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Møteprotokoll 

 

Utvalg: Hovedutvalg teknisk, landbruk, miljø, utvikling og næring 

Møtested: Herredshuset - Kommunestyresalen 

Dato: 23.08.2021 

Tidspunkt: 19:00 - 20:25 

 

 

Til stede på møtet: 

Funksjon Navn Medl. Møtt for 

Varamedlem Karen-Anna Knutsen Selliås SP Marthe Selliaas 

Varamedlem Harry Svensson AP Gunnar Aunsmo 

Leder Anders Gisle Linga SP  

Medlem Ole Sivert Bomo SP  

Medlem Møyfrid Skavlan SP  

Medlem Siv Beate Eggen SV  

 

Følgende medlemmer møtte ikke: 

Funksjon Navn Medl. 

MEDL Marthe Selliaas AP 

NESTL Gunnar Aunsmo AP 

MEDL Lars Erik Almo H 

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Inga Engum Skavlan Politihkeles tjaelije - politisk sekretær 

Are Tomter Enhetsleder 

Ingrid Rosholt Belbo politisk sekretær 

Ingeborg Kvernberg Brede Aamhtesegïetedallije - Saksbehandler 

 

Hovedutvalg teknisk, landbruk, miljø, utvikling og nærings vedtak: 

Administrasjonen sender følgende høringsuttalelse fra hovedutvalg teknisk, landbruk, miljø, utvikling 

og næring: 

Hovedutvalg for utvikling i Snåsa synes det er krevende å vurdere Regional plan for arealbruk så lenge det spesifiseres 

at planen ikke er juridisk bindende og i tillegg mye av planen består av bør-formuleringer. Dette gjør at det er vanskelig 

for utvalget å vurdere hvordan planen vil påvirke arbeidet i Snåsa fremover. 

Hovedutvalget er bekymret for at for mye av fokuset i planen rettes mot det som skjer i den mest sentrale delen av 

Trøndelag, aksen Orkanger-Steinkjer, og kunne tenkt seg et større distriktsfokus i planen. For Snåsas del vil utvalget 
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presisere hvor viktig det er med gode kollektivtilbud til Steinkjer for å kunne ta del i den utviklingen som det legges opp 

til i denne aksen. Konkret betyr dette blant annet at en forlenging av Trønderbanen til Grong er svært viktig for Snåsa. 

Det er viktig at kommuner som Snåsa gis nødvendig fleksibilitet til å kunne forme egen arealpolitikk. Det må tas hensyn 

til at kommuner med store areal og lavt innbyggertall har andre muligheter og utfordringer enn kommuner i 

eksempelvis Trondheimsregionen. 

Utvalget er usikker på hvilke konsekvenser det får for Snåsa at planen peker på Snåsavatnet som en viktigere 

drikkevannskilde fremover, samtidig som planen peker på at dette vil gi føringer for vern av innsjøens nedslagsfelt. I 

praksis ligger omtrent hele den bebygde delen av kommunen ved et nedslagsfelt til Snåsavatnet. 

Vedlegg 

Saksframlegg Hovedutvalg – Regional Plan for Arealbruk 


