
From:                                 Sivert Dombu
Sent:                                  Wed, 8 Sep 2021 14:48:34 +0000
To:                                      Postmottak Trøndelag fylkeskommune
Cc:                                      Turid Helene Vollmo; Sanna Hanem Kavli
Subject:                             Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høringssvar fra Rindal kommune

Hei, 
Formannskapet har i dag enstemmig vedtatt følgende høringsuttalelse: 
 
Rindal kommune viser til høringsuttalelsen fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, 
Lakseregionen. Om planen skulle komme til å bli vedtatt til tross for motstanden fra vårt regionråd, har  
Rindal kommune følgende innspill: 

 Arbeidet med tomt for en mulig batterifabrikk synliggjorde behovet for å samordne innsatsen 
omkring næringsarealer og sikre gode løsninger på tvers av kommunegrenser. Dette hviler 
primært på kommunene, men fylkeskommunen bør ha ambisjoner om å bidra til å bygge opp 
mekanismer for samhandling.

 Planen burde være tydeligere på at det kreves ei annen tilnærming til arealbruk utenfor byer og 
større tettsteder, i noen tilfeller også differensiering innenfor en enkelt kommune. Dette gjelder 
særlig spredt boligbygging. Nå framstår dette i planutkastet mest som honnørord, som har 
kommet med etter et visst folkevalgt påtrykk, men med alt for mange forbehold. Større 
fleksibilitet i distriktskommunene må bli en realitet. Det er kommunene som sitter med 
lokalkunnskapen. Det totale omfanget av spredt boligbygging er i dag egentlig svært lite.

 Planen må ikke bli et nytt instrument for innsigelser og begrensning av lokal handlefrihet ut over 
det som allerede ligger til de ulike sektormyndighetene. Derfor mer bør og mindre skal. 

 Planen må ikke brukes til å begrense biltrafikk i områder der innbyggernes transportbehov ikke 
kan dekkes med offentlig transport. Transportbehovet kan ikke uten videre reduseres over alt.

 Det er særlig retningslinjene for samordna bolig-, areal og transportplanlegging som ofte passer 
dårlig og trekkes for langt i saker fra spredtbygde områder uten offentlige transporttilbud. 

 En slik plan kan være nyttig for å rydde i motstridende mål og forventninger fra statlig hold. Men 
samtidig må den ikke brukes til å overprøve lokale mål og strategier som er fastsatt på 
lovformelig måte i kommuneplan og andre lokale styringsdokumenter.

 Fylkeskommunens viktigste rolle er utviklingsarbeid, ikke tilsyn og kontroll. Planen bør derfor 
framstå som en utviklingsplan.

 Jordvernet står og vil fortsatt stå sterkt i landbruks- og distriktskommuner som Rindal. 
Utbyggingstrykket er ganske lite her. En del areal omdisponeres av landbruksnæringa sjøl, og det 
kunne kanskje utarbeides virkemidler og rådgivningstiltak for å holde omfanget av slik 
omdisponering nede.

 Jordflytting har etter hvert blitt et prioritert tiltak i forbindelse med større utbyggingstiltak. Vi er 
ikke så imponerte over dette kostbare og lite utprøvde tiltaket og ser gjerne at det utarbeides en 
veileder for jordflytting.

 Reindrifta i Trollheimen bruker arealer i Rindal, bygd på avtaler med grunneierne her, og 
kommunen deltar i arbeidet med å skaffe fram et felles kunnskapsgrunnlag for hele Trollheimen. 
Fylkeskommunen kunne bidra til å sette trykk på en prosess som kan føre til å sikre fornyet 
juridisk grunnlag for reindrifta, også i områder der beiteavtaler er sagt opp.

 



Mvh
Sivert Dombu
Rindal kommune
plan- og utviklingssjef
Tlf: 957 85 911

            
Epost fra og til Rindal kommune er offentlig. 
Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista. 
 


