
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 1/2020   36. årgang. 
Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.  
 
Adresse: Namsskogan kommune      Telefon:74 33 32 00 
 7890  Namsskogan  www.namsskogan.kommune.no 
 
*************************************************************************************************** 
Priser for annonsering i Namsin: 
Helside......................................................................................................................kr.                  600,- 
Halvside................................................................................................................... kr. 300,- 
1/4 side .................................................................................................................... kr. 150,- 
Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr. 60,- 
NB! Dette er priser eks. mva.  
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis. 
*************************************************************************************************** 

Retningslinjer for leserinnlegg: 
1. Alle innbyggere i Namsskogan kommune og abonnenter utenfor kommunen har rett til å få med leserinnlegg i Namsin. 
2. Leserinnlegg skal underskrives med fullt navn. 
3.  Redaktør Kultursjef Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å stoppe 
 debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 
4.  Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe    
     debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

Legevakt      116 117 
Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Skatteetaten     800 80 000  
(www.skatteetaten.no) 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

NAMSIN 2020 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2020. 
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med  

Elva/Namsskogan IL vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 2    Fredag 28 februar   
 3    Fredag 27 mars  (Påskenummer) 

 4    Fredag 08 mai  
 5    Fredag 19 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 21 august 
 7    Fredag 16 oktober  
 8    Fredag 13 november 
 9    Fredag 11 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 

 
 
 
 
 
 

Hvis du/dere trenger kontakt med Politiet så  
ring Politikontakt Birger Håpnes  

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

For hasteoppdrag kan du/dere ta kontakt med  
Politiet på tlf. 02800 eller 112. 

 

Politiet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Januar: 
30: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12:00. 
30: Møte for etablering av Namsskogan næringsselskap på Brekkvasselv (Namsskogan Frivilligsentral) klokken 19:00. 
31: Countryaften med Pizzapub på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
 
Februar: 
11: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
12: Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
13: Kurs i slektsforskning på Trones (Namsskogan Hotell) mellom klokken 18:00-21:00. 
15: «Lyden av Namdalen» på kulturhuset Kuben i Grong klokken 19:00. 
16: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11:00. 
18: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
22: NA-skikarusell på Trones i lysløypa. Arr: Trones IL. 
25: Skikarusellrenn på Brekkvasselv fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
27: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12:00. 
29: Lokal UKM-mønstring for Namsskogan og Røyrvik på Brekkvasselv samfunnshus. 
31: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
 
Mars: 
03: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
08: Årsmøte i Brekkvasselv samfunnshus klokken 18:00. 
10: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
17: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
18: Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
22: Nye Tronesrennet på ski. Arr: Trones IL. 
24: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
26: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12:00. 
28: Konsert med Kor i Namsskogan. Arr: Kor i Namsskogan. 
29: Konsert med Kor i Namsskogan. Arr: Kor i Namsskogan. 
 
April: 
09: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 19:00. 
12: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15:00. 
13: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11:00.  
April VÅRRENN m/Skileik, skikarusellrenn og premieutdeling i Skorovatn. Arr: Namsskogan idrettsråd. 
22: Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
30: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12:00. 
 
Mai: 
17: Gudstjeneste på Brekkvasselv samfunnshus. 
20: Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
28: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12:00. 
29: Samtalegudstjeneste kl. 18.00. 
30: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 15:00. 
 
Juni 
13-14: Steinfjellstafetten 2020 
14: Konfirmantjubileumsgudstjeneste i Trones kirke klokken 15:00. 
19-20: Midt-Sommerdans på Brekkvasselv Camping. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 28.02.2020 innen kl.12.00.  

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 



                   Ny RÅDMANN 
 
 
2. januar 2020 startet en ny epoke i mitt liv, da tiltrådte jeg stilling-
en som rådmann i Namsskogan kommune. De to første dagene fikk 
jeg følge ordfører Stian rundt på besøk i alle avdelingene. Overalt 
ble jeg godt mottatt og fikk et lite innblikk i kommunens styrker, 
utfordringer og forbedringspunkter. De første ukene har vært hek-
tiske, med mange møter både internt i kommunen og i Namdals-
kommunene for øvrig. Det er krevende å bli kjent med en helt ny 
organisasjon, nye mennesker og nye oppgaver. Det har vært godt å 
synke ned på sofaen på Myrvold, etter lange arbeidsdager, for å se 
en god film eller lese en god bok.  
 
Hvem er så den nye rådmannen? Jeg er 60 år, gift og har to voksne 
barn og ei svigerdatter, og jeg har nettopp blitt bestemor. Vi bor alle 
i Mosjøen. Jeg ukependler til Namsskogan og kjører heim i helge-
ne.  
 
Jeg er født og oppvokst på Averøya på Nordmøre, på et lite småbruk. Som de fleste ungdommer fra 
landsbygda måtte jeg flytte heimefra tidlig for å gå på skole. Jeg utdanna meg som sykepleier i Molde.  
I 1983 flytta jeg til Sandnessjøen og deretter til Mosjøen i 1988. Det som skulle bli to år på Helgeland 
har blitt nesten 37 år. I løpet av disse årene har jeg skaffet meg ei brei erfaring fra arbeidslivet. Jeg har 
arbeidet både på sykehus, i kommuner og i en privat bedriftshelsetjeneste. De fleste årene har jeg hatt 
lederjobber. I tillegg har jeg tatt etter- og videreutdanning i intensivsykepleie og i ledelse. Jeg har også 
vært politisk aktiv i over 20 år og har også vært varaordfører i Vefsn i 6 år. De siste 6 årene har jeg vært 
enhetsleder i et omsorgsdistrikt i Vefsn. 
 
Jeg gleder meg til å bli kjent med Namsskogan kommune, med menneskene her, med naturen og med 
kulturen. Den første og viktigste oppgaven jeg må ta fatt i er gjennomføring av omstillingsprosessen.  
Vi står i en utfordrende situasjon der vi må redusere driften med 9–10 millioner for å ruste oss for fram-
tida. En slik omstilling kan ikke gjennomføres uten at det merkes både for innbyggere og for de  
ansatte. Omstillinga er imidlertid helt nødvendig hvis vi skal kunne ivareta de forpliktelsene vi har som 
kommune framover. Vi blir dessverre færre og færre innbyggere og vi har for få barn og unge.  
En utfordring vi deler med mange distriktskommuner.  

 
Politikerne i Namsskogan har vært tydelige på at prosessen skal gjennomføres med 
brei forankring hos ansatte, tillitsvalgte, politikere og innbyggere. Vi legger opp til en 
prosess der tillitsvalgte og ledere arbeider sammen i arbeidsgrupper. Øvrige ansatte, 
interessegrupper og befolkning vil bli invitert til informasjons –og innspills møter.  
Styringsgruppa for omstillingsprosessen er administrasjonsutvalget.  
  

Jeg er overbevist om at vi skal komme godt ut av denne omstillingen. Jeg vet at all omstilling er utford-
rende og for mange vil den oppleves vanskelig. Det er da det er viktig å ha gode rutiner og retningslinjer 
for å ivareta både brukere, ansatte og innbyggere. Dette har vi fokus på.   
 
Hvis noen har innspill, spørsmål eller ønsker å snakke med meg, så kan dere ringe, sende en mail eller 
stikk gjerne innom på kommunehuset.  
 

Jeg ser fram til et godt samarbeid både med ansatte, politikere, næringsliv  
og alle innbyggere i Namsskogan.  

 
 

Med vennlig hilsen 
Rådmann Mildrid Hendbukt-Søbstad 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 1 / 2010 

U-skolen på  Trones hår stårtet en elevbedrift der vi kommer hjem til deg og hjelper til med forskjellige 
tjenester til en billig penge. Noe åv det vi hjelper deg med er: våsking, snømå king, bårnepåss, lufting åv 
hunder, håndle på  butikken og hente ved. Vi kån hjelpe deg med mye mer og er det noe du lurer på  el-
ler om du ønsker hjelp til noe åv dette er de båre å  ringe. 
 
Loppis 
Vi årrångerer et loppemårked i begynnelsen åv mårs. Vi hår ikke bestemt oss for en dåto men det  
kommer et skriv om dette senere. Det er båre å  levere ting og tång til loppisen på  skolen klokken 08.30
-14.00. 

 

 

ÅRSMØTE 
 

Årsmøte i  
Brekkvasselv samfunnshus  

søndag 8/3 kl 18:00 
  

Vi trenger engasjerte sambyg-
dinger for å opprettholde aktivitet 

og drift av bygdas storstue.  
 

Det blir vanlige årsmøtesaker og 
enkel servering. 

  
Velkommen til alle! 

  
Styret 



 

 
Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med ansvar-

lig for utleie, Karin Fjerdingøy på mob: 950 76 971. 
 

Priser for utleie: 
Hele huset   kr. 1 500,- (Gjelder for Trones krets) 
Hele huset   kr. 2 000,- (Gjelder for utenbygds) 
Lillesal m/kjøkken kr. 1 000,-  
Andelseiere leier for kr.    700,- 
Helg    kr. 2 000,- (Gjelder for alle) 
 

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 BREKKVASSELV  

SAMFUNNSHUS 

 

Samfunnshuset egner seg godt til små og store arrangement.  
Vi har montert varmepumper og installert bredband  
- det gir oss mange muligheter…  
 
For leie kontakt Anne Fjerdingøy: 90 03 88 21 
 

Priser: 

Lillesal: 1000 kr. 
Hele huset: 2000 kr pr. døgn eller 3000 kr for hele helga. 
 
Om dere ikke ønsker å vaske selv:  
Tillegg for vasking: 400 kr/ lillesal, 600 kr hele huset. 
 

Mvh styret  

BRUKT`N  
 

Når sjefen er borte danser Bjørg og Toril på 
bordet . Det blir februar-salg på Brukt’n fra 

03.-08. Februar.  
 

* Så godt som alt til 50%.  
* Ski kr 30 PR par.  

* Kjellerrommet er fullt av varer  
   til 5 kr, og 10 kr.  

 
Lørdag 08.februar har vi lørdagskaffe  

med kaffe og vaffel.  
 

Åpningstider hver dag denne  
uka er kl 10 - 14.  

 
Kom å ta en titt da vel,  
vi har mye fint å by på.  

 

En av Namsin`s ivrige lesere har  
satt inn følgende annonse 

 
 

ARBEID UTFØRES 
 
Kan tilby hjelp med potetsetting våren 2020. Gunstig tid for 
setting er siste uka i april, helst etter at det har kommet ca 
20 cm nysnø da det letter over graving, og sparer både tid 
og arbeid. 
 
Avstand mellom hver potet bør være nøyaktig lengden av 
en sko i str. nr. 39, dvs 27cm. 
Arealbehov blir 27cm x antall poteter. Eks: Skal det settes 
300 poteter blir det 27cm x 300 = 8100cm. 
 

Henv: Mandel Pimpernell 
Potetmosgt.3 
1234 Potetbakklia 

 
PS! En potetsiell hilsen  

og godt nyttår til alle potetspisere 
 
 

A.I.B 23.Januar 2020 



Trones barnehage 
 

Her på Trones barnehage er jula nå ryddet bort og vi er tilbake til hverdagen. Nå i januar har vi vært så 
heldig å ha masse snø å boltre oss i imellom alt det andre været som har preget det nye året så langt.  

.  
Vi er også godt i gang med forberedelser til samefolkets dag som er 6. februar 

   



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12.19: 
 
SØKNAD OM FRADELING OG OPPMÅLING, NESS 
SØNDRE, GNR/BNR 39/8  
Vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 innvilges fradeling av omsøkte 
parseller fra eiendom gnr. 38, bnr. 8 på følgende vilkår: 
1. Teig på 33,8 dekar fulldyrket areal selges som skal tilleggs-
areal til gnr. 44, bnr. 9, Harald Solum. Parsellen søkes sam-
menføyd med gnr. 44, bnr. 9. 
2. Teig på 17,6 dekar fulldyrket areal selges som tilleggsareal 
til gnr. 43, bnr. 3, Jonny Eilertsen. Parsellen søkes sammen-
føyd med gnr. 43, bnr. 3. 
3. Resterende areal 195 dekar fordelt på fulldyrket areal 20,8 
dekar, innmarksbeite 5,8 dekar, gårdstun 4,6 dekar, annet 
areal 5,1 dekar og produktiv skog 158,5 dekar fradeles Nam-
dal Bruk AS og søkes sammenføyd med gnr. 39, bnr. 1, Van 
Severen & Co AS. Gebyr etter jordloven § 12 (k-sak 6/12) 
utgjør kr 2 000,- 
 
MUSEET MIDT IKS - REVIDERT SELSKAPSAVTALE 
GJELDENDE FRA 01.01.2020.  
Vedtak: 
Namsskogan kommune vedtar den reviderte selskapsavtalen 
for Museet Midt IKS, gjeldende fra 01.01.2020. 
 
INNTREDEN I MNA - NY SELSKAPSAVTALE  
Vedtak: 
Ny selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, 
med ikrafttredelsesdato 01.01.2020, godkjennes. 
 
IKA TRØNDELAG IKS 2020 - NY SELSKAPSAVTALE  
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA 
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020. 
 
KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN 2020  
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre tar fremlagt årsplan fra kontroll-
utvalget til orientering. 

 
INNSPILL TIL SAMARBEIDSOMRÅDER I INDRE 
NAMDAL FOR UTREDNING AV NYE SAMARBEIDE 
I INDRE NAMDAL FRA 2021 KOMMUNESAMAR-
BEID  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunestyre nominerer følgende samar-
beidsområder som ønskes utredet for mulig interkommunalt 
samarbeide fra 2021, fram til «vårmøtet» for de fire gjenvæ-
rende formannskapene i Indre Namdal i mai 2020:  

Kultursamarbeid.  
Bygdevekstavtale  
Legesamarbeid  
Felles økonomikontor  

2. Namsskogan kommunestyre ber om at Viljeserklæringen 
og Håndbok for samarbeide i Indre Namdal revideres og leg-
ges fram for felles formannskapsmøte i mai 2020, etter grun-
dig drøfting i hvert kommunestyre på forhånd. 
 
STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER - SLUTTRAP-
PORT - VIDEREFØRING  
Vedtak: 
Prosjekt 7102, 7103, 4460, 7104, 7107, 4512 og 7110 er fer-
dig og slutt rapporteres. Mindre forbruk ved avsluttet prosjekt 
gir mindre bruk av lån og merforbruk dekkes inn ved bruk av 
lån.  
Prosjekt 7399 og 7101 status rapporteres per november.  
 
Prosjektenes 4712, 4510, 4511, 4513, 4500, 7105, 7106 ned-
reguleres og reguleres inn på nytt for 2020. Redusert lån bruk 
lån 2.610.000,-. Endret mva komp 220.000,-. Sum endring 
anlegg 2.830.000,-.  

 
Kapitalinnskudd KLP reguleres ned fra 420.000,- til 336.253,
- ved mindre bruk av frie midler på 83.747,-. Aksjer NTE 
føres opp som kjøp med 33.225.000,- som finansiert med 
gave/tilskudd.  
 
Tilbakebetaling prosjektpenger mobilprosjekt 2016 med 
500.000,- belastes lån. 
 
DETALJREGULERING SKANKEN STEINTAK - 2. 
GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG  
Vedtak: 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nams-
skogan kommunestyre detaljreguleringsplan for «Skanken 
steintak», planID 2017003, som vist i plankart datert 
28.03.2019, med tilhørende bestemmelser, datert 28.03.2019, 
sist revidert 18.10.2019. 
 
HØRINGSUTTALELSE KRAFTSKATTEUTVALGET  
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre gir følgende høringsuttalelse 
til NOU 2019: 16 - skattlegging av vannkraftverk Innled-
ning  
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30.09.2019 
hvor høringsfristen for NOU 2019:16 - Skattlegging av vann-
kraftverk er satt til 1. januar 2020. Namsskogan kommune 
viser til LVKs høringsuttalelse, som kommunen slutter seg til. 
Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de konse-
sjonsbaserte ordningene med konsesjonsavgift og konsesjons-
kraft, samt å endre eiendomsskatten.  
 
Forslagets betydning for kommunen  
Kommunen mottar om lag 19 MNOK i årlige inntekter kun 
relatert til kraftproduksjon, hvorav  

mill. kr i konsesjonsavgifter,  
mill. kr i netto inntekter fra konsesjonskraft 

mill. kr i eiendomsskatt. Samlet foreslås det å avvikle 
konsesjonsavgiftene og konsesjonskraftsinntektene til kom-
munene. I tillegg foreslås endringer i eiendomsskatten. Inn-
tektstapet er basert på et gjennomsnittlig skattetap for alle 
kommuner på om lag 2/3 av dagens inntekter. Dette utgjør i 
størrelsesorden 15.331.000,- kr for Namsskogan kommune. I 
% av kommunens inntekter så dreier dette seg om en reduk-
sjon på ca. 13%, som kan sammenlignes med ca. 20 stillinger 
innenfor helse eller skole.  
 
Kommunens begrunnelse for å gå imot utvalgets forslag 
Kommunens innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsum-
meres slik:  

Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at 
utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens vannkraft-
beskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak 
blir gjennomført. Kraftverkene har påpekt at det er den innret-
ningen grunnrenteskatten har fått som er problemet, ikke de 
kommunale ordningene.  
 

Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter: Kommunens 
inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft som i 
2018 utgjorde 5,65 MNOK er nedfelt i konsesjon. Utvalgets 
forslag om å avvikle ordningene med konsesjonsavgift og 
konsesjonskraft vil være et brudd på samfunnskontrakten som 
ligger til grunn for utbyggingen i kommunen, og som kom-
munens samtykke til utbyggingen var basert på. Forslaget er 
også i strid med grunnloven § 97 om at lov ikke kan gis tilba-
kevirkende kraft. Konsesjonsvilkårene som gir kommunene 
en rett til en andel av verdiskapingen, må ha samme varighet 
som konsesjonen.  
 

Eiendomsskatt: Kommunen mottar  11 MNOK i eien-
domsskatt fra kraftverkene i kommunen Utvalgets forslag om 
at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid 
med eiendomsskatteloven hovedregel i eiendomsskatteloven  



§ 8 A-2 om at eiendomsskatten skal tilsvare anleggets omset-
ningsverdi. Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil 
innebære at eiendomsskatten vil bli størst i de første årene 
etter at investeringen blir gjennomført, mens skatten blir lave-
re når lønnsomheten øker. Utvalget viser til uttalelser om at 
for gamle kraftverk kan eiendomsskattegrunnlaget gå mot 
null.  
 
Forslaget fra utvalget, som vil føre til høy skatt i årene etter 
investeringene foretas, vil etter kommunens syn ikke utløse 
investeringene og svarer følgelig ikke på mandatet. 
 
Kompensasjon av lovbestemte ordninger gjennom andre 
ordninger er uegnet Kraftskatteutvalget foreslår ingen 
kompensasjon for kommunenes milliardtap Kraftskatte-
utvalget skriver på side 158:  
 
«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett 
på en full omfordeling av provenyeffekten mellom stat, kom-
muner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det un-
derstrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag 
fra utvalget.» (understreket her)  
 
Utvalget foreslår mao. ikke selv noen kompensasjon til verts-
kommunene for inntektsreduksjonen på 3,66 milliarder kro-
ner hvert år. Utvalget omtaler imidlertid mulige omforde-
lingsalternativer, eksempelvis at «en ønsket fordeling kan 
oppnås ved egne ordninger for omfordeling, enten gjennom 
naturressursskatten eller gjennom direkte inntektsfordeling».  
 
Namsskogan kommune vil påpeke at videre vannkraftutbyg-
ging er avhengig av lokal aksept. Etter dagens kraftskatteregi-
me vil kommunen ha et konsesjonsfestet og lovfestet krav på 
en andel av den verdiskapningen som kraftutbyggingen gir 
grunnlag for. Uten lokale inntekter vil det oppstå motstand 
mot å foreta fornuftige rehabiliteringer og ny vannkraftkraft-
utbygging.  
 
Også ellers i Europa ser man på såkalte «benefit sharing»-
løsninger for å bidra til en større lokal aksept for energi tiltak 
som øker fornybarandelen, noe som er ønskelig ut fra et kli-
maperspektiv og for å nå EUs klimamål.  
 
Hvorfor kommunenes inntektstap fra lovbestemte ord-
ninger ikke kan erstattes av overføringer eller en økning i 
naturressursskatten?  
 
Kommunens rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft 
samt eiendomsskatt basert på anleggenes reelle markedsverdi 
kan ikke erstattes av overføringer eller en økning i naturres-
sursskatten.  
 
Bakgrunnen for dette er at en slik kompensasjon vil være helt 
uegnet:  

Utvalget opplyser på side 159 at «Ved full omfordeling 
mellom stat og kommunesektor gjennom økt naturressursskatt 
vil 295 av 426 kommuner per 2017 få økte inntekter per inn-
bygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor om lag 
90 pst. av norske innbyggere.»  

En kompensasjon i form av økt naturressursskatt vil bli 
fordelt på samtlige kommuner, og da hovedsakelig basert på 
innbyggertall. En kompensasjon gjennom naturressursskatten 
vil følgelig først og fremst komme de folkerike kommunene 
til gode. Beregninger foretatt viser at Namsskogan kommune 
vil bli sittende igjen med et netto tap på kr 11.5 MNOK.  

Videre er en kompensasjon av dagens eiendomsskattereg-
ler og konsesjonskraftordningen gjennom en naturressursskatt 
uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en varig verdiandel. 
En naturressursskatt vil kunne innebære x antall øre/kWh. 
Konsesjonskraften og eiendomsskatt vil imidlertid øke i verdi 
dersom verdien av naturressursene øker. Det vil derfor være 
sterkt urimelig om ikke de kommuner som har avstått sine 

stadig mer verdifulle naturressurser skal beholde en andel av 
denne verdiøkningen.  

Innvendingen nevnt over gjør seg også gjeldende om man 
løfter ut naturressursskatten av inntektssystemet. Kommunen 
ønsker følgelig ikke at naturressursskatten skal tas ut av inn-
tektsutjevningen i inntektssystemet.  
 
Utvalgets forslag til endringer i reglene om Eiendomsskatt 
på vannkraftanlegg må avvises  
Utvalgets forslag – virkninger for kommunen  
Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendoms-
skatteverdsettelse av vannkraftanlegg. Videre foreslår utval-
get å ta ut produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner og 
fallrettighetene. Av verdsettelsesgrunnlaget. Utvalget begrun-
ner forslaget med at eiendomsskattereglene for små og store 
vannkraftanlegg vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli like 
behandlet med annen alminnelig næringseiendom.  
 
Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliar-
der kroner hvert år.3 Det er ingen oversikt i utvalgets rapport 
over hva tapet blir for hver kommune. Heller ikke Namssko-
gan kommune kan fastslå hva tapet blir, da kommunen ikke 
kjenner den skattemessig verdi anleggene i Namsskogan 
kommune. Når tapet for Namsskogan kommune er beregnet 
til ca. 11 MNOK er det derfor basert på det samlede proveny-
tapet utvalget har beregnet. Inntektstapet er basert på et gjen-
nomsnittlig skattetap for alle kommuner på om lag 2/3 av 
dagens inntekter. Dette tilsvarer som nevnt ca. 13% av kom-
munens totale budsjett – eller ca. 20 stillinger.  
 
Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 
Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skat-
temessig verdi. Namsskogan kommune vil påpeke at det i 
mandatet er gitt anvisning på at utvalget skal vurdere verdset-
telse etter substansverdi. Substansverdi er ikke det samme 
som skattemessig verdi. I en substansverdi vurdering skal 
man frem til dagens gjenanskaffelsesverdi (med fradrag for 
slit og elde).  
 
Utvalgets forslag går følgelig utenfor mandatet.  
Mandatet bygger dessuten på en uriktig utlegging av hva som 
er gjeldende verdsettelsesprinsipper for eiendomsskatt. I man-
datet fremgår følgende:  
«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store 
kraftanlegg (over 10 MVA) er utformet slik at verdien av 
grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for eien-
domsskatt. Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes 
som nåverdien av en sjablongmessig anslått nettoinntekt. (…)  
 
For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedre-
gelen at objektene skal takseres til substansverdi. Utvalget 
skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for store 
kraftanlegg er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært 
ilagt eiendomsskatt etter substansverdi.» (uthevet her) 
 
Det er riktig at verdsettelsesprinsippet for vannkraftverk er 
avkastningsverdi, jf sktl § 18-5. 
 Det er imidlertid feil at mindre kraftverk og næringseiendom 
verdsettes etter substansverdi:  

Næringseiendom skal verdsettes etter eiendommens avkast-
ningsverdi, jf eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens  

Småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi. Begrun-
nelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessig-
verdi, til tross for at denne som regel ikke samsvarer med 
anleggenes markedsverdi, var forenklingshensyn. At man 
aksepterte en slik forenkling er igjen utelukkende begrunnet i 
anleggenes størrelse. Småkrafteierne har lenge kritisert verd-
settelsesbestemmelsene for småkraftanleggene, da skattemes-
sig verdi gir en uheldig skatteprofil. Under enhver omstendig-
het kan ikke forenklingshensynet begrunne en endring for stor 
vannkraft.  



Kommunens kommentarer til utvalgets forslag om skatte-
messig verdi 
Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelses-
prinsippet i mandatet slik4:  
«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det 
omtaler at mindre kraftverk skal takseres til substansverdi, og 
har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre 
vannkraftverk i dag fastsettes i tråd med skattemessig verdi 
på driftsmidlene.» (uthevet her) 
 
Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva 
gjelder verdsettelsesprinsipp for nærings-eiendom. Namssko-
gan kommune kan ikke se at det er grunnlag for utvalget til å 
omdefinere mandatet som at det ber om en vurdering om 
skattemessig verdi bør anvendes. Det er feil at næringseien-
dom som hovedregel skal verdsettes etter substansverdi. At 
avkastningsverdi nå er hovedregelen fremgår av eiendoms-
skatteloven § 8 A-2 første setning, jf annen setning:  
 
«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut 
frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og loka-
lisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved 
fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk 
verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i 
første punktum»  
 
Stortinget avviste i 2018 at energianleggene, herunder 
vannkraftanlegg, skal anses som næringseiendom  
Stortinget vedtok i desember 2017, med virkning fra 
1.1.2019, at eiendomsskatt på energianlegg (dvs kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereg-
lene for petroleum) er å anse som en særskilt eiendomskate-
gori, jf eiendomsskatteloven § 3 c.  
 
Videre er forslaget i strid med den nylige endringen i eien-
domsskatteloven § 4 hvor Stortinget presiserte: «Til nærings-
eigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet 
og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.»  
 
At energianleggene ble skilt ut som egen kategori ble nettopp 
begrunnet i at slike anlegg i det vesentlige er å anse som pro-
duksjonsinstallasjoner og utstyr, ikke bygninger. Utvalget ser 
ikke ut til å ta dette inn over seg. 
 
Utvalgets forslag vil føre til at hva som skal inngå i verdset-
telsen av vannkraftanlegg vil avvike fra hva som gjelder for 
de øvrige energianleggene. Dette er ikke omtalt av utvalget.  
 
Namsskogan kommune kan ikke se at det er grunnlag for å 
avvike fra hva Stortinget for kort tiden har tatt stilling til, 
nemlig at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med næringsei-
endom generelt og dermed ikke skulle omfattes av reglene 
som kraftskatteutvalget viser til som begrunnelse for sine 
endringsforslag.  
 
Namsskogan vil videre vise til at kommunen ved lovendring i 
2019 for tidligere verk og bruk der «produksjonsutstyr og 
installasjoner» ble tatt ut av grunnlaget for tidligere verk og 
bruk – ble lovet en statlig kompensasjon. Denne har vist seg 
utilstrekkelig.  
 
Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for 
store vannkraftverk vil være i strid med eiendomsskatte-
lovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi  
Det er ikke riktig når utvalget viser til at å trekke ut produk-
sjonsutstyr og installasjoner fra takstgrunnlaget og å anvende 
reglene om skattemessig verdi vil likestille reglene for store 
vannkraftverk med små kraftverk og næring. For småkraftver-
kene vil produksjonsutstyr og installasjoner inngå, mens for 
næring anvendes avkastningsverdi.  
 
Eiendomsskattelovens grunnprinsipp er at skattegrunnlaget 
skal baseres på anleggets reelle markedsverdi. Skattemessig 

verdi samsvarer ikke med markedsverdien, jf. utvalgets hen-
visning til Ot. prp. nr. 23 (1995-96) i forbindelse med forrige 
kraftskatterapport: «I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at 
skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe markedsver-
dien dårlig. […] Utvalgets forslag, som i realiteten er en av-
vikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i motsatt 
retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler.  
 
Utvalgets forslag vil føre til at kommunenes andel av 
grunnrenten opphører  
Utvalgets forslag bryter også med det grunnleggende prinsip-
pet om at eiendomsskatten er en objektskatt som skal gi ut-
trykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Form-
ålet med dagens verdsettelses-bestemmelse i skatteloven § 18
-5 er å komme frem til en objektivisert markedsverdi for det 
enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. 
Ot.prp. nr. 23 (1995-1996) s. 138: «Eiendomsskattetaksten 
bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, 
hvor siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den 
objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien vil 
dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av 
de investeringene som er foretatt i anleggene. Det innebærer 
at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk får be-
skattet verdien av eventuell grunnrente. Siden omsetning av 
kraftverk er svært liten, er det i praksis vanskelig å finne mar-
kedsverdien ved å sammenligne prisen på et tilsvarende, nylig 
omsatt kraftverk. En må derfor ta utgangspunkt i en beregnet 
markedsverdi (takst).» (understreket her)  
 
Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk 
for anleggets reelle markedsverdi, må eiendomsskatteverdset-
telsen også i fremtiden fange opp verdien av naturressursen.  
 
For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd 
med eiendomsskattens hovedprinsipp er det nødvendig å ink-
ludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. 
Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: «Departementets for-
slag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende 
regler, hvor siktemålet er å komme fram til markedsverdien 
eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsver-
dien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels ver-
dien av de investeringene som er foretatt i anlegge-
ne.» (understreket her)  
 
Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i 
Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: «Flertallet er enig med 
departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være 
markedsverdien av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil 
reflektere verdien av naturressursen i tillegg til verdien av 
investeringen.» Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av 
eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin rettmessige 
andel av grunnrenten.  
 
Konsekvenser av utvalgets forslag om skattemessig verdi 
er at mange eiendomsskattegrunnlag vil bli satt til kr. 0,-  
Under kraftskattereformen i 1997 konkludert departementet 
med at større vannkraftanlegg verdsettes etter en nåverdibe-
regning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være 
best egnet til å treffe markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995
-96) kapittel 11.5.2:  
«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formues-
verdien må beregnes ved hjelp av nåverdiberegning. Mar-
kedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, 
framtidige netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks mar-
kedsverdi kan uttrykkes som nåverdien av alle forventede, 
framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige 
kostnader knyttet til kraftproduksjonen.»  



Departementet avviste å benytte skattemessige verdier, da 
dette verdsettelsesprinsippet «ville treffe markedsverdien 
dårlig»:  
«Departementet har bl.a vurdert om takstene kunne settes lik 
det årlige skattemessige avskrivningsgrunnlaget for hvert 
enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den blir 
ikke foreslått fordi skattemessige verdier i mange tilfeller ville 
treffe markedsverdien dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt 
hensyn til verdien av eventuell grunnrente.» (understreket 
her) Sanderud-utvalget erkjenner at skattemessige verdier 
ikke treffer markedsverdien: «Verdifall og verdiøkning som 
ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke 
reflekteres i skattemessige verdier. […] Eldre kraftanlegg kan 
ha skattemessige verdier som er langt lavere enn markedsver-
dien på driftsmidlene. For anlegg med påstemplet merkeytel-
se under 10 000 kVA brukes skattemessige verdier som eien-
domsskattegrunnlag allerede etter dagens regler, og enkelte 
av disse kraftanleggene har i dag en skattemessig verdi på 
0.» (understreket her)  
 
Namsskogan kommune kan ikke se at utvalgets forslag er i 
samsvar med det grunnleggende hovedprinsipp i eiendoms-
skatteloven om at verdsettelsen skal skje etter omsetningsver-
di.  
 
Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøko-
nomiske lønnsomme investeringer Namsskogan kommune 
er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må an-
ses som en bruttoavgift som er lite påvirket av endret lønn-
somhet ved anlegget.  
 
Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på små-
kraftanlegg, er alle skatteordningene i dagens kraftskattesys-
tem lønnsomhetsavhengige. Dagens eiendomsskatteregler er 
ikke til hinder for selskapene å «gjennomføre samfunnsøko-
nomisk lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget legger til 
grunn. 
 
Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten 
som favner mer enn superprofitten som hindrer gjennomfø-
ring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eien-
domsskatten.  
 
Inntekter fra eiendomsskatt var en forutsetning for kon-
sesjonene  
I Konsesjonssøknadene er kommunene forespeilet bla eien-
domsskatteinntekter som følge av vannkraftutbyggingen. 
Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingene er det 
etablert en samfunnskontrakt om at distriktene skal ha en rett-
messig kompensasjon for omfattende naturinngrep. Rokker 
man ved denne samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet 
som brudd på de løfter som kommunen har bygget sin tilslut-
ninger til utbyggingsplanene på.  
 
Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet 
om at vertskommunene har et legitimt krav på inntekter fra 
vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskatterefor-
men uttalte et samstemt Storting:  
«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal for-
ankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraft-
kommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomhe-
ten. Det har vært bred enighet om dette.» Utvalgets forslag 
fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår 
ovenfor.  
 
Utvalgets forslag dersom dagens regler beholdes  
Namsskogan kommune er uenig kraftskatteutvalget uttalelser 
om kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt, forutsatt at da-
gens regler beholdes. Konsesjonsordningene. Kommunen 
mener man bør fastsette kapitaliseringsrenten i trår med regle-
ne som gjaldt tidligere.  
 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter  
Innledning  

I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft heter 
det:  
«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og 
kommune. Kraftprodusenter kan også pålegges å avstå inntil 
10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til berørte 
kommuner, evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om 
ordningene kan forbedres.» (understreket her)  
 
Inntektstapet for kommunene ved avvikling av begge ord-
ningene er anslått til kr. 2,125 milliarder kroner.  
 
Namsskogan kommunene mener utvalgets forslag om å av-
vikle ordningen ikke svarer på mandatet. Utvalgets forslag 
om å avvikle ordningene vil heller ikke innebære at de hind-
rene for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer utlø-
ses.  
 
Kommunen mener videre at forutsetningene ekspertutvalget 
legger til grunn er uriktige. Det samme gjelder begrunnelsen 
for avvikling av ordningene, nemlig at konsesjonskraft og 
konsesjonsavgifter «svekker selskapenes insentiver til å in-
vestere i lønnsomme ressurser», jf. s. 137 jf. pkt. 6.4 og 7.2.  
 
Utvalget begrunner forslaget om å avvikle konsesjonsord-
ningene med at de er «historisk betinget, og de opprinnelige 
formålene gjør seg ikke lenger gjeldende på samme måte.», jf. 
s. 16. Kommunen er uenig i at begrunnelsen for ordningene i 
dag er behovet for kraft. Begrunnelsen er nå og tidligere at 
kommunene har krav på en verdiandel som vannkraftproduk-
sjon gir grunnlag for.  
 
Konsesjonsavgifter  
Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsav-
giften bla med at: 
«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprin-
nelige formålet. Videre er det ikke likebehandling i systemet 
for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre kon-
sesjoner.» (s. 139)  
 
Namsskogan kommune mener at begrunnelsen ikke treffer. 
Konsesjonsavgiftene har et todelt formål: Konsesjonsavgifter 
er en erstatning til kommuner for de skader og ulemper av 
allmenn karakter som følge av vannkraftutbyggingen. Videre 
skal konsesjonsavgiftene gi kommunene en andel av den ver-
diskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til.  
 
Et grunnleggende prinsipp, som også fremgår av naturmang-
foldloven § 11, er at kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver. Namsskogan kommune mener at utval-
gets forslag om å avvikle konsesjonsavgiften som vår eldste 
miljøavgift på vår mest naturinngripende næring i 2019 for å 
bygge mer vannkraft, er helt forfeilet. I utvalgets mandat he-
ter det at: «Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan ut-
nyttes mest mulig effektivt, er å først benytte skatter og avgif-
ter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel miljøavgif-
ter), deretter benytte nøytrale skatter som ikke påvirker val-
gene til produsenter og forbrukere (for eksempel grunnren-
teskatt) og til slutt bruke vridende skatter for å oppnå tilstrek-
kelige inntekter til fellesskapet og mål om omforde-
ling.» (uthevet her)  
 
Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften også bryter med 
de historiske forpliktelser samfunnet har til de kommuner 
som har akseptert store naturinngrep.  
 
Konsesjonskraft  
Utvalget begrunner også forslaget om avvikling av konse-
sjonskraftordningen med at ordningen svekker selskapenes 
insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme 
for samfunnet, at ordningen er historisk betinget og at de opp-
rinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på samme 
måte:  



 «Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. 
Organiseringen av det norske samfunnet og kraftforsyningen 
har endret seg mye siden ordningene ble innført. Konsesjons-
kraft og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og 
ordningenes formål oppnås ikke lenger på en effektiv måte. 
(..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris til kommunene er 
ikke lenger et formål som må sikres med konsesjonskraft(..) 
Det historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg der-
med ikke gjeldende på samme måte i dag» (s.140, 141, uthe-
vet her)  
 
Namsskogan kommune er uenig. Formålet med konsesjons-
kraften var dels å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft til 
en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling som by 
og industrikommunene, dels v å sikre kommunene en andel 
av verdiskapningen som utnyttelse av de lokale vannkraftres-
sursene gir opphav til.  
 
Videre viser Namsskogan kommune til at ved behandlingen 
av energimeldingen i 2016 slo stortingsflertallet, dagens re-
gjeringspartier og SV, fast at «dagens konsesjonsordninger 
fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) s. 24.  
 
En enstemmig Energi og miljøkomité trakk fram betydningen 
av kommunenes rettmessige verdiandel: «Komiteen viser til 
at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskom-
munene en andel av verdiskapningen som vannkraftutbyg-
gingen gir opphav til, og vertskommunene bidrar gjennom 
avståelse av naturressurser til denne verdiskapning-
en.» (Innst. 401 S (2015- 2016) s. 24)  
 
Ved revisjon av konsesjonslovene i 2017 bemerket en en-
stemmig Energi og miljøkomité:  
«Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende 
mekanismer har man sikret at allmennheten får en del av 
verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 
kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og 
naturverdier. Hensyn til natur og miljø og annen bruk av 
arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom konsesjonsbe-
handling etter dette lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) 
s. 3, uthevet her. Namsskogan kommune viser til at verdian-
delsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden skal 
ha minst like store verdiandeler av vannkraftproduksjonen 
som dagens fordeling innebærer. Dette forutsetter at ordning-
en med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.  
 
Avvikling av konsesjonsordningene rokker fundamentalt 
med samfunnskontrakten mellom stat, utbygger og kom-
mune  
Kommunenes utsikter til inntekter fra vannkraftutbygging har 
i årtier vært forutsetning for kommunenes tilslutning til ut-
byggingsprosjekter. Vannkraft er en evigvarende og forurens-
ningsfri energikilde, er de naturinngrep som følger med et 
vannkraftanlegg har samme varighet som vannkraftproduk-
sjonen. Ved kraftutbyggingen ble det etablert en samfunns-
kontrakt mellom utbygger og kommunen. Utvalget påpeker 
da også at «Konsesjonskraft og konsesjonsavgift har bidratt 
til å aksept for utbygging av vannkraftverk hos berørte par-
ter.» (s. 137). Utvalgets forslag vil oppleves som et brudd på 
samfunnskontrakten. Det ytelse mot ytelsesprinsipp disse 
ordningene bygger på, har like stor gyldighet så lenge kraft-
produksjonen pågår. Namsskogan kommune viser til at kom-
munens rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgift er nedfelt 
både i konsesjonslovene og i konsesjonsvilkårene for utbyg-
gingene. Rettighetene kan derfor ikke uten videre avvikles, se 
nedenfor.  
 
Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskape-
nes insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer  
Utvalget begrunner avvikling av konsesjonsordningene med 
at det vil «øke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønn-
somme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon 
og opprustning og utvidelser.» (s. 156).  
 
Namsskogan kommune viser til at det kun er nye overføringer 
av vann eller nye større reguleringer som endrer kraftgrunnla-

get og dermed gir rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgif-
ter.  
 
Utvalget trekker ikke konsekvensene av at hovedtyngden av 
fremtidige investeringer i vannkraftsektoren ikke gjelder ut-
bygging av store regulerbare kraftverk, men reinvesteringer i 
eldre kraftverk i form av opprustning og utvidelsesprosjekter 
(O/U-prosjekter). Svært få av disse investeringene utløser ny 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt avgjørende 
forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
 
I og med at O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt 
konsesjonskraftmengde, og bare unntaksvis konsesjonsavgif-
ter, er det vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan 
være til hinder for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vass-
dragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder opprustning og 
utvidelse av eldre vannkraftverk  
 
Kommunen mener at løsningen ikke er avvikling av konse-
sjonsordningene, men forenkling og forbedring av de eksiste-
rende ordningene. 
 
Tilbakevirkning – grunnloven § 97  
Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjons-
baserte ordningene ikke vil være i strid med forbudet i Grunn-
loven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. s. 140.  
 
Namsskogan kommune er uenig og mener at utvalget legger 
feil premisser til grunn for sin vurdering. Kraftskatteutvalgets 
vurdering av tilbakevirkningsforbudet er i strid med lovgivers 
vurdering ved vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revi-
sjonen av vassdragslovgivningen i 1992.  
 
Energilovutvalget konkluderte i NOU 1985:9 med at det er 
begrenset adgang til å gripe inn i etablerte rettsforhold fastsatt 
i konsesjon, og uttalte bl.a. at  
«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på 
denne fremover. Det vil derfor være grenser for adgangen til 
å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for 
uttak av konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  
 
Departementet og en enstemmig energi og industrikomité 
sluttet seg til Energilovutvalgets vurderinger og la til grunn at 
kommunene og konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 
måtte likestilles og at «En større økonomisk belastning for 
konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for kommune-
ne, anses ikke mulig innenfor eksisterende konsesjoner». I 
forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la 
departementet til grunn at bestemmelser om konsesjonskraft 
og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av 
«grunnregler» eller det «essensielle ved tillatelsen» og be-
skyttes av Grunnloven § 97.  
 
Vindkraft  
Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for 
vindkraft, men anbefaler at det det vurderes nærmere vind-
kraft skal underlegges tilsvarende skatteregler som for vann-
kraft. Namsskogan kommune mener det er viktig at det etab-
leres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter 
fra vindkraft.  
 
Avslutning  

Utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene 
med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må avvises.  

Utvalgets forslag om endret verdsettelsesprinsipp for eien-
domsskatt på vannkraft må avvises.  

Den usikkerhet som utvalgets dramatiske forslag har skapt 
for kommunenes økonomiplanlegging gjør det påkrevet med 
en snarlig avklaring fra regjeringen om utvalgets videre 
skjebne. Det samme gjelder for kommunenes forvaltning av 
konsesjonskraften.  

Norge er i Parisavtalen forpliktet til minimum 40 % reduk-
sjon i sine klimautslipp innen 2030. Uten en snarlig avklaring 
vil videre satsing på utbygging av fornybare energikilder 
stanse opp, og en viktig del av de tiltak Norge må iverksette 
forsinkes. 



SPILLEMIDLER - PRIORITERINGER  
Vedtak: 
For prioriteringer – 2020 av spillemidler er det ikke lagt inn 
noen forventninger av kommunalt tilskudd i de prosjekter 
som er planlagte. Namsskogan kommune vedtar følgende 
kortsiktige og langsiktige prioriteringer med kommentarer 
ved søknad av spillemidler for 2020:  
 
KORTSIKTIG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 
(4 år) For perioden 2020-2023 settes følgende prioritert 
handlingsprogram opp: Ko= Kommunale midler, Sp= 
Spillemidler, A= Annen finansiering (dugnad, gaver mm). 

Nærmiljøanlegg:  
1. Lekeplass Søndre Lilleåsen. Velforeningen i Søndre Lille-
åsen har kommet med konkrete planer for å oppgradere/
restaurere eksisterende lekeplass på Søndre Lilleåsen som i 
dag er veldig nedslitt.  
2. Det er planer om et nærmiljøanlegg på Brekkvasselv. Kost-
nader over prosjektet er ennå ikke utarbeidet men man regner 
et estimat på kr 400.000,-. Ingen har dessverre tatt tak i disse 
planene enda så derfor er dette satt opp som en prioritering 
tidligst for 2021.  
 
Rehabilitering:  
Her er det ikke kommet inn noen forslag for kommende år.  
 
Ordinære idrettsanlegg:  
1. Namsskogan JFF har tidligere muntlig antydet at de vil 
rehabilitere elgbanen (løpe-elg) på Flåtådal jaktskytebane. 
Namsskogan JFF har ikke levert inn noe skriftlig om dette for 
inneværende år.  
2. Skistadion i Skorovatn. Dette anlegget er tenkt gjennomført 
av Skorovas Arena AS. Dette anlegget er tenkt bygd mellom 
Litl og Stor Skorovatnet. En stadion med mange fasiliteter 
med f.eks skiskytteranlegg mm. Det er ikke utarbeidet noen 
søknad for dette prosjektet enda og man har kun estimert en 
cirka kostnad.  
3. Servicebygg på skistadion. På Namsskogan er det foreslått 
at det bør bygges et "flerbrukshus" som bør bygges for å sette 
tråkkemaskin under samt at den kan brukes til tidtakerbu på 
vinters tid samt speakerbu/ salgsbu i forbindelse ulike idretts-
lige arrangement på kunstgressbanen. Det har også vært 
snakk om evt kommunen kunne ha brukt deler av bygget som 
lager for diverse utstyr.  
 
Friluftsanlegg:  
1. Rullestolplass/anlegg for fiske og friluftsliv ved Brekkvat-
net. Dette er et prosjekt som er foreslått av Namsskogan Eld-
reråd. Viktig at aktuelle parter som kan bidra med søknad om 

realisering av prosjektet blir kontaktet. Priser for prosjektet er 
ikke innhentet, men vi velger å ta det inn som en kortsiktig 
prioritering. Namsskogan JFF er orientert muntlig om dette i 
møte i november d.å.  
2. Tilrettelegging av sykkelsti mellom Kvilåsen og Brekka. 
Her har idrettsrådet i møte foreslått at nåværende sykkelløy-
per mellom Kvilåsen-Brekka (ca 3km) bør oppgraderes med 
grusing, klopping og duk legging slik at den kan brukes i en-
da større grad i folkehelseperspektivet samt som en enda 
bedre løype i forbindelse med Steinfjellstafetten. Priser for 
prosjektet er ikke innhentet. Her er det viktig at idretten sam-

arbeider om prosjektet. 3. Tilrettelegging 
av sykkelsti mellom Sønningsvatnet og 
Kjelmyråsen. Her har idrettsrådet i møte 
foreslått at nåværende sykkelløyper mel-
lom Sønningsvatnet Tunnsjødalen (ca 
2km) bør oppgraderes med grusing, klop-
ping og duk legging slik at den kan bru-
kes i enda større grad i folkehelseperspek-
tivet samt som en enda bedre løype i for-
bindelse med Steinfjellstafetten. Priser for 
prosjektet er ikke innhentet. Her er det 
viktig at idretten samarbeider om prosjek-
tet. 
 
Spillemidler til utstyr:  
Når det gjelder spillemidler til utstyr er 
det nå behov for at man søker på dette for 
Namsskoganhallen og Trones svømme-
hall. Søknader bør sendes i samråd og 
deltagelse med tilhørende idrettslag/andre 
lag og foreninger og kommune. Når det 
gjelder søknad for spillemidler til utstyr 
så er dette en ordning som har 2 søknads-
frister i året.  
 
UPRIORITERT LISTE FOR  

LANGSIKTIGE BEHOV (10-12 ÅR)  

* Snowboardpark / Multisportanlegg er et anlegg som nå har 
kommet inn i planen for langsiktige prioriteringer. Dette er 
tenkt som et regionalt anlegg og det er lagt inn som et forslag 
fra Namsskogan idrettsråd i høringen for Trøndersk anleggs-
plan. Anlegget er foreslått gjennomført i Finnvollfjellet. Man 
har ikke kommet lengre enn i forslagsstadiet, men det er tidli-
gere foreslått og lagt planer for alpinanlegg i samme område.  
* Omlegging av lysløype på Brekkvasselv. Ikke kommet inn 
noen skisser for dette av eier av anlegget men det er signali-
sert muntlig at man bør ta det med i den langsiktige priorite-
ringen. 
 
BUDSJETT 2020 - REVIDERT ØKONOMIPLAN  
2020-2023 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunes årsbudsjett for 2020 vedtas iht 
Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1.ledd med de netto budsjett-
rammer NOK 93.393.038,- og for hvert enkelt rammeområde 
som følger av Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 2. ledd. 
2. Namsskogan kommunes investeringsbudsjett for 2020 ved-
tas som framlagt iht. Bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1 
ledd med sum investeringer NOK 6.325.000,-. og spesifisert 
iht Bevilgningsoversikt § 5-5, 2. ledd . 
3. Namsskogan kommune tar opp NOK 4.728.500,- i lån til 
dekning av investeringer for 2020 jfr kommuneloven § 14-15. 
4. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendoms-
skatt på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kom-
munen, jf. eiendomsskattelovens §3 første ledd bokstav C. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille for 2020, 
jf. eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten 
kreves inn i to terminer med forfall 1. april og 1. oktober. 
For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eien-
domsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i henhold til over-
gangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differan-
sen mellom 



eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket 
av produksjonsutstyr- og installasjoner som ikke skal regnes 
med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 
blir ansett som næringseiendom. 
5. For eiendomsskatteåret skal det skrives ut eiendomsskatt 
på faste eiendommer i hele kommunen, jfr eiendomsskattelo-
vens § 3 første ledd bokstav A. Den alminnelige eiendoms-
skattesatsen er 4 promille for 2020, jfr eiendomsskatteloven 
§11, første ledd. Eiendomsskatten kreves inn i fire terminer 
med forfall 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november. 
6. Det innvilges fritak fra eiendomsskatt i medhold av eien-
domsskatteloven § 7 for eiendommer angitt i budsjettets 
punkt 6.2.3. 
7. Med virkning fra 01.01.2020 vedtas Namsskogan kommu-
nes betalingssatser med de endringer som er fremlagt. 
8. Framlagt korrigert økonomiplan 2020 – 2023 vedtas som 
framlagt. 
9. Kommunestyret er bekymret over den økonomiske situa-
sjonen, der kostnadene med drift langt overskrider kommu-
nens inntekter. Det bes om at rådmannen rett på nyåret 
2020 iverksetter en omstillingsprosess. Omstilling/innsparing 
må gi virkning allerede i 2020 med en målsetning på redusert 
fondsbruk i størrelsesorden 4,5 millioner kroner. Det er svært 
viktig at politikerne får framlagt korrekte og kvalitetssikrede 
tall i denne prosessen. 
10. Administrasjonsutvalget, bestående av Formannskap og 
tillitsvalgtapparat oppnevnes som økonomiutvalg med virk-
ning fra 01.01.2020. Rådmannen er sekretær og ansvarlig 
for innkalling og framdrift. 
11. Innleie av fagkompetanse skal så langt det lar seg gjøre 
foregå uten bruk av vikarbyrå. Egne deltidsansatte og kom-
munens ungdommer prioriteres brukt ved innleie av vikarer. 

 

UTKJØRING NAMSIN  
2020 - vår  

 
Idrettslaget har ansvaret med å kjøre ut Namsin. 
Alle foreldre med aktive barn settes opp til  
kjøring og håper at det passer med oppsatt tur for 
de fleste. Namsin trykkes mandag i uken den 
skal leveres ut og kan hentes i ekspedisjonen på 
kommunehuset. Bladet skal være utlevert innen  
onsdag den uken det trykkes.  
 
Roder.  
A. Fra og med Nordlandsgrensa, ned til 
Namsskogan sentrum, Myrvold, Finnvolldalen 
ned til brua på Brekkvasselv og oppover  
Bjørhusdalen til Namsskogan sentrum.  

 
B. Fra og med Brekkvasselv sentrum og  
sørover, Trones, Grøndalen, Lassemoen og 
Skorovatn.  
 
Vedlagt følger oppsett over leveringsplasser og 
samlestativer.  
 
Nr og utlevering innen Rode Ansvarlige  
Nr. 1 - 20 uke 5  A Aina og Ole Christian  
   B Renate og Jørn  
Nr. 2 - 20 uke 10  A Gunnel og Jo Magne  
   B Janne og Terje  
Nr. 3 - 20 uke 14  A Jeab og Trond  
   B Janne og Jan Morten  
Nr. 4 - 20 uke 20  A Karina og Morten  
   B Mjau og Trond  
Nr. 5 - 20 uke 26  A Linda og Marius  
   B Maria og Bjørn Idar  
 
Hvis du ikke har anledning til å kjøre på oppsatt 
tidspunkt så bytt tur med andre på listen.  
Takk for hjelpen!  
 

Mvh Styret Elva/Namsskogan IL  

Våre svømmehaller informerer: 
 

TRONES SVØMMEHALL og  
NAMSSKOGAN SVØMMEHALL  

 
stenger for sesongen i mars og siste åpne  

offentlige badekveld vil være: 
 

Namsskogan svømmehall  MANDAG 30. Mars 
Trones svømmehall    FREDAG  27. Mars 
 





TIL FAKTURAMOTTAKERE I NAMSSKOGAN 
 
Digitalisering av fakturautsendelsen 
Namsskogan Kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for 
å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar faktu-
raer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett. 
 
Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps 
Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post.  
Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.   
 
AvtaleGiro 
Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også belastningsoppgaven bli forsøkt distribuert digitalt. Den 
nye fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank 
eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i 
posten. 
 
eFaktura 
eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette  
eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt  
så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. 
 
Faktura via Vipps  
Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura.  
Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen. 
 
Faktura som vedlegg i e-post 
Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert 
din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, 
eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost. 
 
Faktura levert i postkassa 
Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som 
tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret.  
Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom 
giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller på rådhuset/servicetorget i kommunen.  
På kommunehuset/servicetorget kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig. 
   
Med vennlig hilsen, Økonomiavdeling 

Namsskogan kommune 
www.namsskogan.kommune.no 



MOBILT BREDBÅND 
 

Namsskogan kommune har tidligere gjennomført en prosess 
sammen med de andre kommunene i Indre Namdal om bedre 
bredbånd– og mobildekning til våre innbyggere. Vi har tidli-
gere vedtatt en totalramme på 1 mill. som ble utgiftsmessig 
delt mellom kommune og de statlige midlene - NKOM. Vi 
hadde et konkret bredbåndutbyggingsprosjekt med planlagt 
oppføring av mobilmast ved FV 764 i Grøndalen hvor det er 
ingen mobildekning på flere km samt at det er beboelse med 
ca 15-20 husstander i planlagt dekningsområde. Det ble kjørt 
en anbudsrunde på dette prosjektet i 2017 hvor det kom inn 
kun et anbud – fra Telenor. Vi kom dessverre ikke i mål øko-
nomisk for dette prosjektet da det ble skissert at man måtte ut 
med ca kr 700.000,- ekstra for dette prosjektet.  
 
Følgende kriterier ble lagt til grunn for å  
etablere en bedre mobildekning innen  
kommunen (i prioritert rekkefølge):  
 1) Fastboende  
 2) Næringsliv  
 3) Fritidshuseiere  
Beredskapshensyn skal vektlegges  
innenfor alle de tre nevnte prioriteringene.  
Rådmannen gis fullmakt til å søke om  
etablering av mobilbasestasjon i henhold til 
vedtatte prioriteringer med sikte på utbygging. 
 
Det er svært viktig for innbyggerne i Namsskogan kommune 
å ha mobildekning og det anses som mest viktig at fastboende 
har mobildekning.  
 
Nytt prosjekt fra 2019: Trøndelag Fylkeskommune har for 
høsten 2018 og våren 2019 invitert kommunene i Trøndelag 
til samarbeid for å få bygget ut mer bredbånd i fylket. Trøn-
delag Fylkeskommune har tildelt prosjektet 8 millioner kr. 
Disse midlene skal benyttes på lik linje som NKOM-midlene, 
og det gjennomføres en lik prosess. Dette innebærer at det er 
områder som mangler grunnleggende dekning (10 Mbps) som 
prioriteres, deretter de områdene som mangler NGA (30 
Mbps). Kommunene må forplikte seg til å betale 25 % i lokal 
medfinansiering. Lokal medfinansiering kan også bestå av 
dugnadsarbeid og/eller forhøyede egenandeler fra kundene, så 
langt dette er lagt til rette av kommunen på forhånd.  
 
Namsskogan kommune v/kommunestyret har tidligere vedtatt 
forslag til plassering av mobilmast langs FV 764 - Grøndals-
veien i Namsskogan kommune. Området hvor vi foreslår byg-
ging av mast ligger i et område med spredt bebyggelse hvor 
det bl.a. drives primærnæring. Området er langstrakt og det er 
ingen mobildekning langs FV på ca 20 km. Denne FV brukes 
som fast tilførselsvei til Røyrvik kommune de gangene Stein-
fjellveien stenges på vinters tid. Ellers drives det med rein-

driftsnæring i området og disse aktørene har ikke dekning 
med hensyn til beredskap. Området blir også veldig mye 
brukt i turist og friluftsammenheng det være seg fiske, jakt 
eller turgåing etter gode merkete stier i regi av DNT.  
 
Mobildekningsprosjektet HAGA-modellen 2019 - 2020 
Trøndelag fylkeskommune har en aktiv rolle i utbygging av 
mobildekning der hvor det ikke skjer noen utbygging i kom-
mersiell regi. Det gjennomføres årlig flere prosjekter som har 
som formål å øke mobildekningen i distriktene. Utbygging 
gjennomføres i samarbeid med de aktuelle kommunene, Fyl-
kesmannen og netteierne (Telenor, Telia og Ice). Prosjektene 
koordineres og ledes av fylkeskommunen, og det er kommu-
nene som melder inn de områdene som de ønsker å få vurdert 
i forhold til nye prosjekter. Ønske og behov om ny og forbed-
ret dekning i nye områder må meldes inn gjennom egen kom-
mune.  
 
Utbyggingen gjennomføres etter den såkalte Haga-modellen. 
Haga-modellen innebærer at den aktuelle kommunen blir eier 
av mast og hytte. Leverandører og operatører av både mobil-
dekning og bredbånd kan søke kommunen om innplassering 
som i utgangspunktet er gratis. Forutsetningen er at det er 
plass i hytte og mast, samt at det utstyr som monteres ikke vil 
forstyrre eller interferere med eksisterende utstyr. Kostnader 
tilknyttet strømabonnement må avtales med allerede innplas-
serte operatører, eller at det tegnes eget abonnement.  
 
En kort forklaring til hva HAGA-modellen finnes på: https://
www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/digital-
infrastruktur/mobildekning/  
 
Finansiering vil skje i form av spleiselag mellom kommune, 
fylkeskommune, fylkesmann og Telenor/Telia. Det er vanske-
lig å si konkret hva et prosjekt vil koste for en kommune, men 
sjelden under kr 400 000,- eks mva for et komplett prosjekt. 
Totalt ligger prosjektene mellom 1,5 og 2,5 mill. Den variable 
kostnaden ligger alltid i fremføring av strøm. Trøndelag Fyl-
keskommune har satt av midler til 30 basestasjoner i perio-
den. Det kan muligens bli flere.  
 
Namsskogan kommune har meldt inn oppstartet prosjekt inn 
til fylkeskommunen hvor man ønsker å tilrettelegge mobil-
mast i aktuelt område jf HAGA-modellen. For Namsskogan 
kommune sin del blir trolig dette prosjektet billigere og enk-
lere å få realisert enn tidligere prosjekt hvor det kun var en 
tilbyder. Tidligere tildelte midler kr 500.000 som kommunen 
fikk gjennom NKOM-midlene er betalt tilbake til tidligere 
prosjekt.  

 
Namsskogan kommune v/Odd Bakken 



Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Anne Elisabeth Brekkvassmo 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 
Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på Namsskogan Frivilligsentral 
Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 
 

12.februar    Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.  
     v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
16.februar    Trones kirke kl. 11.00.  
18.mars    Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.  
     v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
09.april Sk jærtorsdag  Skorovatn kapell kl. 19.00. 
12.april 1. påskedag   Trones kirke kl. 15.00. 
13.april 2. påskedag   Bjørhusdal kapell kl.  11.00. 
22.april    Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.  
     v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
17.mai     Brekkvasselv samfunnshus kl. 
20.mai    Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.  
     v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
29.mai     Samtalegudstjeneste kl. 18.00. 
30.mai     Konfirmasjon i Trones kirke kl. 11.00.  
14.juni     Konfirmantjubileum i Trones kirke kl. 15.00. 

OFFISIELLE  FLAGGDAGER  I  NORGE                    
 
1. januar Nyttårsdag 
21. januar H.K.H. Ingrid Aleksandra 
6. februar Samenes Nasjonaldag 
21. febr. H.K.H. Kong Harald V 
  1. Påskedag 
1. mai  Offentlig høytidsdag 
8. mai  Frigjøringsdag 
17. mai Grunnlovsdag 
  1. Pinsedag 
7. juni  Unionsoppløsningen 1905 
4. juli  H.K.H. Dronning Sonja 
20. juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus  
29. juli Olsokdag 
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit 
03. desember Prins Sverre Magnus 
25. desember  1. Juledag  

     
Valgdager ved stortingsvalg. Det er vanlig å flagge på     

    FN-dagen 24. oktober og langfredag. 
I tiden 1. mars til 31. oktober heises flagget kl.08.00,  

resten av året kl.09.00. 
Flagget fires ved solnedgang eller senest kl.21.00. 

 

HJERTELIG TAKK ! 
 

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse i 
sorgen, og for blomster og alle hilsener i 

forbindelse med Marit’s bortgang og  
begravelse i januar 2020. 

 
Takk også til alle som ga minnegave til  

Marit ved gaver til Namsskogan Omsorgs-
senter og Namsskogan Blomsterfond.                              

 
Vi takker også Venche for vakker sang i  
kirken. 

 
   Med hilsen Sturla Sørgaard                                                             
  Eva og Rune 

http://www.google.no/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=H_YOA5J90vNQeM:&imgrefurl=http://trykksak.kirken.no/&docid=l45uG9ar-_nVxM&imgurl=http://trykksak.kirken.no/skin/kirken_ny/logo_denNorskeKirke.png&w=540&h=88&ei=HEHqUvzJCaOw4QSFzoCABQ&zoom=1&iact=rc&dur=880&page=


 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til  
 

Kristoffer L. Westerfjell 

Marit Sørgaard 

Åse Helene Wibe 
 

sitt minne. 

GODT NYTT ÅR! 
 

Vi har allerede brukt både blanke ark og fargestifter en hel måned alt, men resten av året ligger 
fortsatt ubrukt foran oss, og venter på å bli fargelagt i alle regnbuens farger, av hver og en av 
oss....... 
 
«FRA GAVMILDHET TIL AKTIVITET» er ett av de nye slagordene til NKS. 
Namsskogan Sanitetsforening har en årelang tradisjon, både med gavmildhet og aktivitet: 
  «JULETREFEST PÅ HEIMEN» er en godt innarbeidet tradisjon 2. søndag på nyåret, og ble 

gjennomført 12.januar i år: Foruten driftige Sanitetsdamer, bidro både «Navnlausan» og 
Nissen til at årets juletrefest ble vellykket! Tusen takk alle sammen! 

  «STERK og STØDIG» er et nytt, spennende trimtilbud for hjemmeboende eldre i regi av 
NKS. Vår forening jobber i kulissene med tanke på å etablere et slikt tilbud også i vår kom-
mune, og håper å kunne komme tilbake med konkrete planer etter hvert..... 

  Men allerede nå er følgende aktiviteter i full gang igjen etter nyttår: SENIORTREFF i  
Holmenkoia, SMÅBARNSTRIM i Hallen, SPRÅKVENN på Frivilligsentralen og i Koia, KLØ-
VERTURER på Smalåsen og i Finnvolldalen, VANNGYMNASTIKK i Svømmehallen, BINGO på 
Frivilligsentralen.                Følg med på plakater og sosiale media for tid og sted! 

Men: 
for å kunne være både GAVMILDE og AKTIVE trengs det penger i Sanitets – kassa! 
2020 blir det året Sanitetsdamene i bygda ofte blir å se med dugnadsskjorta på: 
  23/2 er det Fastelavnssøndag, og tradisjonen tro vil vi selge fastelavnsris i dagene  

før, på lik linje med 42.000 Sanitetsdamer i hele Norge..... 
  5/4 er det Palmesøndag,  med muligheter for å støtte opp om årets påskelotteri i uka 

før, 
  og årsplanen vår viser at det er SANITETSBASAR på førjulsvinteren 2020. 
  Men visste du at Sanitetsdamene har «sin egen dugnad» gjennom hele året? Hver gang vi 

møtes i Kretsene og i Koia, er det loddsalg på programmet: alle tar med en gevinst hver, og 
alle tar lodder på de medbrakte gevinstene! Slik blir «alle bekker små til en stor å», og gir 
oss muligheter til å være både gavmilde og aktive gjennom hele året. 

 
27/2 kl 18 avholdes ÅRSMØTET for Namsskogan Sanitetsforening 

 på Vertshuset Nams-Inn, 
med vanlige årsmøtesaker, sosialt samvær og loddsalg. Nærmere info kommer. 

 
VEL MØTT TIL ET GAVMILDT OG AKTIVT SANITETSÅR 2020! 

 
Bjørg Myran (leder) 



 
 

MNA - Informerer 
 
Det ser ut som det var noen som ikke had-
de fått med seg at gjenvinningsstasjonen 
har ny plassering nå. Den er på samme 
område, men på andre siden av bygget på 
området. Vedlagt et kartutsnitt som viser 
plassering av ny og gammel gjenvinnings-
stasjon.  
 

I tillegg kan man få informasjon på:  
https://mna.no/privat/hvor-er-vi/ 

eller 
https://sortere.no/  

for å søke både på avfallstype  
og gjenvinningsstasjoner. 

 
Med vennlig hilsen 

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 
 

KURSKALENDER  
SKOGMO INDUSTRIPARK 

 

Her er det en link til kurskalender for første 
halvår for Skogmo Industripark. Den kommer 
til å bli oppdatert i løpet av vinteren med flere 
kurs (eksempelvis it-kurs innen office 365) og 
skolefag som eksempelvis Teknisk Fagskole.  
https://skogmoindustripark.no/hva-skjer/ 

 
Legg spesielt merke til EKSAMENSFORBE-

REDENDE KURS – FAGBREV I  
YRKESSJÅFØRFAGET som arrangeres over 

2 dager i mars og mai. Påmeldingsfrist her er 
allerede 30.januar da privatistweb stenger for  

oppmelding til eksamen 1.februar 
 
 

Med vennlig hilsen 
Ole Joar Flaat 

Daglig leder  
ole@skogmoindustripark.no 

Tel: 93087867 
 

 
Overhallsvegen 2141 

7863  Overhalla 
www.skogmoindustripark.no 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre tre idrettslag i Namsskogan,  Skorovas IL, Elva/Namsskogan IL og Trones IL  

vil også i vinter arrangere en felles skikarusell. Det vil bli arrangert 9 karusellrenn. 

 

Påmelding og start vil være klokken 1800 ved alle steder.  

Det vil være anledning å starte med tidtaking. 

 

NB! I år - 2020 må alle som ønsker å motta premie ha deltatt i minimum 5 av 9 skikarusellrenn.  

Idrettslagene (gruppene) kan kontaktes hvis det er tvil om karusellrennet arrangeres eller ikke,  
slik som kulde, regn, snøforhold o.a…… 

 

Deltageravgiften vil være:  
kr.100,- pr barn/voksne eller kr.200,- for hele familie som inkluderer alle skikarusellrennene.  

 

 DATO:    LØYPE:     KLOKKESLETT: 

 Tirsdåg  11 Februår   Nåmsskogån                                        klokken 1800  

 Tirsdåg  18 Februår   Trones                                      klokken 1800  

 Tirsdåg  25 Februår            Brekkvåsselv                                       klokken 1800  

 Tirsdåg  03 Mårs   Trones                                                   klokken 1800  

 Tirsdåg  10 Mårs  Nåmsskogån                                        klokken 1800      

 Tirsdåg  17 Mårs   Trones                                      klokken 1800  

 Tirsdåg  24 Mårs   Nåmsskogån                                              klokken 1800  

 Tirsdåg  31 Mårs   Nåmsskogån                                    klokken 1800  

   April                 Skorovåtn      VA RRENN m/skileikdåg,  

            kårusellrenn og Premieutdeling 

 

Husk at alle lysløypene vil være oppkjørt også for  vinteren 2020 i Namsskogan.  

Benytt deg av dette flotte tilbudet som idrettslagene har. 
 

Det serveres saft, og dere har anledning til å kjøpe kaffe, vaffel  

evt. pølse m/brød (Kr 20,-) ved hvert skikarusellrenn  
 

 

Hilsen Namsskogan Idrettsråd 






