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Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 010921 

Vi viser til brev av 05.05.2021 vedrørende høring av utkast til «Regional plan for arealbruk 
2021-2030» med tilhørende ramme for handlingsprogram. Utkastet har vært lagt ut på høring 
med høringsfrist 01.09.2021. Formannskapet i Verdal kommune behandlet saken i møte 
19.08.2021 sak 107/2021:   
 
BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra plan og samfunn enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  
Verdal kommune ser positivt på at Trøndelag får en regional plan for arealbruk. Kommunen 
mener planen har fått en hensiktsmessig og oversiktlig utforming og dekker de arealtema 
kommunen vurderer som mest relevante frem mot 2030.  
 
Verdal kommune ønsker at planen i sterkere grad tydeliggjør handlingsrom knyttet til 
ulikheter mellom kommuner og innad i kommuner og antyder mulige prioriteringer når 
målkonflikter oppstår. Mål og retningslinjer for Innherredsregionen i RPA må koordineres 
med mål og retningslinjer for tilsvarende tema i Felles areal- og transportstrategi for 
Innherredsbyen. Det er viktig for Verdal kommune at RPA bidrar til å gi forutsigbarhet og 
støtter opp under kommunens ambisjoner om en bærekraftig arealbruk.  
 
Som innspill til tiltak i handlingsprogrammet foreslår Verdal kommune et prosjekt som har 
til hensikt å effektivisere og forbedre arealbruken på næringsområdet på Ørin og med det 
skape grunnlag for en bærekraftig vekst. Fortetting og omstrukturering av et stort utbygd 
næringsområde med mange grunneiere, eksisterende bebyggelse og ulike behov for 
fremtiden krever en annen tilnærming og kompetanse enn utbygging på ubebygd grunn. Et 
slikt prosjekt vil kunne ha overføringsverdi til andre kommuner. I tillegg til dette tiltaket ser 
kommunen også behov for en interkommunal strategi for råstoffuttak og massedeponi på 
Innherred. 
 
Saksprotokoll og saksfremlegg ligger vedlagt. 
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