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Merknader til planforslaget - Arealplan for Røyrvik Kommune. 

Eiendom:   Nybekkvika Hytteområde, Gnr./Bnr. 74/16 

Foreslått omdisponert areal:  17 daa 

Foreslått formål: Byggeområde for fritidsbebyggelse 

Forslagsstiller: Kristin Bustadmo og Bård Toresen 

Vi ønsker med dette å komme med en uttalelse til avgjørelsen om uttak av Nybekkvika i arealdelen 
for Røyrvik Kommune. 

Denne avgjørelsen mener vi er basert på feilinformasjon – gitt i tidligere runder med innsigelser fra 
NTE, NVE og Østre Namdal Reinbeitedistrikt /Tjåehkere Sijte 

NTE har gitt innsigelser med bakgrunn i planlagt kraftverk i overføringstunell mellom Namsvatn og 
Vekteren. Vi mener NTE her bør legge frem sine planer i forhold til oppstart av montering av 
kraftverk samt ferdigstillingsdato for kraftverk for å kunne ta en slik uttalelse til etterretning.  

At hyttetomtene skulle vanskeliggjøre NTE sitt vedlikeholdsarbeid på lukestasjonen, finner vi urimelig 
– da NTE har fått etablert veg helt ned til lukestasjonens dør. Samt at eventuelle hyttetomter ligger 
langt unna lukestasjonen.  

NVE sin innsigelse, er basert på NTE sine uttalelser – og er derfor like usikre som NTE sine 
begrunnelser 

Reindriftsforvaltningen hadde ingen innsigelse til tomtene ifølge dialogmøter i forbindelse med 
etablering av reguleringsplan. At Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere Sijte har uttalt seg 
negativt om tiltaket , finner vi naturlig, men deres flyttelei angitt på kart – er tross alt langt bort fra 
«halvøya» som tomtene er tenkt plassert. 

Vi flyttet hit for 12 år siden og har hele tiden hatt slike utbygginger i planene for å skaffe oss et 
levebrød med vår eiendom. Vi har derfor også etablert oss her med det formål å kunne jobbe 
hjemmefra. Vi mener derfor at det blir feil  å ta Nybekkvika ut av kommuneplanens arealdel - til 
fordel for gamle og tenkte scenarier.  

  

 

 

Med vennlig hilsen 

Bård Toresen og Kristin A. Bustadmo 

 


