05. mai 2021. Vi har følgende innspill 
til Regional plan for arealbruk 2021-2030.  

  
Framtidas velferd i Trøndelag må i stor grad bæres av næringslivet. Dette 
krever en etablering av mange nye arbeidsplasser i regionen tiårene framover. Da 
er bedriftene og næringene avhengige av tilgang på areal, og en arealpolitikk som åpner 
Trøndelag for framtida.   
  
Trøndersk næringsliv er bredt sammensatt. Havbruk, kraftbasert industri og maritim 
næring dominerer trøndersk eksport, og næringer knyttet til verdikjedene skog, mineraler 
og havbruk er omfattende i fylket vårt. Disse næringene er arealkrevende, og å 
sikre råvareprodusentene produktivt areal er en forutsetning for å ivareta 
utvikling og innovasjon, og for å nå FNs bærekraftsmål. Dersom Trøndelag skal være en 
attraktiv region for eksisterende og nye etableringer er næringslivet 
avhengige av konkurransedyktige rammevilkår, både for produksjonsarealer og logistikk, i 
møte med internasjonal konkurranse.  
  
Næringslivet i Trøndelag er også avhengige av forutsigbarhet og langsiktighet i 
arealpolitikken. For å kunne utnytte lokale næringsfortrinn i kommunene, 
forutsettes videre romslige regionalpolitiske retningslinjer, noe planen ser ut til å legge til 
grunn. NHO Trøndelag er positive til at planen skal sikre gode løsninger på tvers av 
kommunegrenser, som blant annet kan gi bedre og mer 
sammenhengende logistikkløsninger.  
  
NHO Trøndelag er positive til at planen skal styre arealutvikling i Trøndelag i en 
overordnet retning, gitt at den legger til grunn samfunnsmålet om at næringslivet også i 
framtida vil kunne skape arbeidsplasser og skatteinngang for samfunnet. Det forutsettes at 
planen vil ha tydelige prinsipper for å avveie ulike interesser i regionen. NHO Trøndelag 
legger til grunn at disse prinsippene er næringsvennlige. Dette underbygges 
gjennom henvisning til FNs bærekraftsmål, som krever bruk av alle økosystem framfor 
klassisk naturvern.   

  
Avslutningsvis oppfordrer NHO Trøndelag fylkeskommunen til å aktivt involvere 
næringslivet i planprosessen og til å føre en tydelig og progressiv arealpolitikk som sikrer 
næringslivets tilgang til nok areal og en infrastruktur som tilgjengeliggjør disse arealene 
for bedriftene. 
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Med vennlig hilsen                                                                                                                                    

NHO Trøndelag  

 
Kristin Kulseth 

Rådgiver 


