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SVAR PÅ HØRING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 
Vi viser til kommuneplanens arealdel (heretter arealplanen) som ligger til høring, og ønsker 
med dette skriv å komme med noen innspill 
 
Namsvassgrenda hvor vi har vår tilhørighet, har de siste årene vært gjennom stor utvikling. 
Det er bygget tre bolighus de siste 20 årene, fire nye driftsbygninger og flere på vei. På alle 
gårdene her er det foretatt generasjonsskifte, og mange har store planer for fremtiden. Lite 
av dette hadde vært mulig med arealplanen som nå er foreslått. Ganske sikkert ville vi da ha 
vært en utdødd grend, med kun den eldre garde igjen.  
 
Vi i NUT er opptatt av utvikling. Arealplanen representerer det motsatte. Det vil både bli 
tungt og vanskelig å bo og drive sin eiendom slik den er foreslått. Ikke minst er det risikabelt 
da lange kostnadskrevende søknadsprosesser ikke er noe alle og enhver begir seg inn i. Fra 
tiden i Namsvassgrenda vet vi hvor skjørt samspillet mellom naboer er. Det er nok med én 
tilflyttende familie for å skape en gnist slik at flere familier kommer flyttende. Derfor er det 
også så viktig å gi hver enkelt gård de mulighetene de trenger for å etablere seg og se 
muligheter. Å ha tro på fremtiden er viktig på en slik plass. Arealplanen slik den fremstår i 
dag tar fra oss denne framtidstroen. Den skaper uvisshet om hva som vil skje i grenda vår 
frem til neste generasjon. 
 
NUT ønsker med dette, på det det sterkeste, å avvise den foreslåtte planen. Vi ønsker en 
plan som gir rom for muligheter. Vi trenger en arealplan som gjør at vi kan være optimistiske 
med tanke på fremtiden. Ikke en plan som mellom linjene ønsker å legge ned grendene i 
Røyrvik. Vi forventer at kommunen gjør alt som står i sin makt for å forhindre at en slik plan 
trer i kraft, og at de i stedet jobber for å skape en plan i tråd med innbyggernes behov og 
ønsker. 
 
 
 
Med hilsen 
Jostein Namsvatn 
Leder NUT


