
HØRINGSBREV – NEDLEGGELSE AV NAMSOSBANEN

Skogmo Industripark er en Industripark beliggende i Overhalla kommune (i Namdalen) og har ca 50 
medlemsbedriferr Industriparken har de senere år hat en meget stor industriell vekst og har hat en 
omsetningsvekst fra ca 600 mill i omsetning i 2007 tl 22, mrd i 201,r I samme tdsrom har antall ansate økt 
fra ca 300 tl 700 stykkerr Hovedvekten av frma ved Skogmo Industripark er tlknytet byggenæringen2 men i 
tllegg har vi selskaper som hharma  som er verdensledende innen vaksine tl oppdretsnæringar 

Gjennom Skogmo Industripark går Namsosbanen som er en jernbanelinje mellom Grong og Namsosr Den ble
åpnet i 19342 men persontrafkken på banen ble nedlagt i 197,r Godstrafkken ble avviklet i 1999r 
Skinnegangen ligger her fortsat og det er de samme begrensninger som gjelder med tanke på bygging som 
ved et jernbanespor med daglig togtrafkkr 

Den positve utviklingen for Skogmo Industripark og tlhørende bedrifer vil fortsete de kommende årr Vi har
et meget sterkt fokus på å utvikle bedrifene for framtda og i den forbindelse har vi startet arbeidet med å 
se nærmere på infrastruktur og helhetlig plan for Skogmo Industriparkr Dete gjør vi for å skape en bedre 
samhandling og dynamikk i Industriparkenr I tllegg slik at infrastrukturen blir bedre og mer tdsriktg 
tlpasset samt at utvidelser for etablerte virksomheter og nyetableringer kan skje inne i Industriparkenr Da 
slipper vi å utvide arealet for Industriparken og vi slipper dermed å legge beslag på dyrka markr

Vi har i dag ca 20 mål areal som ligger brakk inne i Industriparken som følge av at Namsosbanen fortsat 
ligger herr Dete er areal som vi kan nyte ut i det fulle om linja legges ned og skinnegangen fernesr Spesielt 
viktg for Industriparken vil være å skape areal for fremtdige bedrifer som vil bistå oss i grønt 
utviklingsperspektv og sirkulærøkonomir Skogmo Industripark er sammen med Overhalla Kommune aktør i 
KS-prosjektet «Kortreist kvalitet» og Industriparken har fokus på å bli en aktv bidragsyter for kommunens 
målsetning tl lavutslippssamfunnr Industriparken trenger i den sammenheng areal for å tlretelegge for 
grønn industriutviklingr Det er et alternatv å utvide Industriparken i størrelse2 men da må vi legge ned dyrka 
markr Og det er et langt dårligere alternatv enn å ta i bruk brakkområde som ligger i Industriparkenr

Styret i Skogmo Industripark AS er således positv tl nedleggelse av Namsosbanenr

Overhalla2 5rmars 2019

---------------------------------------- -------------------------------------
Svein H Karlsen Arne Magne Galgufen
Styreleder Styremedlem

--------------------------------------- ----------------------------------------
Jomar Sagmo Jan Roger Grannes
Styremedlem Styremedlem

----------------------------------------
Arnt Ove Amdal
Styremedlem

Skogmo Industripark AS  Overhallsvegen 2141  7863 Overhalla  Tlf. 93 08 78 67
E-post: post@skogmoindustripark.no  Internettadr.: www.skogmoindustripark.no  Org. nr. 989 424 408 MVA 


