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 Om kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en plan for forvaltning av kommunens arealer. Den omfatter både land- 
og vannareal. 

Planen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, setter rammer og betingelser for nye tiltak, og angir 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
Den bør omfatte alle aktuelle mål og oppgaver i kommunen, og skal ta utgangspunkt i den kommunale 
planstrategien. 

Plankartet viser i nødvendig utstrekning tillat hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av 
arealer innenfor kommunen. 

Planbestemmelsene inneholder regler for arealbruk og utdyper innholdet i plankartet. Plankart og 
bestemmelser er juridisk bindende og legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen i 
kommunen.  

Planbeskrivelsen inneholder beskrivelse av plankart og bestemmelser samt bakgrunn for valg av 
løsninger. 

Konsekvensutredning og ROS-analyse er samlet i et eget dokument. Innspill fra grunneiere og 
andre til ny arealbruk er her samlet, og konsekvenser av innspillene er utredet.  

Temakart 

Det er ikke utarbeidet temakart som grunnlag for planarbeidet slik planprogrammet forutsetter. Dette 
ut fra en vurdering av nytte sett opp mot ressursbruk. 

I dag er de fleste kartfestede registreringer tilgjengelig i ulike nettløsninger som oppdateres 
kontinuerlig.  Dette er et bedre og mer fleksibelt verktøy i saksbehandling og planlegging enn 
utarbeidede temakart som fort blir utradert. 

De viktigste kartløsninger som er benyttet i utarbeidelse av planen er:  

• Reindrift: https://kilden.nibio.no  

• Landbruksdata: http://gardskart.skogoglandskap.no  

• Fiskeridata: http://www.fiskeridir.no/Kart  

• Kulturminner: https://askeladden.ra.no     

• Verneområder/foreslåtte verneområder: http://kart.naturbase.no, 

• Naturmangfold: http://kart.naturbase.no, http://artskart.artsdatabanken.no,  
https://kilden.nibio.no (MIS-registeringer) 

• Skred/ras/kvikkleire/flom: https://atlas.nve.no, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/  

• Grusforekomster: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/  

• Trafikkdata: https://www.vegvesen.no/vegkart  

 

Det forutsettes at registreringene og oppdaterte registeringer brukes også videre i saksbehandling: 
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 Rammer og premisser for planarbeidet 
 Om kommunen 

Befolkning:  

Folketallet i Namdalseid kommune pr. 1. januar 2017 er ca. 1620 innbyggere.  Det har vært jevnt 
fallende siden ca. 1980. Prognosene for årene framover viser relativt stabil, men fortsatt svakt fallende 
befolkningsutvikling. Som for de fleste andre distriktskommunen blir det framover økende andel eldre i 
forhold til personer i yrkesaktiv alder. 

Kommunen er spredtbebygd med 4 mindre tettstedskonsentrasjoner, Namdalseid, Korsen, Sjøåsen 
og Statland. 

Kommunen har to skoler fra 1-10 klasse, en ved kommunesentret Namdalseid og en på Statland. 

Næringsliv:  

Namdalseid kommune er preget av landbruk med ca. 32 500 daa fulldyrka areal i drift, fordelt på ca. 
100 foretak. Ca. 20 % av den yrkesaktive befolkningen er sysselsatt i landbruket. 

Bygg-/anlegg, oppdrett, industri og servicenæring utgjør relativt liten del av næringslivet.  

Ca. 45 % av den yrkesaktive befolkningen pendler til arbeidsplasser i nabokommunene, hvorav flest til 
Namsos. 

Kommunen har ca. 360 fritidsboliger. De ligger fordelt både i fjellområder og i tilknytning til sjøen. De 
siste årene har det vært størst utbygging i sjø-nære områder. 

Planstatus: 

Gjeldende arealdel til kommuneplanen er vedtatt 21.08.2003. Det er ikke utarbeidet 
kommunedelplaner for spesielle områder av kommunen. 

Det finnes 55 større og mindre reguleringsplaner og disposisjonsplaner innenfor kommunen som 
gjelder for mindre arealer. 

 

 Overordna føringer til planarbeidet 

Statlige føringer 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging vedtas av regjeringen hvert fjerde år. Gjeldende 
forventninger fokuserer på gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlig by og tettstedsområder. 

Videre er det vedtatt en rekke rikspolitiske retningslinjer (RPR) hvor de viktigste som berører 
Namdalseid er:  

- RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
- RPR for vernede vassdrag 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.  
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Av statlige vedtatt vern, gir verneplan for Årgårdsvassdraget, Aursunda, Steinselva og de mange 
naturreservatene vedtatt etter Naturmangfoldsloven viktige føringer for arealdisponeringen i 
kommunen. 

Fylkesmannens «Kommunebilde Namdalseid» fra 13 mars 2014 peker på følgende utfordringer for 
kommunen:  

- Kommuneplanens arealdel er fra 2003 og må revideres. 
- Store problemer med landbruksforurensning i vassdrag, spesielt i elva Ferja som bl.a. truer 

bestanden av elvemusling. 
- Forvalting av verna vassdrag og to større INON områder. 
- Åsnes ved Sjøåsen er registrert som nasjonalt viktig kulturlandskap. 

Regionale føringer 

De viktigste regionale føringene framgår av «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag» vedtatt i 
april 2013. Planen omhandler temaområder for bruk og vern av arealer i fylket. Planen skal bidra til å 
bevare viktige felles kvaliteter i Nord-Trøndelag. 

De viktigste føringene som er aktuelle i forhold til kommunenes arealplanlegging, og som spesielt 
berører Namdalseid kommune er følgende:  

- Areal og transportplanlegging:  

Areal- og transportplanleggingen må samordnes slik at behovet for transport reduseres og 
grunnlaget for miljøvennlige transportformer styrkes. Målet er at klimagassutslipp og lokal luft- 
og støyforurensing reduseres. 

Planlegging for gående og syklende skal vektlegges og integreres i all transportplanlegging. 

- Videreutvikle viktige kommune- og bygdesenter.  

Angi tydelig tettstedsavgrensinger. Det skal angis en minimums utnyttelsesgrad for 
bygdesenteret. Boligbyggingen skal tilrettelegges slik at næringsutvikling og grunnlaget for 
skole og barnehage styrkes. Nye boliger bør lokaliseres i gang- og sykkelavstand til viktige 
fellesfunksjoner. 

- Spredt utbygging 

Det skal legges til rette for bosetting i hele fylket gjennom rammer for spredt utbygging. I 
kommuner med lite utbyggingspress eller fraflytting kan de geografiske områdene der det 
tillates spredt boligbygging være større enn i sentrale deler av fylket. 
 
Det må føres en restriktiv politikk for spredt boligbygging i randsonen til byer og tettsteder. 
Kommuneplanene skal i nødvendig grad angi lokaliseringskriterier, og angi maksimal 
tomtestørrelse ved fradeling. Tomter for boliger som spredt utbygging kan gjerne være større 
enn i sentrumsområdene. 
 
Grendefelt (5-10 boliger) bør benyttes der det kan bygge opp under og styrke etablerte 
fellesfunksjoner eller næringsliv i lokalsamfunnet. 
 

- Næringsutvikling: 

Det bør satses på fortetting og utvikling av eksisterende næringsklynger som kan forsterke og 
utvikle både eksisterende og nye bedrifter. 

Det må vektlegges forutsigbare prosesser for tilrettelegging ved konkrete etableringssaker. 

For steder med sentrumsavgrensing og avlastningsområde(r) skal varehandel i prinsippet ikke 
lokaliseres utenfor disse områdene. Dagligvarebutikk som har funksjon som nærbutikk kan 
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imidlertid lokaliseres utenfor sentrumsavgrensing og avlastningsområder, med maksimalt 
BRA=1 200 m2. 

- Jordvern: 

Dyrka og dyrkbar jord i Nord-Trøndelag skal forvaltes i tråd med nasjonal politikk for å sikre 
fremtidig matproduksjon i takt med en voksende befolkning. 

Det skal tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og 
friluftsområder. 

Fortettings- og transformasjonspotensial innenfor eksisterende tettstedsavgrensning skal 
utnyttes før nye arealer utenfor tas i bruk. 

- Sjøarealer: 

Kommunene må sette av tilstrekkelig egnet areal til akvakultur ved rullering av arealplanene i 
sjø. 

Kommunene må ta hensyn til kartlagte gyte- og oppvekstområder for vill fisk og viktige 
fiskeområder ved rullering av arealplanene i sjø 

- Strandsonepolitikk:  

Kommunal oversiktsplanlegging bør tydeliggjøre langsiktige strategier for bruk og bevaring av 
strandsonen. 

En differensiert forvaltning i 100m-beltet anbefales i kommuneplanens arealdel etter følgende 
regionale signaler:  

� Ny fritidsbebyggelse bør samlokaliseres i felt eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
Høy utnyttelse. 

� Båtanlegg, etablering av flytebrygger og naust bør skje i fellesanlegg som i minst mulig 
grad beslaglegger urørt og attraktiv strandsone. 

� Eksisterende, godkjente kai-anlegg kan være argument for samlokalisering av nye tiltak 
� Gjenoppbygging av hus på samme sted som har vært tidligere bebygd eller tiltak bak 

eksisterende veg kan vurderes mindre strengt. 
� Ønskelig at det settes krav om at campingvognplassering kun kan skje på regulert område.  

 
- Reindrift: 

Framtidig arealforvaltning i Nord-Trøndelag må ivareta både samiske reindriftsinteresser og 
kommunenes behov for en aktiv distriktspolitikk.  

- Energiproduksjon 

Det er ønskelig med tilrettelegging for fornybar energiproduksjon i et langsiktig perspektiv, med 
satsing på vindkraft og småskala vannkraft. 

 

 Spesielle utfordringer for kommunen. 

Utfordringene for kommunen framover blir å snu en negativ utvikling i folketallet, og å utnytte en 
geografisk plassering med gode kommunikasjonslinjer midt mellom to regionsenter til å få en positiv 
utvikling av befolkning og næringsliv. Dette er spesielt viktig i framtiden når Namdalseid blir en del av 
en stor kommune sammen med Namsos og Fosnes. 

Ut fra innspillene i oppstartsfasen, er ikke de største utfordringene i Namdalseid styring av sterke 
utbyggingsinteresser som legger press på begrensede fellesgoder. Utfordringen er heller å 
tilrettelegge for utviklingsprosjekter som kan opprettholde bosetning og arbeidsplasser i kommunen.  



PLANBESKRIVELSE

 

 

   |  Side 8 av 25

 

En gammel kommuneplan og mange eldre utdaterte reguleringsplaner gjør plansystemet uoversiktlig 
og saksbehandling av plan og byggesaker vanskeligere og mer uforutsigbart enn nødvendig. 

 

 Kommunens målsetning med ny arealplan 

Kommuneplanens samfunnsdel fra 2003 har følgende hovedmål, og målsetninger for kommunens 
arealbruk:  

 
Hovedmål fra 2003: 
«Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, 
gode oppvekstsvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset 
offentlige tjenester og et variert fritidstilbud til alle.» 
Mål for arealbruk:  
«Arealforvaltningen skal baseres på en bærekraftig utvikling der hensynet til natur, miljø og friluftsliv 
veies opp mot næringsinteressene.» 

 

Visjon fra planstrategien som ble vedtatt i 2010 er:  

 
Visjon fra 2010: 
«Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Namdalseid være en attraktiv kommune for 
bosetning og næringsutvikling» 

 

Disse hovedmålene er videreført i planstrategien vedtatt i 2017. Revisjon av visjoner og målsetninger 
skal i følge planstrategien vurderes i forbindelse med planarbeidet for ny sammenslått kommune. Ny 
samfunnsdel skal utarbeides for den nye kommunen og skal være klar til sammenslåingen i 2020. 

Fra nylig vedtatt planstrategi for 2017-2020 er følgende delmål plukket ut som relevant for arbeidet 
med kommuneplanens arealdel:  

 

 
Delmål fra planstrategi 2017: 
 

- «Det er viktig å fortsette å utvikle tettstedene for å skape bolyst og grunnlag for vekst både 
for individer og lokalsamfunn. Lokalsamfunnene selv skal utfordres til å delta enda mer aktivt 
i utvikling av tettstedene, og det må legges vekt på videreutvikling av sterke sosiale 
nettverk». 

 
- «Det skal legges til rette for boligbygging, slik at en sikrer attraktive, varierte og tilpassede 

boligtilbud til hele bredden av befolkningen samt for potensielle tilflyttere». 
 

- «Utbedring av fylkesvei 17 samt etablering av gang og sykkelveier og gatelys vil være 
sentrale elementer å få på plass for å ivareta trygghet og sikkerhet og sikre gode muligheter 
for å drive fysisk aktivitet i og rundt begge tettstedene våre». 

 
- «Det er fremdeles et uforløst potensiale for reiseliv i kommunen, og satsingen på Statland 

med nyutbygginger og ny havn vil åpne muligheter for videre utvikling». 
 

- «Kommunen har store utmarksressurser, og mye av det er plassert på statsgrunn. Det ligger 
store muligheter for å utvikle beitenæringen og reiselivssatsinger knyttet til fiske, hytteutleie 
m.m. ved å utnytte disse utmarksressursene enda bedre». 
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Ut fra både de overordna målene fra sentrale og regionale myndigheter, og kommunens egne vedtatte 
målsetninger er følgende handlingsmål brukt i arbeidet med kommuneplanens arealdel: 
 
 

 
Handlingsmål for arealdelen 2017: 
 

- Gjennom god medvirkning i planprosessen skal en få fram flest mulig av aktuelle utbyggings 
og utviklingsplaner, og at disse blir vurdert opp mot, og avklart i forhold til øvrige 
samfunnsinteresser. En grundig og oversiktlig konsekvensutredning av de enkelte innspill 
skal sikre en god høringsprosess hvor konsekvensene av alle tiltak i planen skal komme 
tydelig fram. 
 

- Plandokumentene skal synliggjøre de arealmessige begrensningene som ligger på 
kommunens areal. I plankartet skal kommunens båndlagte verneområder, påviste 
fareområder og andre restriksjonsområder framgå tydelig. 

 
- En grundig risiko- og sårbarhetsanalyse skal sikre at framtidige byggeområder er avklart i 

forhold til potensielle farer og risiko innenfor kommunen. Påvist fare og risiko skal framgå av 
kart / bestemmelser, og skal angi tydelige krav i forhold til hvilke avklaringer og utredninger 
som er nødvendig for utnytting av aktuelle områder. 

 
- Gjennom planprosessen tas det sikte på å rydde opp i gamle reguleringsplaner og 

planbestemmelser. Nye planbestemmelser til kommuneplanen og oppheving av utdaterte 
reguleringsplaner skal sikre at en får oversiktlige og oppdaterte regler for bygge- og 
anleggsprosjekter i kommunen. 
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 Planprosess 
 Oppstartsvarsling og framdrift 

Planprosessen ble først startet i 2010 ved at planprogram for kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel, samt planstrategi ble vedtatt utsendt på høring og annonsert i lokalavisa. Det kom totalt 
inn 12 høringsuttalelser til planprogrammet. 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble etter høringen fastsatt av 
kommunestyret 06.05.2010 i sak 27/10. I samme møte ble planstrategien vedtatt, samtidig med 
vedtak om at Formannskapet skulle være arbeidsgruppe for prosessen med revidering av 
kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. 

I forbindelse med annonsering av oppstartet planarbeid ble samtlige grunneiere i kommunen tilskrevet 
med brev/innspillskjema. I denne runden kom det inn totalt 23 innspill med 17 forslag til større og 
mindre prosjekter. I april 2011 ble det holdt et arbeidsmøte med regionale myndigheter hvor 
innspillene til kommuneplanen ble diskutert. 

Som følge av personalmangel i kommuneadministrasjonen stoppet planprosessen opp, og den ble 
ikke gjenopptatt for fullt før i 2015-16.  

Norconsult AS har den siste perioden vært engasjert av Namdalseid kommune for å bistå i 
planprosessen og å utarbeide plandokumentene. 

Som følge av at prosessen har ligget på vent noen år ble innspillene ansett som noe foreldet, og det 
ble våren 2016 gjennomført en ny lokal annonsering i informasjonsavisa «Melkrampa». Samtidig 
kontaktet kommunen alle som hadde gitt innspill tidligere for å avklare om disse fortsatt var aktuelle. 

Resultatet av denne prosessen ble at:  

- De flest av innspillene ble opprettholdt eller opprettholdt med noe endring. 
- 2 nye innspill med utbyggingsforslag kom inn. 
- Noen av innspillene var i mellomtiden gjennomført med dispensasjon/reguleringsplan  

Følgende innspill er behandlet og gjennomgått i konsekvensutredningen. Konklusjon for innspillene 
framgår av tabellen. 

Forslagstiller Innhold Kommentar 

Boliger 

Namdalseid kommune 
 

Nytt boligfelt i nærheten av Namdalseid sentrum. 
Gnr/bnr. 165/17 Tinglem søndre  

Tatt inn i planen 

Alf Åge Alfsen 
159/2 Kalnes 

Endret plassering av tidligere avsatt boligareal på 
Kalnesåsen, nordøst for Namdalseid skole. 

Tatt inn i planen 

Fritidsboliger 

Geir og Janne Myren 
186/1 Aunet 

Utvidelse av eksisterende hyttefelt med ca. ti nye 
hyttetomter nord for Statland. 

Tatt inn i planen 

Geir og Janne Myren 
186/1 Aunet. 

Småbåthavn og rorbuer i tilknytning til foreslått 
hyttefelt. 

Tatt inn i planen 

Roger Bendiksen 
185/1 Leirfjord 

Nytt hytte-/boligfelt i Leirfjord nord for Statland. 
To rorbuer i samme området ved sjøen. 

Tatt inn i planen 

Allan Oksdøl 
181/2 Tøtdal 

Uvidelse av område avsatt til spredt hyttebygging, 
LNF-h2 ved Statlandsvatnet. 

Tatt inn i planen 

Allan Oksdøl 
181/2 Tøtdal 

Utvidelse av eksisterende hyttefelt LNF-h3 og 
reguleringsplan for Myrglenna - 3 tomter  

Tatt inn i planen 
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Nye rorbutomter, Sveodden 7 stk 

Birger Skatland 
170/8 

2-3 nye hyttetomter ved Skatlandsvatnet. Utvidelse av 
eksisterende LNF-h12. 

Tatt inn i planen 

Lars Østring og Oddveig 
Ressem, 157/4 

Hytter – to tomter, på gården Øver-Brattlia ved 
Sjøåsen. 

Tatt inn i planen 

Tone Fossli,  
150/2 Fossli Østre 

2 utleiehytter rettet mot laksefiske Tatt inn i planen 

Åshild og Jan Windseth 
183/116 Statland Nord 

Ønske om utvidelse av regulert hyttefelt (Statland 
Nord) når dagens felt er utbygd. 

Eksisterende område 
videreføres uten utvidelse 

Hilmar Klingen 
183/13 Båtsvika 

Utvidelse av hyttefelt avsatt i eksisterende 
kommuneplan i Båtsvika på Statland. 

Eksisterende område 
videreføres uten utvidelse 

Astrid Kjølstad 
177/7 Utheim 

1 ny hyttetomt. Blir ikke vurdert i 
kommuneplanen. Må fremmes 
som enkeltsak. 

Jørn Langstrand  
 

Ønsker utvidelse/videreføring av eksisterende hyttefelt 
i Ytre Breivika (H4, LNF-h5) med 2-3 hytter. 

Eksisterende område 
videreføres uten utvidelse 

Næringsareal 

Namdalseid kommune 
 

Næringsområde – utvidelse av Storåsen 
industriområde, 146/1 Aas 

Tatt inn i planen 

Ole Herman Melø  
154/1 Altin  

Næringsareal og havn med tilførselsveg, Breivik  Tatt inn i planen 

Masseuttak 

Namdalseid kommune 
 

Grustak - Nytt uttak i Altskaret/Rapmyra,  
154/1 Altin. 

Tatt inn i planen – fjernet etter 
høring 

Ole Herman Melø 
154/1 Altin 

Grustak - Utvidelse av eksisterende, Altin Tatt inn i planen 

Statskog  
Div. eiendommer 

Grustak ved Skatlandsstrand/ Høyfætten, Giltelva og 
Sørfurudalen. 

Drift som beskrevet vurderes 
å ligge innenfor LNF-formålet.  

Diverse innspill 

Agnar Forbord 
181/3 Sveet 

Flytebrygge i tilknytning til utleiehytte. 
Friluftsområde, Tøttdaløra legges bedre til rette for 
friluftsliv 

Blir ikke vurdert i kommune-
plan. Må fremmes som 
enkeltsak. 

Bjørn Engen 
181/8 Saltnes 

Ønsker å fradele hele halvøya  
(28 daa inkl. 6 daa dyrkajord) 

Blir ikke vurdert i kommune-
plan. Må fremmes som 
enkeltsak. 

 

 Vurdering i forhold til vedtatt planprogram og planstrategi 

Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel er utarbeidet og vedtatt i 2010, mens ny 
planstrategi er vedtatt i 2017. 

Fylkesmannen har bekreftet at planprogrammet av 2010 kan benyttes for kommuneplanen, forutsatt at 
innehold og prosess ikke fraviker i for stor grad fra fastsatt program. Dette innebærer at føringer i 
fastsatt planstrategi av 2017 må kunne innarbeides i planprogrammet uten at dette vil lede til behov 
for større revidering av planprogrammet. 

Det er gjort en gjennomgang som viser hvorvidt føringer med relevans for kommuneplanens arealdel 
fra planprogram i 2010 kan relateres til fastsatt planstrategi av år 2017. Videre er det gjort vurdering 
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av om føringer med relevans for kommunens arealdel fastsatt i planstrategi av år 2017, kan kobles 
tilbake til fastsatt planprogram av år 2010. 

Fullstendig utredningen ligger som vedlegg til planforslaget. Ut fra en samlet vurdering her 
konkluderes det med at planprogram av år 2010 og planstrategi av år 2017 har god overenstemmelse 
med hverandre. Planprogram fra år 2010 kan brukes med forbehold om oppdatering av tidsplan. 

Planprogrammet legger føringer for en rekke utredningstemaer og temakart som skal vektlegges i 
kommuneplanarbeidet. Hovedfokus som er satt for kommuneplanarbeidet er fulgt opp. En del moment 
som planprogrammet legger opp som utredningstema er ikke lengre like aktuelle. Utarbeidelse av 
temakart som grunnlag for planarbeidet er heller ikke lengre like relevant. I dag finnes de fleste 
aktuelle temaer tilgjengelig gjennom gode oppdaterte elektroniske innsynsløsninger. Dette gjelder 
f.eks. reindriftas arealbruk, skogbruksdata, dyrka og dyrkbar jord, geologiske forhold, ras og kvikkleire, 
verneverdier, kulturminner, biologisk mangfold mm. 

I forhold til de viktigste utredningstemaene som planprogrammet skisserer er følgende vurderinger 
gjort: 

- Boliger, oppvekstmiljø, næringsutvikling, villmarksområder, fritidsbebyggelse 
Disse temaene er vurder i planprosessen med hensyn til vurdering av samfunnets behov for 
nye byggeområder, vurdering av innspill om nye utbyggingsområder og avveining av dette i 
forhold til vern. 
 

- Utredningstema - landskap/kulturlandskap. Kartlegging og presentasjon vurderes å være 
ivaretatt gjennom eksisterende registreringer og Miljødirektoratets naturbase. Det utarbeides 
ikke temakart for dette i forbindelse med kommuneplanen. Landskap er behandlet som et eget 
tema i konsekvensutredningen. 
 

- Utredningstema - villmarksområder. Siden arbeidet med Dååpma nasjonalpark ikke ble 
videreført, og utvidelse av aktuelle naturreservat er gjennomført, er utredningsteamet tatt ut av 
kommuneplanprosessen. De områder som er vernet med hjemmel i Naturmangfoldsloven er 
inntegnet på plankartet som hensynsoner. 
 

- Utredningstema - vindkraft/småkraftverk. Pr. i dag er det ingen aktuelle utbyggingsprosjekter 
som er gitt konsesjon. De største vassdragene i kommunen er vernet. Problemstillingen er 
ikke lengre like aktuell, og det er derfor ikke tatt med i kommuneplanprosessen som eget 
utredningstema. 
 

- Temakart - kulturlandskap, beitebruk, naturverdier. Det vurderes ikke å være behov for nye 
temakart som grunnlag for planarbeidet og konsekvensutredning. Både registrerte 
kulturlandskap av regional og nasjonal verdi, og naturverdi/biologisk mangfold er registrert og 
tilgjengelig i Miljødirektoratets naturbase. Beitebruk er registeret i NIBIOS kartløsning og det 
generelt lite konflikt mellom beitenæring og foreslått arealbruk. 
 

- ROS-analyse og konsekvensvurdering. I kommuneplanen er det utarbeidet et eget 
plandokument med risiko- og sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning. Både forslag til nye 
byggeområde og de samla konsekvensene av kommuneplanen er konsekvensutredet. 
 

- Helhetlig konsekvensutredning for reindrift: I kommuneplanens konsekvensutredning er både 
de enkelte tiltakene og det samla planforslaget vurdert med hensyn til konsekvenser for de to 
reinbeitedistriktene i kommunen. Som grunnlag er det brukt kart med reindriftsregistreringer 
fra NIBIO. Det vurderes at utredningskravet gjennom dette er oppfylt. 
 

- Sammenstilling av kjente kulturminner: Alle registrerte kulturminner finnes elektroniske 
registrert og i kartinnsynsløsninger fra riksantikvaren. Kulturminner er et eget utredningstema i 
konsekvensutredningen 
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 Opprydning i gjeldende reguleringsplaner 
I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det gjort en gjennomgang av gjeldende 
reguleringsplaner i kommunen. Hensikten er å rydde opp i plansystemet slik at en får et oversiktlig og 
oppdatert planverk. Pr. mars 2017 var det 55 gjeldende reguleringsplaner i Namdalseid kommune.  

Reguleringsplanene som ut fra alder eller innhold vurderes å være utdatert, eller at utbyggingene er 
ferdig gjennomført, har ingen eller negativ verdi for kommunen og grunneier. Det ble varslet arbeid 
med å oppheve reguleringsplaner 11. april 2017. I dette arbeidet ble det foreslått å oppheve 17 av de 
gjeldende reguleringsplanene. Etter innspill på utsendt varsel er det besluttet å beholde 4 av planene. 
som foreslås opphevet. Etter offentlig ettersyn er det besluttet å opprettholde 2 til slik at en står igjen 
med 11 stk. som oppheves. 
 

REGULERINGSPLANER ER VEDTATT OPPHEVET  

Vedtaksår Reguleringsplan – navn. Hoved-
formål 

Kommentar 

1980 1980001 Gårdsæter Hytter Ferdig utbygd 

1982 1982002 Brumoen Hytter 3 tomter, 1 bebygd 

1988 1988003 Bjørtjønna  Hytter Uaktuell utbygging, jfr grunneier. 

1994 1994004 RV 766 Sjøåsen-Tøtdal Veg Veganlegg, ferdig utbygd 

1994 1994002 Fossenget Hytter Ferdig utbygd 

1999 1999003 Allmenningen Hytter 3 tomter, 1 bebygd, 2 oppmålt 

2002 2002001 Sundsvatnet øst Hytter Ferdig utbygd 

2001 2001001 Morka, gnr 178 bnr 8 Hytter Ferdig utbygd 

2001 2001003 Lingsbrenna Hytter Ferdig utbygd 

2005 2005002 Busslomme Gryta Samferdsel Veganlegg, ferdig utbygd 

2010 2010001 Åsnesbrua FV 766 Samferdsel Veganlegg, ferdig utbygd 

 
Offentlig ettersyn og sluttvedtak vedrørende oppheving av reguleringsplanene er gjennomført som en 
egen prosess. Saksbehandlingen vil gå parallelt med behandling av kommuneplanens arealdel. 

Reguleringsplanene som oppheves erstattes av bestemmelsene og plankartet i den nye 
kommuneplanen.  

VEDTATTE REGULERINGSPLANER SOM VIDEREFØRES 

Nr. i 
plankart 

Reguleringsplan – navn. Hovedformål Areal 

1 1995001 Simonsaunet Hytter 6,6 
2 1997001 Ledang Turistformål 21,9 
3 1997002 Ledangsøra Steinbrudd 591,2 
4 197500x Del av gnr 183 bnr 2 (Sørlia) Boliger 15,0 
5 1998001 Musikkhallmyra Industri 37,1 
6 2007002 Nord-Statland Områdeplan 378,7 
7 2009004 Nord-Statland hyttefelt Hytter 41,8 
8 1975001 Storvatnet (disposisjonsplan) Hytter 99,4 
9 2008005 Nordstatland Skytebane Skytebane 49,5 
10 2004001 Langstranda hyttefelt Hytter 68,7 
11 201200x Moen Pukkverk Steinbrudd 53,3 
12 2005001 Myrglenna Hytter 10,8 
13 1986002 Tøtdal Hytter 32,3 
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14 1992001 Tøtdal Camping Campingplass 52,7 
15 2005003 Tøtdal hyttefelt Hytter 74,1 
16 1995002 Buvik industriområde Industri 17,9 
17 2007001 Mork hyttefelt 2 Hytter 105,0 
18 2008001 Mork Hyttefelt 1 Hytter 356,8 
19 2008003 Sundsvalen hyttefelt Hytter 262,0 
20 1997003 Sørvågen hytteområde Hytter 154,5 
21 1999001 Lonaåsen Hytter 11,0 
22 2009003 Altskardet Hytter 73,3 
23 2008006 Alteskaret 2 Hytter 26,8 
24 1977001 Altevatnet (disposisjonsplan) Hytter 275,0 
25 1986001 Hammernesodden Forsvarsanlegg 3538,1 
26 1996001 Munkhammeren Hytter 38,6 
27 1999002 Leirvika Hytter 13,1 
28 1998002 Sjøåsen Boliger 179,2 
29 1990001 Holmset Camping Campingplass 64,5 
30 2011001 Dalen pukkverk Steinbrudd 57,1 
31 2012001 Årgård bru Samferdsel 29,7 
32 1998002 Myrmoen Hytter 238,0 
33 1994001 Fjellvang Hytter 25,0 
34 2007003 Nauthaugen/Fautgård massetak Massetak 65,3 
35 2007004 Namdalseid sentrum Områdeplan 218,9 
36 1970001 Åshøgda Boliger 23,6 
37 2009002 Vangsmoen Boliger 110,1 
38 1986003 Storåsen industriområde Industri 44,5 
39 1989001 Litjvatnet Hytter 99,0 
40 2009001 Helbostad-Asphaugen-Geilhaugen Boliger 10,0 
41 2008002 Straumen hyttefelt Hytter 840,0 
42 2008004 Korsen-Solhaug Samf./sentrum 55,2 
43 1979001 Dalaberget Boliger 114,5 
44 2001002 Vålåvatnet Hytter 100,3 
45 1994001 Finnhalla Hytter 124,3 

 

Plannummer i tabellen samsvarer med reguleringsplanen vist på plankartet. 

Reguleringsplanene er tilgjengelig i elektronisk planregister http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1725/  
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 Planbeskrivelse  
 Generelt om plankartet 

I plankartet skilles det mellom nåværende og framtidig bruk av arealer. Betegnelsen «nåværende» 
gjelder både for ikke utbygde områder videreført fra gammel plan, og områder som tidligere helt eller 
delvis er utbygd. 

Betegnelsen «framtidig» gjelder områder som i dagens plan er avsatt til annet arealformål, men som 
etter vedtatt arealplan kan brukes til vist «framtidig» formål.  

Eksisterende tomter for bolig, fritidsbolig og næring utenfor regulerte områder er ikke uttegnet som 
egne byggeområder, men ligger inne som LNFR. Kommuneplanens bestemmelser hjemler bruk og 
videreutvikling av disse tomtene i samsvar med det eiendommene opprinnelig er godkjent til. 

Områder vist som hensynsone har i tillegg vist en angitt arealbruk. Sonen er underlagt reglene som er 
gitt i forskrift eller bestemmelse for hvert enkelt verne-, båndleggings- eller fareområde. 

Områder vist som hensynsone «Reguleringsplan skal fortsatt gjelde» har ikke angitt arealbruk. 43 
gjeldende reguleringsplan skal videreføres og gjelde foran kommuneplanens arealdel. Eldre 
reguleringsplaner som ikke er uttegnet på plankartet er fortsatt gjeldende, men kommuneplanens 
bestemmelser og arealformål gjelder foran det som er angitt i reguleringsplanene. 

 Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 

Ut fra befolkningsutvikling og prognoser forventer ikke kommunen stor etterspørsel etter nye større 
boligområder innenfor planperioden. Kommunen har imidlertid målsetning om at det skal legges til 
rette for boligbygging slik at en sikrer attraktive, varierte og tilpassede boligtilbud til hele bredden av 
befolkningen.  

Det vil si at kommunen bør ha tilbud om tilgjengelige boligtomter i tilknytning til grendesenterene. I 
tillegg må det også gis mulighet for spredt boligbygging i de fra før bebygde delene av kommunen. 

Pr. i dag er det ca. 35 tilgjengelig regulerte tomter i kommunen fordelt på Statland (4), Sjøåsen (11) 
Vangsmoen (5) Dalaberget/Korsen (11), Helbostad (1) Tøtdal (5). 

Det er behov for tilrettelegging av nye tomter i kommunen, spesielt i områdene omkring Namdalseid 
sentrum. I ny kommuneplan foreslås det avsatt følgende nye boligområder: 

Grend – felt Areal Ca. antall  Kommentar 

B1 – Tinglem 15 daa  8 - 15 Ny plassering i forhold til gammel plan (B1) 

B2 – Staven   32 daa 15 - 20 Videreført fra gammel plan (B3) 

B3 – Kalnesåsen 30 daa 10 - 15 Utvidet fra gammel plan (B4) 

 

For disse områdene kreves det detaljreguleringsplan og utbygging av tekniske anlegg før utbygging 
kan finne sted. 

I forhold til spredt boligbygging ønsker kommunen i utgangspunktet å være positiv til dette. Erfaringen 
med gjeldende plan, som har avsatt 13 områder for spredt boligbygging, er imidlertid at søknadene 
like ofte kommer utenfor som innenfor de avsatte områdene. De som ønsker å bo spredt har lokale 
referanser eller personlig tilknytning til grunneier som gjør at det er helt spesielle steder eller 
eiendommer som det er aktuell å bosette seg på. 
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Kommunen ønsker ikke å bruke ressurser på å plukke ut områder som likevel ikke brukes, og en 
ønsker i stedet å behandle de enkeltsøknadene som kommer som dispensasjoner.  

Bestemmelsene til planen inneholder følgende retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknader 
for spredt utbygging. 

 
Retningslinjer for dispensasjon til ny spredt bebyggelse:  
For alle søknader om dispensasjon i LNF(R)-områder kreves det en forenklet konsekvensutredning 
med fokus på å avdekke mulige konflikter med andre interesser, herunder reindrift, landbruk, 
kulturminner, verneinteresser og ras/skredfare samt truet plante- og dyreliv. Det forutsettes 
samtykke fra andre brukere av området, herunder reindrift og landbruk. 
  
Kommuneplanens generelle bestemmelser (kap. 1) skal gjøres gjeldende for ny bebyggelse. 
 
Det skal ikke gis dispensasjoner for fradeling eller bygging på dyrkajord, eller på større 
sammenhengende arealer med dyrkbar jord. 
 
Det skal legges vekt på at nye bolig- og næringsbygg plasseres i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse/inngrep slik at en ikke tar i bruk tilnærma uberørte områder til ny bebyggelse. 
 
I nærområdet til regulert tettsted/grendesenter skal det vanligvis ikke tillates spredt bebyggelse. Det 
skal legges vekt på å opprettholde en klar grense mellom tettbygd og spredtbygd areal slik at ikke 
tettbebyggelsen flyter ut i kulturlandskapet.  
 
Fradelt boligtomt kan være inntil 2 daa. Det skal normalt ikke gis dispensasjoner for ny 
fritidsbebyggelse. 

 
Gapahuker: 
Kommunen er positiv til oppsetting av gapahuker med motivering om at det støtter opp om økt 
tilrettelegging for fysisk aktivitet og bruk av utmark. Det gjelder samme krav til forenklet 
konsekvensutredning som for øvrig spredt bebyggelse. 
Ved oppsetting av gapahuk skal naturinngrep minimeres. Det tilrettelegges for sikker bruk av bål. 
Gapahukene forventes være åpen til bruk for alle. 
 
I saksbehandlingen skal benyttes tilgjengelig kartfestet informasjon om reindrift 
(https://kart.reindrift.no/reinkart), viktige naturtyper (http://kart.naturbase.no), MIS-registreringer, 
(https://kilden.nibio.no) og registrerte kulturminner (https://askeladden.ra.no). 
 

Næringsbebyggelse 

I den gamle kommuneplanen var det ikke lagt inn areal til ny næringsbebyggelse, men det er i 
reguleringsplaner avsatt areal for industri i reguleringsplan for Storåsen, Musikkhallmyra og Buvik 
industriområde. Det er pr. i dag ikke tilgjengelige næringstomter for salg i kommunen. 

I ny kommuneplan legges det inn en mulighet for utvidelse av området på Storåsen industriområde 
(BN1_F). Det foreslås å omdisponere et areal på ca. 40 daa langs fv. 17. Dagens regulerte og tidligere 
utbygde industriareal i dette området er på ca. 65 daa. 

Etter innspill fra grunneier er det også lagt inn et næringsområde med kai nord for Breivika (BN2_F) 
ved Løgnin. Området er ca. 30 daa. Området vil kreve betydelig investering med bl.a. opparbeidelse 
av veg og tekniske anlegg.  

Med disse to områdene legges det totalt ut 70 daa nytt næringsareal i kommuneplanen. 
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Råstoffutvinning (masseuttak) 

I den gamle kommuneplanen var det avsatt totalt 16 mindre og større massetak. Samtlige av disse er 
vurdert på nytt. De som er ute av drift eller drives innenfor rammen av LNF-formålet foreslås tatt ut av 
kommuneplanen. På denne bakgrunn er områdene M1, M10, M11, M12, M13, M14 og M16 fra den 
gamle kommuneplanen tatt ut. 

De gjenstående områdene har vært, eller er aktuell for fortsatt større/kommersiell drift.  

Av nye masseuttak foreslås det etter innspill fra grunneier, en utvidelse av område ved Altin, (BRU3_F 
tidligere M5). Her er det lagt inn mulighet for utvidelse på ca. 12 daa.  

Kommunen har på eget initiativ ønsket å åpne for et større massetak i Altskaret. Området er av NGU 
registret som en verdifull grusforekomst, og kommunen ønsker at det er tilgang på lokale masser 
innen kommunen. I planforslaget er 112 daa av grusforekomsten avsatt til nytt masseuttak fordelt på 
12 daa utvidelse av tidligere område M4 (BRU1_F) og et nytt stort område BRU2_F på ca.100 daa. 

Reguleringsplaner for masseuttak 

Ledangsøra pukkverk 128 daa Reguleringsplan m/utskipingskai, ikke i drift. 

Dalen pukkverk   25 daa Reguleringsplan, i drift 

Nausthaugen/Fautgård (grus) 62 daa Reguleringsplan, i drift, tidligere M14 

Moen pukkverk 15 daa Reguleringsplan, i drift, utvidelse av tidligere M2 

Områder for masseuttak i kommuneplanen 

BRU1, Altskaret 25+8 daa Utvidelse utgår på grunn av innsigelse, tidligere M4 

BRU2_F, Rapmyra 100 daa Utgår på grunn av innsigelse etter høring. 

BRU3, Altin 21+12 daa Grus, utvidelse av tidligere M5 

BRU4, Tøtdal nord 14 daa Grus, tidligere M2  

BRU5, Engelsdalen 35 daa Grus, tidligere M3 

BRU6, Buvarp 60 daa Grus, tidligere M6 

BRU7, Kalnes 39 daa Tidligere M7 (uttak opphørt, godkjent som massedeponi) 

BRU8, Sve 8 daa Grus, tidligere M8 

BRU9, Sverkmo 25 daa Grus, tidligere M15 

BRU10, Digermulen 9 daa Grus, tidligere M9 (to områder) 

 

Utvidelse og videre drift av eksisterende grustak har ikke krav om reguleringsplan. Nytt uttaksområde, 
Rapmyra og utvidelse av Altskaret utgår etter innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Fritidsbebyggelse 

Utbygging av fritidsbebyggelse er et av områdene som det har vært satset og investert mye i de 
senere årene. Dagens kommuneplan har 12 områder avsatt til fritidsbebyggelse med mulighet for ca. 
200 nye hytter, samt 11 områder for spredt hyttebygging med mulighet for inntil 40 nye hytter. 

Gjeldende kommuneplan har store områder for utbygging av fritidsboliger, og flere av disse områdene 
er ikke lengre aktuell for utbygging. Disse foreslås tatt ut. Det gjelder område H1 Langstranda v/Aunet 
(4 hytter), område H7 Nordbekken (20 hytter),  H9 Sandvasselva (15 hytter) og område H10 
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Aunalandet (20 hytter). I tillegg blir reguleringsplanen for Bjørtjønna ved Skatlandsstranda med 20 
tomter foreslått opphevet i samråd med grunneier (Statskog).  

Til sammen ca. 80 hyttetomter tas dermed ut av kommuneplanen. Disse tidligere byggeområdene 
ligger overveiende i skog/fjellterreng. 

Siden kommuneplanen ble vedtatt sist i 2003 er område H3 Langstranda v/Tøtdal, H5 Sundsvalen, H6 
Altskaret og H11 Finnvollvatnet-Trollbotn regulert med til sammen ca. 105 tomter. Mye av dette er 
også ferdig utbygd. 

Områdene for spredt hyttebygging i LNF-området tas ut, slik at det for framtiden kun blir feltutbygging 
av hytteområder. 

I ny kommuneplan blir tre av hytteområdene videreført, mens det etter innspill legges inn 10 nye 
hytteområder. 

Betegnelse 
ny plan 

Navn  Areal Anslått 
antall 
tomter 

Kommentar 

BFR1_F Aunet 65 daa 10 Nytt innspill - hytter 

BFR2_F Aunet 4 daa 4-6 Nytt innspill - rorbuer 

BFR3_F Leirfjord 17 daa 5-10 Nytt innspill - hytter 

BFR4_F Leirfjord 4 daa 2 Nytt innspill - rorbuer 

BFR5 Båtsvika 55 daa 15 Videreføres – hytter (tidligere H2) 

BFR6_F Ytter-Breivika 20 daa 5 Videreføres + nytt areal - hytter (tidligere H4) 

BFR7_F Statlandsvatnet 45 daa 10-15 Nytt innspill - hytter 

BFR8_F Sveodden 18 daa 6 Nytt innspill – hytter/rorbuer 

BFR9_F Sveodden 1,5 daa 4 Nytt innspill - rorbuer 

BFR10_F Øver-Brattlia 3 daa 2 Nytt innspill - hytter  

BFR11_F Skatlandsvatnet 38 daa 2-3 Nytt innspill - hytter 

BFR13 Benjaminbekken – 
Seterheia 

277 daa 25 Videreføres – noe redusert omfang p.g.a ny 
kraftledning (tidligere H8) 

BFR12_F Fosslia 4 daa 2 Nytt innspill - utleiehytter 
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Offentlig eller privat tjenesteyting 

Områdene rundt Namdalseid skole er i samsvar med 
gjeldende arealplan videreført som byggeområde for 
offentlig tjenesteyting. Ytteravgrensing er justert i samsvar 
med eiendomsgrensene. Område omfatter skole og 
idrettsanlegg samt noe inneklemt landbruksareal og noen 
bolighus.  

Det er igangsatt reguleringsarbeid for området, og det er 
tatt inn krav om reguleringsplan før videre utbygging. 

 

 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veganlegg 

Omlegging av fylkesveg 17 gjennom Namdalseid er inntil videre skrinlagt, og det er pr. dag ingen 
konkrete planer nye offentlige veger eller større vegomlegginger.  

Langs fv. 17 sør for Korsen ble det i 2008 regulert inn ca. 1,5 km ny gang- /sykkelveg (Korsen-
Solhaug). Reguleringsplanen er innlagt i plankartet og dette tiltaket forutsettes videreført. 

Det er i plankartet lagt inn sammenhengende gang-/sykkelveg fra Korsen til Sjøåsen. Det er ingen 
konkrete bevilgninger eller planer for dette, men kommunen ønsker å signalisere at dette er et viktig 
prosjekt for kommunen på lang sikt, som vil ha stor betydning for befolkningen bosatt langs fv. 17. 
Tiltaket er vist i plankartet som et langsiktig mål, og det er ikke gjort vurdering av konkret trasevalg 
eller gjennomført konsekvensutredning av tiltaket. 

Kraftutbygging/Overføringslinjer 

Samtlige eksisterende kraftledninger over 66 kV er innlagt i kartet, med hensynsone på 30 m fra 
senterleder. Dette er i samsvar med anbefaling fra NVE. 

Det er gitt konsesjon til en ny stor kraftlinje gjennom kommunen (Namsos-Hofstad-Åfjord) på 420 kV. 
Traseen, slik den er godkjent, er lagt inn i kartet. Det er lagt inn hensynsone på 40 m fra senterleder i 
denne traséen jfr. anbefaling kommune har fått fra Statnett. Statens strålevern operer med en anbefalt 
hensynsone på 75 m for denne type anlegg.  

Bortsett fra Invordsfjellet (Flatanger/Namdalseid) hvor konsesjon er påklaget, er alle forslag til 
vindkraftutbygging som har vært utredet i kommunen enten trukket tilbake eller avslått etter 
behandling hos NVE. Det er derfor ikke lagt inn områder for vindkraftutbygging i kommuneplanens 
arealdel.  

I forhold til vannkraft, er det gitt konsesjon til Rapfossen kraftverk i Altskardet. Det har ikke 
framkommet nye planer om vannkraftutbygging i forbindelse med varsling av planarbeidet. De største 
vassdragene i kommunen er vernet mot utbygging i verneplan for vassdrag (Årgårdsvassdraget).  

Kommunen ønsker i sine målsetninger å være positiv til småkraftutbygging i den grad det kan 
gjennomføres innenfor verneforskriftene eller i øvrige vassdrag som ikke inngår i verneplan. 
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I kommuneplanen er det valgt å ikke legge inn spesielle føringer i forhold til småkraftutbygging. Hver 
enkelt sak vil bli behandlet som konsesjonssak etter vannressursloven, og eventuelt i etterkant som 
dispensasjon-/reguleringssak etter plan- og bygningsloven. 

 

 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift 

Eksisterende kommuneplan inneholder store områder avsatt til Landbruk-, Natur og Friluftsliv (LNF), 
samt egne avsatte områder hvor det tillates en begrenset spredt utbygging til bolig og 
fritidsbebyggelse. Det var i tidligere kommuneplan satt av 13 områder for spredt boligbygging og 11 
områder for spredt fritidsbygging.  

Jfr. drøfting av spredt utbygging under kapittel 5.2, er det ikke lengre ønskelig å videreføre områdene 
for spredt utbygging. Kommunen ønsker at søknader om spredt bolig og næringsbebyggelse i LNF-
områdene skal behandles gjennom dispensasjonssøknader etter forutsigbare og gode retningslinjer. 

Hele kommunen inngår som reinbeitedistrikt, Fovsen-Njaarke (Fosen) RBD vest for FV17 og 
Tjåehkere sijte (Østre Namdal) RBD øst for FV17. I ny plan brukes betegnelsen LNFR på disse 
områdene.  

 Bruk og vern av sjøområder og vassdrag 

Sjøområder 

For sjøområdene er det tatt utgangspunkt i å videreføre eksisterende arealbruk fra gjeldende 
kommuneplan, med 4 områder for allmenn flerbruk åpnet for oppdrettsanlegg (FFFNA), og 4 områder 
hvor det ikke er åpnet for oppdrett (FFFN). Avgrensingene er begrunnet i forhold til bruksverdier for 
tradisjonelt fiske (kilenot), friluftsliv, ferdsel og naturverdier. Området innerst i Løgning ved Sjøåsen er 
opprettholdt som naturområdet p.g.a. nærhet til naturreservat i utløpet av Årgårdselva. Området 
konsentrerer lakseoppgangen til vassdraget. Områder hvor det foreslås endringer fra tidligere plan er 
beskrevet nærmere i dette kapittelet. 

I Namsenfjorden er det pr. i dag ikke tillatt med oppdrett av laks/ørret, og så langt er det skjelloppdrett 
som har vært aktuelt i dette området. Det er registrert lokaliteter for 3 skjelloppdrettsanlegg i 
kommunen. Breidvika, Lerivikholmen og Svartåsen. Avgrensing av formålene i sjø registrert hos 
fiskeridirektoratet er tilpasset slik at de godkjente lokalitetene kommer innenfor FFFNA området.  

 

Figur 5-1 Utsnitt fra fiskeridirektoratets kart - oppdrettsanlegg 

Et område innenfor Hoddøya er hos fiskeridirektoratet registrert som et viktig gytefelt for torsk. 
Området har tidligere vært FFFNA område. Det foreslås i ny plan å endre dette til FFFN. Avgrensing 
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av området er justert etter høring siden det kom i konflikt med eksisterende skjelloppdrett. Avgrensing 
av områdene er etter høring tilpasset kommuneplanen til Namsos. 

 

5-2 Gyteområde for torsk og inndeling av sjøområder i kommuneplanen 

Viktige fiskerilokaliteter for aktive redskaper (not/trål), som er registrert hos fiskeridirektoratet er i den 
nye planen lagt inn som områder for «Fiske». Fiske med aktive redskaper lar seg vanskelig kombinere 
med andre faste innretninger i sjøen og er anbefalt at angis som eget formål. Det angitte formålet er 
imidlertid ikke til hinder for vanlig ferdsel og friluftsliv når det ikke pågår fiskeriaktivitet.  

 

5-3 Utsnitt fra kommuneplan ved Mork - eksempel på fiskeriområde 
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 Hensynsoner 

Drikkevannskilder 

Eksisterende drikkevannskilde med nedslagsfelt rundt Rosetvatnet er lagt inn i samsvar med 
eksisterende plan, med oppdaterte nedslagsfeltgrenser hentet fra NVEs kartbase.  

 

Figur 5-4 Utsnitt av kommuneplan, restriksjonsområde for drikkevann (Rosetvatnet) 

Det er også lagt inn to sikringssoner rundt borehull for grunnvannskilder vest for Statland.  

H110_2 overstyrer tidligere reguleringsplaner for området og kommuneplanen regulerer arealbruken til 
LNF i stedet for byggeområde som i gjeldende reguleringsplan.  

 

5-5 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, detalj av restriksjonsområder rundt grunnvannsbrønn, Statland 

 

I tillegg til gjeldende klausulering videreføres kommuneplanens bestemmelser fra 2003 med forbud mot 
ny bebyggelse, bading, fiske og organisert leirslagning i områdene. 
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Områder båndlagt etter annet lovverk: 

Namdalseid kommune har mange områder som er vernet etter Naturmangfoldsloven. Samtlige 
områder er lagt inn med egne hensynsoner på plankartet.  

H720-1 Øyenskavlen naturreservat: FOR-1992-12-04-951 - skogvern 
H720-2 Tverrlimyran naturreservat: FOR-1988-08-26-687– verneplan for myr 
H720-3 Buvika naturreservat: FOR-2015-12-11-1496 – skogvern 
H720-4 Aunskardet–Lakshølhaugen naturreservat: FOR-2015-12-11-1498- skogvern 
H720-5 Gravhaugen naturreservat: FOR-2015-12-11-1497- skogvern 
H720-6 Åsnes naturreservat: FOR-1984-12-14-2102– verneplan for våtmark 
H720-7 Flåbekkåsen naturreservat: FOR-1992-12-04-947- skogvern 
H720-8 Olaengåsen naturreservat: FOR-2010-03-05-347 – skogvern 
H720-9 Åsmyra naturreservat: FOR-1988-08-26-688 – verneplan for myr 
H720-10 Skogkjerringholet naturreservat: FOR-2010-03-05-348 – skogvern 
H720-11 Heggdalslimyran naturreservat: FOR-1988-08-26-686 – verneplan for myr 
H720-12 Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat: FOR-2015-12-11-1499 – skogvern 
H720_13 Hemna naturreservat FOR-2016-12-16-1614 -skogvern 
H720_14 Oksdøla naturreservat FOR-2016-12-16-1612 – skogvern 
H720_15 Erikskulen naturreservat FOR-2016-12-16-1613 – skogvern  

H720_16_F Alteskaret – foreslått område for skogvern. 

 

Områdene er avsatt til LNFR men er i tillegg styrt av gjeldende forskrift vedtatt med hjemmel i 
Naturmangfoldsloven.  

Automatisk fredede kulturminner, som er båndlagt etter kulturminneloven utgjør små arealer, og det 
har ikke blitt vurdert å være hensiktsmessig å tegne disse inn i kommuneplankartet 
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Fareområder 

Kvikkleire 

NGI har innenfor «Program for økt sikkerhet mot leirskred» gjennomført en evaluering av risiko for 
kvikkleireskred i Namdalseid. Rapport fra evalueringen er datert 9. mai 2006. 

Rapporten klassifiserer tidligere kartlagte kvikkleiresoner etter faregrad, konsekvens og risiko. I 
Namdalseid er det 31 klassifiserte kvikkleiresoner. 9 er klassifisert i høyeste fareklasse. Ingen soner 
ligger i høyeste konsekvensklasse siden det stort sett dreier seg om spredtbygde arealer. 

De registrerte kvikkleiresonene er tatt inn i plankartet som fareområde i samsvar med NVE’s krav. 

 
Figur 5-1 Utsnitt fra NVE's naturfarekart, kvikkleire 

 
Figur 5-2 Fareområder med kvikkleire i kommuneplanen markert med rød skravur 
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Det presiseres imidlertid både i rapporten fra NGI og fra NVE at fareområdene er grovt kartlagt, og at 
det alltid er nødvendig at kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin 
leire. De samme krav til aktsomhet vil gjelde innenfor som utenfor avsatte fareområder. 

Det er også lagt inn faresone langs høyspenttraseer i kommunen med spenning over 66 kV og den 
nye høyspenttraseen gjennom kommunen på 420 kV.  

 


