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Fylkesmannens uttalelse - Høring strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om at utkast til Strategi for 
næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er sendt på høring. Fagavdelingene har 
følgende vurdering: 
 
Overordnede føringer 
Fylkesmannen mener det er et viktig arbeid som skal lede frem til en viktig strategi.  
 
Bestillingen fra formannskapet i Trondheim kommune går ut på å vurdere om det tilbys 
tilstrekkelig og godt egnet næringsareal til arealkrevende virksomheter. Trondheimsregionen 
bør derfor vurdere om tittelen bør hete «Strategi for arealkrevende næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen». Ettersom nåværende tittel «Strategi for næringsarealutvikling» er så 
vid, er det eksempelvis lett å tenke at blant annet IKAP strategien for knutepunktene langs 
jernbanen og transformasjonsområder (høyt antall arbeidsreiser) arealvurderes med henblikk 
på en retningsgivende fordelingsnøkkel mellom bolig og næring.  
 
Dersom det er utelukkende en strategi for arealkrevende virksomheter, kan det være 
formålstjenlig å slå fast innledningsvis gjennom tittelen at arealintensiv næringsutvikling 
(kontor, forretning, helse med flere) ikke omfattes av strategien.  
 
Innledningsvis slås det fast at det er tilstrekkelig areal til kontor og at «alle» er enig om dette. 
Her vil vi spørre: er nok areal til kontor en tilstrekkelig variabel? For nye lesere ville det trolig 
vært nyttig å vite at man har dekket opp arealtilbudet ut fra fordeling i ulike priskategorier, 
attraktivitet og beliggenhet slik megler- og utbyggerstanden gjør for bolig/næringsmarkedet. 
Strategien bør derfor etter vår oppfatning gi en mer utfyllende beskrivelse av det samlede 
arealtilbudet for virksomheter som ikke er arealkrevende, ikke bare slå fast at alle er enig om 
at det er nok areal til kontor. Det vil være slik at dersom man velger å prioritere areal til 
plasskrevende bedrifter sentralt i byen, velger man også bort potensielt attraktivt areal til 
andre typer arbeidsplasser.  
 
Videre vi vi stille spørsmål om det menes med «bredt utvalg» at alle de ulike bransjene har et 
arealtilbud eller at arealtilbudet dekker opp behovet for et variert attraktivitets- og prisnivå på 
de ulike arealene - eller menes god og jevnbyrdig geografisk korridorfordeling? Eller alle 
disse hensyn? Andre spørsmål kan være om det er mange områder som trenger en 
reguleringsmessig oppdatering. Er der områder med eiendomsforhold og kontraktsforhold og 
kommunaltekniske utfordringer som gjør at man trenger egne tiltak? Hvilke eventuelle 
konfliktavklaringer mot andre samfunnsinteresser er det behov for i de ulike områdene? 
 



Side 2 av 5 

Strategiutkastet viser at der er arealkrevende virksomheter som fint kan tilpasses 
flerfunksjonell byutvikling. Hva betyr dette for rekkefølgeutviklingen av 
transformasjonsområdene ut fra hvilke virksomheter som er der i dag? Det er viktig kunnskap 
å vite at der er industri som er «myk i sin funksjon» og vi vet eksempelvis at mye av den 
grafiske industrien i dag er nærmest «kontorisert» og kan samlokaliseres med de fleste 
funksjoner, Det er grunn til å gi honnør til utredningsarbeidet og de faglige vedleggene som 
bidrar til økt innsikt.  
 
For det er et prisverdig arbeid når man på vegne av arealkrevende virksomheter ser på 
forutsetningene og mulighetene som finnes for utvikling av arealtilbudet. Tilretteleggingen vil 
også være positiv for videre samarbeid mellom forskning & utvikling og industrien. Motsatt 
praksis vil være at virksomhetene presses ut og overlates mer til seg selv eller at de stiller 
inn virksomheten eller flytter ut av regionen.  
 
Det slås fast at arealutnyttelsen er gjennomgående lav. Årsakene til dette og hvilke tiltak som 
kreves for å få i gang fortettingen bør kommunene samarbeide nært om med tanke på 
kunnskapsoverføring. Transformasjon er et krevende utviklingsområde. 
 
Ettersom IKAP 2 ikke er en interkommunal plan etter plan- og bygningsloven og ikke er 
vedtatt av kommunestyrene, anbefaler Fylkesmannen at næringsstrategien forankres godt 
politisk i IKAP-kommunene med tanke på videre oppfølging i kommunes arealplaner. At 
arealene reelt sett må være byggeklare krever innsikt og forankring hos lokalpolitikerne for å 
realisere strategien. 
 
Landbruk  
Fylkesmannen støtter opp om arbeidet med denne strategien. Det er positivt at eksisterende 
kunnskapsgrunnlag er systematisert på denne måten. Det fremgår bl.a. at 
Trondheimsregionen har et bredt utvalg av næringsareal, mer enn f.eks. Stavangerregionen 
og Bergensregionen, og at dette styrker regionens konkurransekraft både nasjonalt og 
internasjonalt. Det fremgår også at veksten i arealkrevende næring i Trondheimsregionen 
ikke er så stor. Hovedkonklusjonen er at det er tilstrekkelig egnet areal til å dekke behovet for 
alle typer virksomheter, både i et kortsiktig perspektiv, på mellomlang sikt og i et langsiktig 
perspektiv. Dette er viktig kunnskap som vil være et betydningsfullt beslutningsgrunnlag for 
kommunene i Trondheimsregionen i forkant av framtidige arealdisponeringer i 
kommuneplanrulleringer etc.  
 
Vi støtter de foreslåtte anbefalingene i strategien, særlig betydningen av å tenke regionalt og 
legge IKAP til grunn for videre næringsarealutvikling. Vi vil også trekke fram viktigheten av 
fortetting og transformasjon, noe som også er i samsvar med føringer i IKAP om effektiv 
arealbruk. Det er åpenbart store muligheter i eksisterende næringsområder, men i mange 
tilfeller er potensialet likevel vanskelig å få realisert. I anbefalingene til Trondheim står det at 
kommunen bør vurdere behov for litt drahjelp for å få fart i fornying og fortetting på 
eksisterende næringsarealer. Vi antar at dette sikter til anbefalingene i de to vedlagte 
rapportene, men etterspør likevel en konkretisering av dette punktet i strategien. Hvordan 
kan kommunen gjøre dette, og hvilke konkrete virkemiddel er det først og fremst aktuelt å 
bruke? Er det for eksempel aktuelt/nødvendig med endrede bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel?  
 
Vi understreker også betydningen av at Trondheim kommune tar vare på sine næringsareal. 
Dette ut fra at det i enkelte tilfeller har kommet forslag om å omdisponere disse til andre 
formål, eksempelvis bolig. I neste omgang vil dette øke presset på dyrka mark omkring byen. 
Med nåværende kommunegrenser vil forslag om nye næringsareal for arealkrevende 
virksomheter i Trondheim fort komme i konflikt med nasjonale jordverninteresser. Etter 
sammenslåingen med Klæbu, vil det derimot være betydelige muligheter på Tulluan. 
Mulighetsrommet her er også påpekt i strategien.  
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I strategien foreslås det at Trondheim går i dialog med Bane NOR om avklaringer rundt 
godsterminal Torgård. Dette vil ha stor betydning på flere vis. Vi minner i den forbindelse om 
båndleggingen som ligger i kommunedelplan for Tiller, hvor det er krav om at utbygging av 
næringsområdet N8 skal avvente endelig beslutning om lokalisering av godsterminal. Videre 
at området skal planlegges i sammenheng med godsterminalen dersom den legges til 
Torgård. For å redusere presset på dyrka marka i området er det viktig at denne 
båndleggingen for N8 respekteres. 
 
Reindrift 
Reindriftsavdelingen har ingen merknader til strategien. 
 
Klima og miljø 
Næringsstrategien gir et godt kunnskapsgrunnlag. Det er et godt grep å dele inn nærings-
virksomhetene i ulike kategorier. Dette synliggjør at det er ulike behov i ulike bransjer. Blant 
annet viser strategien at ikke all industri er arealkrevende, trafikkgenererende og støyende. 
Mindre industribedrifter og lokalservicevirksomheter vil ikke nødvendigvis generere konflikter 
med boligbebyggelse. Dette åpner for en annen sambruk av områder. Det gjør også at vi kan 
åpne for transformasjon og boligutbygging i eksisterende næringsområder på et tidligere 
tidspunkt enn det som tidligere har vært vurdert. Sambruk av områder og trinnvis utflytting av 
næring gir flere sentrumsnære områder for boligutbygging. Samtidig er det ofte de tyngste 
industribedriftene som er vanskeligst å relokalisere fordi de har større krav til nye nærings-
arealer enn mindre bedrifter. Dette er en utfordring. Ved utbygging av boliger må det være en 
forutsetning at støyforhold, luftkvalitet og utearealer er tilfredsstillende. 
 
Utnyttelse 
Strategien viser at mange næringsarealer er lavt utnyttet og at det er stort potensiale for en 
mer effektiv arealbruk. Bedre utnyttelse vil redusere presset på omkringliggende arealer. Det 
er derfor viktig at det jobbes videre med å finne verktøy for å styre arealutnyttelsen bedre. 
Per i dag synes det vanskelig å sette konkrete krav til utnyttelse av næringsarealer. Det bør 
arbeides med hvordan plan- og bygningsloven kan brukes for å sette krav til utnyttelse 
eksempelvis gjennom bestemmelser om utnyttelsesgrad, generelle bestemmelser eller 
tegneregler. 
 
Avsatte arealer 
Det går fram av strategien at det er avsatt 2630 dekar til næringsareal i gjeldende 
kommuneplaner. Arealene er synliggjort gjennom kartportalen som gjør det enkelt å få 
oversikt over avklarte næringsarealer. Det er positivt. Det går imidlertid fram at ikke alle 
arealene er byggeklare per i dag. Dette gjør at det i praksis er mindre tilgjengelig nærings-
areal enn det kommuneplanene viser. Dette kunne vært synliggjort bedre. En redegjørelse 
for hvilke tomter som reelt sett er byggeklare og hvilke som i større eller mindre grad er 
avhengige av avklaringer eller større investeringer, ville gitt en mer reell framstilling av 
tilgjengelige næringsarealer. Store investeringskostnader kan gjøre enkelte arealer uegnede 
for mindre bedrifter med lav økonomisk bæreevne. Manglende arealavklaringer medfører 
også at enkelte av næringsarealene ikke kan tas i bruk på det nåværende tidspunkt. 
 
For å synliggjøre at ikke alle de avsatte arealene er byggeklare per i dag burde det vært gjort 
en grundigere analyse på hvilke praktiske utfordringer som må løses før områdene kan tas i 
bruk, herunder investeringskostnader, vegtilknytning, vann- og energilevering, geoteknikk 
eller arealavklaringer. Resultatet av en slik analyse kunne med fordel vært synliggjort 
gjennom kartportalen. 
  
 
Barn og unge 
Ingen merknad. 
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Helse og omsorg 
Arealdisponering er av stor betydning for folkehelsen. Hvordan ulike arealformål plasseres i 
forhold til hverandre kan innvirke på bokvalitet og mulighetene til livsutfoldelse og god helse. 
Det er i utkastet til strategi vist til at arealkrevende næringsvirksomhet sjelden vil berike 
nærområdet og det er lett å slutte seg til vurderingen. Samtidig er trygge og nært beliggende 
arbeidsplasser noe som direkte kan ses i sammenheng med forutsigbarhet for inntekt og et 
enklest mulig dagligliv.  
 
Næringsaktivitet kan medføre konsekvenser i form av støy og trafikk, inkludert tungtrafikk og 
bør derfor søkes samlet til lokaliteter hvor det ikke er konsekvenser for omgivelsene og hvor 
de trafikale forhold er egnet. Dette er drøftet i strategien. 
 
Transformasjon av sentrumsnære områder vil fremtvinge flytting av næringsaktivitet. En tidlig 
avklaring og god oversikt over reservearealer er viktig for en hensiktsmessig byutvikling. Slik 
kan områder som transformeres utvikles helhetlig til fremtidig formål. Det viktigste her er 
tidlig frigjøring av ledig areal og at ulemper ved kombinert arealbruk innen samme område 
unngås. Særlig er det grunn til å advare mot at en for høy grad av fortetning sentrumsnært 
kan presses frem hvis de fremtidige utbyggingsområdene for boliger og tilhørende formål 
ikke frigjøres tidlig nok. Risikoen er at det i stedet unødvendig etableres boliger i områder 
med mye støy, dårlig luftkvalitet, lite tilgang på lys og sol og hvor det er dårlig 
trafikksikkerhet. Det vil også være risiko for økt press for å ta i bruk grøntarealer til annet 
formål. 
 
Det er allerede gjort avklaringer av arealbruken i kommuneplanens arealdel og IKAP. 
Strategien vil utfylle disse og bidra til et bedre grunnlag ved fremtidig revidering av disse 
viktige planene. Strategien vurderes å kunne bidra til å utvikle Trondheimsregionen til et 
område hvor befolkningen skal ha helsefremmende livsvilkår og hvor eksponeringen for 
helseskadelige påvirkninger reduseres.   
 
Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerhet og beredskap er i svært liten grad nevnt i strategien. Unntaket er at det 
må foretas geotekniske undersøkelser i området Torgård hvor det er kjente forekomster av 
kvikkleire. Fylkesmannen stiller seg selvsagt bak dette. Fylkesmannen ønsker videre å 
påpeke at sikkerhet og trygghet for mennesker, miljø og materielle verdier må ivaretas i den 
videre prosessen med oppfølging av næringsstrategien. Et velfungerende næringsliv er 
vesentlig for samfunnets utholdenhet når kriser oppstår i fred og krig. Derfor er det viktig at 
all utvikling skjer slik at områdene for de ulike næringene blir mest mulig robuste når vi 
utfordres av ekstremvær, havnivåstigning, flom, ras mm. samt at etableringer av 
virksomheter som kan utgjøre en risiko lokaliseres i områder som er egnet for dette.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 
 

Svein Fjørtoft Hole 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Merete Gynnild – 73 19 92 08 
 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
 
Samfunnssikkerhet: Aleksander Pedersen – 73 19 91 71 
 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 73 19 91 48 
 
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
 
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57 
 
 
 
 

Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune    

 
 
 
 


