
 

Arbeidsutvalget 07.02.2019  Side 1 av 6 
 

 
INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 07.02 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: 01. februar 2019  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 1200-1400. 

Innkalt: Jon P Husby, Rita Ottervik, Ingrid Aune, Oddbjørn Bang.  

 

 

AU 01/19 Protokoll AU-møte 06.12.2018. 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 06.12. 2018 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll Arbeidsutvalget 06.12. 2018 godkjennes.  

 

 

AU 02/19 Opplegg for felles formannskap i april. 

Sak: Forskjellige aktuelle tema ble diskutert på forrige AU og i diverse andre fora i etterkant. Pr i dag 

er dette aktuelle tema: 

 Reiseliv – vekstprosjektet til Visit Trondheim. NHO Reiseliv sentralt har sagt seg villig til å 

komme og innlede. Bør være første punkt på dag 1, etter velkommen/innledning med kort 

status.  

 Digitalisering/modernisering kan være et aktuelt tema 2 på dag 1. Trondheim kommune er i 

oppstarten av et planarbeid med denne overskriften, Rådmannsforum er orientert og har et 

sterkt ønske om å bli koblet på. En litt større overskrift er innovasjon i offentlig sektor, der 

er det både en Stortingsmelding på gang og flere aktører som vil ta ledelsen på et område 

kommunene til sjuende og sist må eie selv 

 På siste Rådmannsforum ble det også informert om arbeidet med mulighetsstudien for 

interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet. Den kommer til politisk behandling 

i løpet av vinter/vår, mulig den kan være et aktuelt tema 

 Oppfølging av næringsarealstrategien/IKAP/konsekvenser av den nye Byvekstavtalen/ 

samferdselsstrategier fylkeskommunen/forventninger til ny NTP. Dette henger sammen og 

bør være en sentral del av dag 2.  

 Helseplattformen/andre helserelaterte tema ble spilt inn på forrige AU. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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AU 03/19 Aktuelle påvirkningsprosjekter framover. 

 

Sak: Sporadisk dukker det opp saker som det er åpenbart at Trondheimsregionen har en interesse i å 

påvirke i fellesskap. Det er imidlertid stort sett relativt tilfeldig hva som blir tatt tak i, kanskje 

kunne det å ha det som en fast post på AU være en måte å prøve å være mer strukturert på? En 

aktuell sak nå er spørsmålet rundt divisjonering av Statens vegvesen, og muligheten for å få lagt 

en teknologidivisjon til Trondheim. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

AU 04/19 Arbeidet med massedeponi - status. 

Sak: Regional utredning av områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen ble vedtatt 

17. april 2015. I dokumentet er det nevnt noen punkter for videre prosess: 

 - Veilederen for håndtering av rene masser skal oppdateres 

 - Eksempler på massebalanse i uytbyggingsprosjekter og gjenbruk av overskuddsmasser 

skal innsmales og gjøres tilgjengelig via www.avfallogmasser.info 

 - Kart over regulerte områder for deponi skal jevnlig oppdateres, og gjøres tilgjengelig 

via www.avfallogmasser.info og trondheimsregionen.no/kart  

 - Samarbeid om deponi skal fortsettes. Formålet er kompetansebygging, gjensidig 

forståelse og tillitt, samt likebehandling av initiativer til deponi i kommunene 

 

 Prosjektleder IKAP vil orientere om status og oppfølging av de forskjellige punktene i det 

kommende Regionrådet. Nedenfor følger en kort skriftlig status for AU. 

  

8. januar var det et møte mellom MEF om status på deponi og veien videre. Til stede var MEF, 

plan-/byggesaksrådgivere Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, fylkesmannen og prosjektleder 

IKAP. Mål for møtet var en gjensidig statusoppdatering om oppfølging av Regional utredning 

av områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen, vedtatt i Trondheimsregionen-

regionrådet 17. april 2015. Det ble i tillegg drøftet hvordan vi bør jobbe i felleskap framover. 

 

 Veileder for håndtering av rene masser. 

 En arbeidsgruppe med representanter fra Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik og Stjørdal 

(deltatt på noen møter) har jobbet med oppdatering av veilederen Etablering av deponi for rene 

masser, rammer for saksbehandling i kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, 

Skaun, Stjørdal og Trondheim.  Den oppdaterte veilederen kan gjerne brukes i alle kommuner i 

Trondheimsregionen for å sikre likebehandling ved initiativer til deponi.  

 

 Utkast til veilederen er snart ferdig. Det skal arrangeres et felles drøftingsmøte i mai, for å få 

forankring og tilslutning fra MEF, fylkeskommune og fylkesmannen. Deretter skal veilederen 

ferdigstilles. Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt på grunn av mangel på prosjektleder. 

Arbeidsgruppa ser det som utfordrende at ansvar for kommuneoverskridende arbeid om deponi 

ikke er plassert noe sted. Kanskje det kan tas inn i handlingsplan for regional plan for arealbruk 

i Trøndelag, med fylkeskommune som ansvarlig å følge opp? Alternativ kan være å gi en 

rådgiver i Trondheim kommune, med kompetanse på deponi, ansvar for oppfølging regionalt.   

Oppgaver: holde kontakt med MEF om deponisituasjonen i regionen, kompetanseheving i 

regionen, holde veilederen oppdatert (ny regelverk, behov justering etter erfaringer med bruk av 

veilederen, …) 
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 Eksempler massebalanse og gjenbruk av overskuddsmasser. 

 Dette prosjektet er ikke startet opp, fordi flere fylkeskommuner i Norge har utredninger på 

samme tema for tida. Vi avventer resultat av disse. Det er opprettet kontakt med Rogaland 

fylkeskommune, hvor Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 ble vedtatt 

desember 2017. Begrense behov for deponi er, som hos oss, et viktig tema der.  

 

 Kartportal planstatus områder for massedeponi. 

 Oppfølging av status på deponi har ikke vært en prioritert oppgave i Trondheimsregionen. I 

møtet kom fram at MEF lager hvert 2. år en statusoversikt for deponisituasjonen i Melhus, 

Klæbu, Trondheim og Malvik som kvalitetssikres av plan-/byggesaksrådgivere i kommunene. 

Oversikten ble prosjektleder IKAP ikke gjort oppmerksom på før Regionrådsmøte desember 

2018. Oversikten er et godt grunnlag for å formidle status på områder via en kartportal som kan 

publiseres på Trondheimsregionen sine nettsider. Oversikten viser imidlertid ikke alle områder 

som er anbefalt i den regionale utredningen. Det ble diskutert om status på deponi kan formidles 

via tabell eller om en kartportal kan vær nyttig i tillegg. Fordel med en kartportal er at det er 

enklere å få oversikt over hvor i regionen det er områder for deponi i drift, regulert, under 

regulering, avsatt i KPA/KDP. Dermed får man bedre innsikt i deponistatus på regionalt nivå. 

 

 Det ble avtalt at prosjektleder IKAP framover skal få tilgang til MEF sin statusoversikt, 

kvalitetssikret av kommunene, som grunnlag for utvikling og oppdatering av kartportalen. 

Oversikten skal kompletteres med områdene fra den regionale utredningen. 

 Kommunene ble oppfordret å sende oppdatert planstatus for deponiområder til prosjektleder 

IKAP, minimum 2 ganger per år. Det bør vurderes om statusoversikt fra MEF bør utvides med 

Stjørdal, Skaun og Orkdal, slik at hele området med stor utbyggingsaktivitet i 

Trondheimsregionen inngår. 

 

 Samarbeid om deponi. 

 Samarbeid i konkrete saker mellom kommunene og MEF er bra. Det ble bekreftet på møtet 8. 

Januar. Når det gjelder samarbeid på kommuneoverskridende nivå har det vært lite kontakt 

mellom kommunene, fylkeskommunen, MEF og fylkesmannen siden 2016. Det skyldes mangel 

på en dedikert person som har ansvar for regional koordinering når det gjelder deponi. 

Prosjektleder IKAP har mange andre oppgaver. Deponi er ikke et prioritert tema i samarbeidet i 

Trondheimsregionen. 

 

 Det ble avtalt i møtet at MEF skal ta initiativ til å arrangere et felles møte hvert år. 

 
Forslag til vedtak: 

 Sakes tas til orientering. 

 

AU 05/19 Planprogram for regional plan for arealbruk – forslag til høringssvar. 

 

 Bakgrunn. 

 Trøndelag fylkeskommune har sendt planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag 

på høring med høringsfrist 22. februar 2019. 

 

 Om planprogrammet og regional plan. 

 Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, sentrale temaområder og problemstillinger, samt behovet 

for kunnskapsgrunnlag/utredninger. 

 

 Mål. 

 Mål med en felles, forpliktende plan for arealbruk i Trøndelag er å se Trøndelags arealer i et 

helhetlig perspektiv og sikre samordning av ulike arealbehov, på tvers av kommunegrensene. 

Økt forutsigbarhet skal bidra til å forenkle kommunal arealplanlegging. 
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 Regional plan for arealbruk i Trøndelag (RPA) skal være både utviklingsplan og styringsverktøy 

for bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag. Planen vil erstatte gjeldende arealstrategi 

for Sør-Trøndelag og regional plan for arealbruk for Nord-Trøndelag.  

 

 Planen skal bidra til å videreutvikle lokal og regional arealpolitikk. Planprosessen skal avveie og 

omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til gode helhetsløsninger for hele fylket. 

Håndtering av kommuneoverskridende utfordringer er et samfunnsansvar gitt til 

fylkeskommunene, og er en sentral del av samfunnsutviklerrollen.  

 

 Sentrale problemstillinger og utredningsbehov. 

 Trøndelag er en sammensatt region. Det er store forskjeller på de arealutfordringene 

Trondheimsregionen har, sammenligna med mange av innlandskommunene. På noen områder 

kan det derfor være behov for en differensiert, men likevel bærekraftig, politikk. Samtidig kan 

man finne fellestrekk mellom utfordringer i kommuner som har ulik geografi. 

 

 De ulike fagtema kan sorteres på mange ulike vis, og i planprogrammet er de fordelt under to 

hovedoverskrifter: 

 - By og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag 

 - Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

   

  
 Hovedoverskrifter med utredningstema 

 

 Planens virkning. 

 Regional plan for arealbruk skal utarbeides som en regional plan etter plan- og bygningsloven, 

og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 

planlegging og virksomhet i regionen. Det betyr at fylkestingets planvedtak i desember 2020 vil 

skape forpliktelser både for kommunene og for offentlige myndigheter og organer til å følge opp 

og gjennomføre planen.  

 

 En virkning av planen er at kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale 

planen i sine kommunale planer og i sin enkeltsaksbehandling. Innsigelser og klage fra 

regionale og statlige myndigheter vil ikke bli gitt til planer som er i samsvar med regional plan. 

 

 Forhold til IKAP. 

 Interkommunale plansamarbeid og avtaler med arealdimensjon er del av føringene for arbeidet. 

Den regionale planen for arealbruk vil være overordnet interkommunale plansamarbeid og 

andre interkommunale samarbeidsprosjekter. Regional plan for arealbruk skal ikke erstatte 

disse. Det er derfor viktig at samhandlingen med kommunene og eksisterende plansamarbeid er 
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god, slik at regional plan og interkommunale plansamarbeid som IKAP og kystsoneplan, 

prosjektet Innherredsbyen og byvekstavtalen for Trondheim kan styrke hverandre. 

 

 Medvirkning. 

 En god og bred planprosess blir sentral for at planen skal bli et godt verktøy. Dialogen med 

kommunene og regional stat er sentral. De overordnede målene og strategiene skal utvikles i et 

samarbeid med politiske nivå i kommunene, mens kommuneadministrasjonen vil være sentral i 

utarbeidelsen av de planfaglige føringene.  

 Det vil arrangeres regionvise møter med kommunenes politiske ledelse, mens 

kommuneadministrasjonen vil bli invitert til å delta i mer faglige drøftinger. 

 

 Regionplanutvalget vil fungere som styringsgruppe i planarbeidet. Regionplanutvalget består av 

fylkesutvalget, KS og Fylkesmannen. 

 

Vedlegg 2: Forslag til planprogram. 

 

Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til planprogram for regional plan for 

arealbruk: 

 

Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være en 

utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag. 

Trøndelag er et stort område med forksjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen 

mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å 

håndtere kommuneoverskridende utfordringer og at den ikke overstyrer lokaldemokratiske 

vedtak. Trondheimsregionen har IKAP som plandokument på regionalt nivå. Gjennom IKAP 

har kommunene og fylkeskommunen vedtatt felles mål, strategier og retningslinjer for utvikling 

av Trondheimsregionen. IKAP skal legges til grunn i all areal- og transportplanlegging i 

kommunene og i regionen for å oppnå målene. IKAP er vedtatt i alle kommuner i 

Trondheimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet forutsetter at 

Regionalplan for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.  

 

 Utredningstema som ikke direkte inngår i IKAP.  

 Planprogrammet omfatter noen utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP: 

klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi, 

kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning.  

 Trondheimsregionen er enig i at dette er viktige tema som bør håndteres og kan styrkes 

gjennom en helhetlig kommuneoverskridende politikk. Regional plan for arealbruk bør gi 

kommunene nyttige virkemidler til å bidra til en positiv utvikling i Trøndelag for disse temaene. 

 

 Trondheimsregionen savner friluftsliv som eget utredningstema. Å legge til rette for og sikre 

tilgang til friområder med et sammenhengende turvegnett bør ses i et kommuneoverskridende 

perspektiv. Å legge til rette for friluftsliv i Trøndelag er et viktig arealgrep som bidrar til å 

fremme god folkehelse. 

 

 Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som 

Trondheimsregionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har en 

virkning som går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag 

fylkeskommune støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med 

Trondheimsregionen i forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP. 

 

 Involvering utarbeidelse regionalplan for arealbruk i Trøndelag.  

 Regionrådet støtter vurderingen om at det å legge opp til en god og bred planprosess er en 

forutsetning for å lykkes med oppfølging av Regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

Kommunene, både politisk og administrativt, må bli involvert i det videre arbeidet. I 

planprogrammet beskrives en planprosess som legger opp til regionvise dialogmøter med 

kommunenes politiske ledelse og faglige drøftinger med kommuneadministrasjonene.   
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 Regionrådet mener det er vesentlig å ha en god prosess opp mot formannskapene for å bli enig 

om felles mål og strategier for arealutvikling som skal nedfelles i regional plan for arealbruk i 

Trøndelag. Felles formannskapsmøtet i Trondheimsregionen 11.-12. april 2019 kan være en 

god egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om Regional plan for 

arealbruk i Trøndelag. 

 

 

AU 06/19 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene. 

 Kort oppdatering. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

AU 07/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 15.02. 2019 

Sak: Møtet vil være i Orkdal. Aktuelle orienteringer: 

 Presentasjon av arbeidet med VM 2025 og Tour 2020. 

 Informasjon fra Statens vegvesen om endringer i Trafikant- og kjøretøy avdelingens 

enheter og aktiviteter. 

 Oppdatering fra Nye Veier 

 Presentasjon av Thamsklyngen 

 Helseplattformen? 

 

AU 08/19 Orienteringer 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 06.12.2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18- Dato: 12. desember 2018  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 1200-1400 

Til stede: Jon P Husby, Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Bård Eidet. 
 

Forfall: Ingrid Aune 

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 35/18 Referat/protokoll AU-møtet 19.09. 2018. 

 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 19.09. 2018 godkjennes.  
 

 

AU 36/18 Opplegg for evaluering av Trondheimsregionen – strategisk diskusjon rundt Trond-

heimsregionens plass i det nye Trøndelag.  

  Fra møtet: Fylkeskommunen kan ikke kjøre egne prosesser uten å involvere de berørte kommunene. Kan 
ikke kun adressere regionrådene i planer/andre saker. 
Reiselivsorganiseringen må på et tidspunkt opp som et tema igjen. Mulig tema på felles for-
mannskap. Også regional plan for arealbruk aktuelt tema. 
Innovasjon i offentlig sektor må eies av kommunene.  
Fylkesreformen: Hvilken holdning skal Trondheimsregionen til ytterligere flytting av arbeids-
plasser til Steinkjer?  
VM på ski i neste regionråd? 
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

AU 37/18 Opplegg for felles formannskap i mars. 

 

 Fra møtet: Aktuelle tema: 
- Samarbeid rundt digitalisering av byggesak/digitalisering generelt.  
- Miljø/klima.  
- Smarte byer.  
- Helseplattformen/konsekvensen av helsepolitikken/grenseflater spesialisthelsetjenes-
ten/rekruttering fastleger. Større kapasitet i sykepleierutdanningen. Regionalt samarbeid om 
utagerende demente?  
- Byvekstavtaleforhandlingene. 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Vedtak: Saken diskutert. Opplegges fastlegges på neste AU.   

 

AU 38/18 Evaluering av profileringsarbeidet. 

 

Vedtak: AU ber Regionrådet å vedta de foreslåtte prinsippene for profileringsarbeidet i Trondheims-
regionen. 
 
 

AU 39/18 Ny avtale med Ungt Entreprenørskap. 

 

 Vedtak: AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte avtalen med Ungt Entreprenørskap for perioden 
2019-2020, innen en ramme på 1,1 mill som i dagens avtale.  
 

 

AU 40/18 Utviklingsplan 2019 med budsjett. 

 

 Vedtak: AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Utviklingsplan 2019 med budsjett. 

 
 

AU 41/18 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene. 

 

 Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
 

AU 42/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 14.12. 2018 

  Fra møtet:  
Omdømmeundersøkelse kommer også som en del av sakslisten.  
 
 

Vedtak: Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 

AU 43/18 Orienteringer 

 Campus og næringsutvikling. 

 Elfly og droner 

 VM og Tour 2020 

 Digital byggesaksbehandling. 

 Samling av utviklingsressurser – Gøteborg & co. 

 E-sport 

 Regionale næringsfond 

 Invitasjon utenlandskeide selskap til Technoport 

 Thamsklyngen inn i Regionrådet? 

  
 



 

Arbeidsutvalget 06.12.2018 
 

 Side 3 av 3 

 

 
 
Jon P Husby Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
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2 Planprogram – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Høringsversjon 
 

 

  

 
Plan- og bygningsloven §4-1 krever at det skal 
utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet med regional plan: 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 
med varsling av planoppstart. 
 
Fylkestinget fastsetter planprogrammet etter at det 
har vært på høring. 
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Innhold 
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Kartet illustrerer Trøndelag anno 2020, etter kommunesammenslåinger og at Halsa og Rindal er innlemmet i fylket.  
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Innledning   

Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk som skal 
tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Håndtering av kommune-
overskridende utfordringer er et samfunnsansvar gitt til fylkeskommunene, og som er en sentral del 
av samfunnsutviklerrollen. 

I dag har vi to ulike plan-dokument, som gjelder til ny regional plan er vedtatt: 

• Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag, vedtatt i 2014, som retningsgivende 
arealpolitikk for fylkeskommunen 

• Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt i 2013. Planen skal legges til grunn for 
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Nord-
Trøndelag 

Trøndelag består i dag av 47 kommuner. Når den regionale planen blir vedtatt i 2020 vil endringer i 

kommunestrukturen ha redusert tallet til 38. Men ulike deler av Trøndelag vil fortsatt ha ulike 

utfordringer og muligheter, og kreve ulike svar. Der det er stort press på arealene kan en plan med 

tydelige prinsipper for avveining av ulike interesser være et godt verktøy. Mange av de samme 

prinsippene vil være riktige for å sikre livskraftige distrikter, samtidig som det på noen områder kan 

være behov for andre prioriteringer og retningslinjer. 

Fordi ulike deler av Trøndelag kan ha behov for ulike løsninger er det behov for en differensiert, men 

likevel bærekraftig arealpolitikk. Regional plan skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og 

retningslinjer til gode helhetsløsninger for Trøndelag. I tillegg skal planen sikre samordning av ulike 

arealbehov, også på tvers av kommunegrensene. For å sikre et godt helhetsperspektiv skal denne 

førstegenerasjonsplanen for arealbruk i Trøndelag omfatte hele fylket. 

Målet er en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling for hele Trøndelag. Regional plan for 

arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå særlig sentralt når kommunene rullerer sine 

arealdeler. 

Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.  

Fylkeskommunen, med fylkestinget som regional planmyndighet, vil lede planprosessen, med mål om 

å bevare viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen. 

  

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/strategi-for-arealbruk-stfk-vedtatt-i-fylkestinget--16.6.2014.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/regional-plan-for-arealbruk.pdf
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Formålet med planarbeidet 

Regional plan for arealbruk skal være en overordnet og samlende plan som gir forutsigbarhet og 

langsiktighet i arealforvaltninga i Trøndelag. Planen skal sikre samordning av ulike arealbehov, også 

på tvers av kommunegrensene, og skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til 

gode helhetsløsninger. Den regionale arealpolitikken skal bidra til å bevare viktige felles kvaliteter, 

samtidig som den skal legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket. 

En viktig målsetting for selve planprosessen er at den skal bidra til felles forståelse for hva som skal til 

for å oppnå en næringsvennlig og bærekraftig arealutvikling i Trøndelag.  

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til gode 
helhetsløsninger for Trøndelag. Fordi kommunene i Trøndelag til dels har svært ulike utgangspunkt er det et mål at planen 
løfter fram en differensiert, men likevel bærekraftig, arealpolitikk.  
 

Planens virkning 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-1 skal regional plan legges til grunn for regionale organers 

virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den endrer ikke på 

eksisterende planstrukturer fastlagt i plan- og bygningsloven der kommunene har det primære 

ansvaret for arealplanleggingen. Fylkestingets planvedtak vil skape forpliktelser for offentlige 

myndigheter og organer til å følge opp og gjennomføre planen.  

Kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale 

planer og i sin enkeltsaksbehandling.  Innsigelser og klage fra regionale og statlige myndigheter vil 

ikke bli gitt til planer som er i samsvar med regional plan.  

Planens oppbygging 
Kunnskapsgrunnlag: Et godt kunnskapsgrunnlag gir anledning til å differensiere arealpolitikken på 

regionalt nivå. Planarbeidet skal bygge på et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag, basert på 

statistikk og analyser, verdier, kunnskap og praktisk erfaring. En sammensatt forståelse er 

grunnleggende for å lykkes med samfunnsutviklingen i trønderske kommuner med ulike utfordringer. 

Ulike aktører har ulike roller og kan ha ulikt perspektiv. Et felles bilde av hva de sentrale 

utfordringene og problemstillingene er vil gjøre det lettere å få til gode løsninger i plan.  

Mål for en bærekraftig og differensiert arealpolitikk, med tilhørende strategier, vil stå sentralt i 

planarbeidet. Disse bygger videre på målene fra Trøndelagsplanen, og må utarbeides i samarbeid 

med relevante aktører. Det er særlig viktig med politisk forankring og eierskap til de overordnede 

målene og strategiene, både på kommune- og regionnivå. 

Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal være tydelige og bli et styringsverktøy både for 

kommunene og regionale myndigheter. Retningslinjene skal operasjonalisere mål og strategier for 

arealbruken i Trøndelag, både gjennom enkeltsaksbehandling, men særlig ved rullering av 

kommuneplanens arealdel. Når kommunene implementerer retningslinjene i sine arealdeler vil det 
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være rom for lokale tilpasninger, men føringene fra regional plan skal sikre at kommunenes 

arealplaner bidrar til å styre Trøndelag i en felles overordnet retning.  

Retningslinjene vil ikke utløse konsekvensutredning.  

Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal gi kommunene et forutsigbart handlingsrom i 

deres arealplanlegging. Planer som er i tråd med retningslinjene skal ikke utløse innsigelse.  

Temakart kan være aktuelt for en del av temaområdene, og vil bli utarbeidet ved behov 

Samarbeidsprosjekter: Regional plan for arealbruk vil initiere flere samarbeidsønsker og konkrete 

samarbeidsprosjekter mellom ulike parter. Slike samarbeidsprosjekter skal koordinere innsats og 

bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om ulike arealspørsmål. 

Handlingsprogram: Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for 

gjennomføring av planen, med tiltak, avtaler, økonomiske forpliktelse, tydelig ansvarsfordeling og 

tidshorisont på oppgavene. Dette skal vedtas av regional planmyndighet og behovet for rullering skal 

vurderes årlig.  

Trolig ikke bruk av regionale planbestemmelser: Nå, ved varsel om planoppstart av denne «første-

generasjonsplanen», er det vurdert som lite aktuelt å ta i bruk regionale planbestemmelser. Bruk av 

regionale planbestemmelser vil utløse krav om konsekvensutredning med en særskilt vurdering og 

beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.  

Regionale planbestemmelser er et sterkt juridisk regionalpolitisk virkemiddel som hittil ikke er tatt i 

bruk i noen av de gamle trøndelagsfylkene. Virkningen av en regional planbestemmelse er at det ikke 

kan iverksettes særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere avgrensede geografiske 

områder, som etter bestemmelsene vil være i strid med planen uten samtykke. Dette kan f.eks. 

gjelde kjerneområder for landbruket, landskapsområder, eller traséer for større samferdselsanlegg. 

Forbudet gjelder inntil ti år med mulighet for forlengelse, i påvente av at kommunene, i sine planer, 

skal ivareta de regionale og nasjonale hensynene med bindende virkning. Forslag om regional 

planbestemmelse skal utarbeides og behandles i samsvar med reglene i PBL §§ 8-3 og 8-4, og kan 

fremmes i forbindelse med utarbeiding av en regional plan. 

Temaområder: Utvalget av temaområder er gjort basert på kunnskap om kommunenes utfordringer 

og muligheter, gjennom dialog i ulike prosesser, plansaksbehandling og veiledning, erfaringer fra 

regionalt planforum, samt innspill og høringsuttalelser til Trøndelagsplanen.  

Planen er foreslått delt i to hovedkapitler, «by og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige 

distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». Planprogrammet 

presenterer temaområder, sentrale utfordringer og eventuelle behov for kunnskapsgrunnlag i 

tilknytning til temaområdene. 

Ett av temaområdene er jordvern. Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av 

regional plan for arealbruk i Trøndelag, og ses i sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken. 

Dette vil bli fulgt opp gjennom planprosessen.  

 

 

En regional plan er en avtale. Når fylkestinget vedtar den regionale planen får vi en felles 

forpliktende plan for langsiktig arealbruk i Trøndelag. Planen vil ikke bare gjelde for 

fylkeskommunen, men også for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. 
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Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for 
arbeidet   

FNs bærekraftmål 

FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land og er 

verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 

innen 2030.  

Parisavtalen  

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale bestående av bestemmelser for blant annet reduksjoner 

i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling. I vår region forplikter 

klimamålene oss til å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som vi legger til rette for at byene og 

tettsteder fortsatt skal vokse.  

Nasjonale forventninger til fylkeskommune og kommunene 

Regjeringen utarbeider hvert fjerde år «Nasjonale forventninger» til fylkeskommunene og 

kommunene, der det beskrives mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at det skal 

legges særlig vekt på i planleggingen. I tillegg til bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt 

ønsker regjeringen en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier og utvikling av attraktive og 

klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal-, transport og arealplanlegging 

Statens retning for areal- og transportpolitikken: Arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 

og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 

for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Planleggingen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra 

til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Statens retning for arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen: Målet er å ivareta allmenne 

interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomføres en sterkere geografisk 

differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. 

Nasjonal transportplan 2018-2029 

Det overordnede og langsiktige målet i Nasjonal transportplan er «et transportsystem som er sikkert, 

fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Planen legger til rette for 

utbygging både av nasjonale transportkorridorer og veg- og jernbanenettet generelt for å redusere 

reiseavstander og styrke trafikksikkerhet. Samtidig skal det også utvikles mer attraktiv 

kollektivtransport og infrastruktur for gåing og sykling. Det er et mål for byområdene at 

persontransportveksten skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. 

Nasjonal jordvernstrategi 

Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi med mål om at omdisponeringen av 

landbruksjord i Norge skal reduseres til maksimalt 4000 dekar/år innen 2020. Ny nasjonal 

jordvernstrategi skal vedtas i Stortinget parallelt med statsbudsjettet, i desember 2018.  
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Konvensjonen om biologisk mangfold 

Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» viser 

den nasjonale politikken for bevaring av naturmangfold med mål om å ha god tilstand i 

økosystemene, ta vare på truet natur, og bevare naturområder som viser variasjonsbredden i norsk 

natur. 

 

Trøndelagsplanen 

RPA skal være med på å operasjonalisere målene i Trøndelagsplanen 2019-2030. 

Arealer og arealbruk er sentralt for retningsmål innen alle de tre temaområdene bolyst og 

livskvalitet, kompetanse, verdiskaping og naturressurser og regionale tyngdepunkt og 

kommunikasjoner. Flere av samfunnsmålene vil ha stor betydning for Regional plan for arealbruk, og 

disse er framhevet i planprogrammet under de relevante temaområdene. 

Regionale planer og strategier 

Planarbeidet koordineres med relevante regionale planer og strategier med en tydelig 

arealdimensjon, eksempelvis innen klima, samferdsel, kulturminner og næringsfeltet. Det er sentralt 

at de regionale planene og strategiene bygger opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer 

slik at vi får en politikk for samordna bolig-, næring-, areal- og transportutvikling i Trøndelag. 

 

Interkommunale plansamarbeid og avtaler med arealdimensjon  

Den regionale planen for arealbruk vil være overordnet interkommunale plansamarbeid og andre 

interkommunale samarbeidsprosjekter. Regional plan for arealbruk skal ikke erstatte disse. Det er 

derfor viktig at samhandlingen med kommunene og eksisterende plansamarbeid er god, slik at 

regional plan og interkommunale plansamarbeid som IKAP og kystsoneplan, prosjektet 

Innherredsbyene og byvekstavtalen for Trondheim kan styrke hverandre.  
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Utfordringsbildet i Trøndelag 

Trøndelag i tall presenterer tall og fakta om 

Trøndelag. Fylket har en langstrakt kystlinje, store 

landbruksarealer, fjell-, myr- og skogområder, én stor 

by og flere små byer og tettsteder. Kommuner i sterk 

vekst har andre arealutfordringer enn kommuner 

med befolkningsnedgang, og begge typene er godt 

representert i Trøndelag. Kombinert med ulikt 

ressursgrunnlag og en variert geografi gir det behov 

for en differensiert og bærekraftig arealpolitikk. 

 Trøndelag har et bosettingsmønster med store 

områder med spredt bebyggelse og enda større 

områder uten bosetting. 

En stor andel av bosettinga vises langs jernbanen og 

E6 i nord-sør-retning på kartet. Elvedaler og store 

innsjøer kommer fram i kartet fordi bosettingen er 

samlet langs disse. Bosetningen i kystkommunene følger stort sett kystlinjen.  

74,7 % av befolkningen i Trøndelag bor i et tettsted. Kartet viser tydelig at Trondheim har tettest 

bosetting, men at det også er flere andre steder i Trøndelag med tett bosetning, blant annet i 

Innherredsbyene, Orkanger og Namsos. Som i resten av Norge, og verden forøvrig, har det over 

lenger tid skjedd en intern sentralisering innad i kommunene og i regionen. 

Tilgangen til arbeid er den store driveren for 

befolkningsutviklinga i kommunene, enten i form av 

tilgjengelig arbeid i kommunen eller i nærliggende 

kommuner. Hovedalternativet i SSBs befolknings-

prognoser tilsier at befolkningen i Trøndelag vil være 

på 519 533 i 2040. Dette er 60 789, eller 13,3 %, flere 

enn i dag. 

Det er store variasjoner i befolkningsutviklinga i 

kommunene i Trøndelag. Det er en markant vekst i og 

rundt Trondheim, og vekst i aksen som følger 

Trondheimsfjorden fra Orkanger i sør til Steinkjer i 

nord, i form av både fødselsoverskudd og positiv 

nettoinnflytting. 

Grovt sett har områdene som faller utenfor denne 

aksen hatt en flat befolkningsutvikling eller nedgang, 

med noen unntak. Hitra, Frøya og Vikna har hatt en 

sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Overhalla, Bjugn og Oppdal også hatt sterk 

vekst.  

Som i resten av landet er trenden at de store kommunene vokser, og de som alt er små mister 

innbyggere. Distriktene er i større grad avhengig av innflytting, og da spesielt innvandring, for å få en 

positiv befolkningsutvikling. 

 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/ee663ed54e2c4545a5eb95df0f6f7e0f/trondelag-i-tall-2018--29okt.pdf
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Sentrale problemstillinger og utredningsbehov 

Trøndelag er sammensatt region. Det er store forskjeller på de arealutfordringene 

Trondheimsregionen har, sammenligna med mange av innlandskommunene. På noen områder kan 

det derfor være behov for en differensiert, men likevel bærekraftig, politikk. Enkelte temaområder 

har en klar geografisk dimensjon, som kystsoneplanlegging. Samtidig kan man finne fellestrekk 

mellom utfordringer i kommuner som har ulik geografi, som kystkommuner i vekst og småbyene 

langs aksen.  

Felles for alle kommuner, uavhengig av folketall og befolkningsutvikling, er behovet for god by- og 

stedsutvikling, større næringsarealer, massedeponi, samordna infrastruktur osv. De fleste temaene 

vil være relevante for alle kommunene, om enn i noe varierende grad. 

De ulike fagtemaene kan sorteres på mange ulike vis, og i planprogrammet er de fordelt under to 

hovedoverskrifter:  

• By og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag 

• Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

Bærekraftig utvikling er et sektorovergripende tema som skal være bærende for alle de ulike 

temaområdene. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, 

nasjonalt og globalt. Folkehelsearbeid er en av forutsetningene for sosial bærekraft. Befolkningens 

helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. 

Vi har derfor valgt å løfte folkehelse opp sammen med bærekraft, som en overordnet inngang til 

planarbeidet. 
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Bærekraftig utvikling 
Bærekraft skal være et bærende element i planarbeidet, og planprosessen skal kobles tett opp til den 

parallelle prosessen med regional strategi for klimaomstilling.  

Bærekraftig utvikling handler om store og komplekse samfunnsutfordringer som både berører og 

påvirkes av globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De tre dimensjonene klima og miljø, økonomi 

og sosiale forhold er alle sentrale. Disse tre dimensjonene er avhengige av hverandre og alle må 

hensyntas om utviklingen skal bli bærekraftig. FNs 17 bærekraftmål blir sentrale i utformingen av 

RPA, med et klart hovedfokus på mål 11: Bærekraftige byer og samfunn.  

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 
Figuren over viser de ni av FNs 17 bærekraftmå som dette planarbeidet vil fokusere på. «Bærekraftige byer og samfunn» vil 
gis særlig sterkt fokus. 

 

Langsiktig, kunnskapsbasert planlegging og forvaltning er et sentralt utgangspunkt for planarbeidet. 

Planen skal bidra til å sikre at Trøndelag får ei god utvikling med attraktive byer og livskraftige 

distrikter, samtidig som spesielle og uerstattelige verdier i natur, kulturlandskap og kulturmiljø må bli 

bevart.  

 

  

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Folkehelse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 

befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel og omfatter både helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Folkehelseloven løfter fram de fem prinsippene utjevning av sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi 

gjør», føre-var, bærekraftig utvikling og medvirkning som grunnleggende for folkehelsearbeidet. 

Innholdet i begrepene folkehelse og sosial bærekraft har fellestrekk. Folkehelse skal være et 

bærende element i alt planarbeid. Også gjennom Regional plan for arealbruk skal fylkeskommunen, i 

samarbeid med andre, bidra til å videreutvikle rollen som pådriver og samordner av 

folkehelsearbeidet i fylket. 

Fylkeskommunen har fokus på å drive kunnskapsbasert folkehelsearbeid - både i kraft av egen 

kompetanse og som samarbeidsaktør med kunnskapsmiljøene. Parallelt med denne planprosessen 

skal fylkeskommunen utarbeide et nytt, revidert Oversiktsdokument over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer. Dette vil være med på å gi føringer for arbeidet med RPA. 

  

 
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag 

Det betyr at 

• samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og 
oppvekstmiljø. 

• nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet. 
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By- og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige 

distrikter i Trøndelag 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

75 % av befolkningen i Trøndelag bor i dag i et tettsted etter SSBs definisjon. Det er totalt 105 

tettsteder i fylket, med Trondheim (180 557 innbyggere) som det største og Kvithammer (214 

innbyggere) som det minste. 34 av tettstedene har mer enn 1 000 innbyggere. Seks av kommunene 

har ikke tettsteder etter SSBs definisjon. 

Senterstruktur og god stedsutvikling må altså ha en bredere inngang enn kun antall innbyggere og 

SSBs definisjoner. Funksjoner og tjenestetilbud er sentrale faktorer. Kommunesentre som ikke 

oppfyller SSB indikatorer til et tettsted kan eksempelvis ha funksjoner og tjenester som medfører at 

de både fungerer og oppleves som et tettsted.  

 

Regionale tyngdepunkt for å styrke regionene og sikre livskraftige distrikter 
Regionale tyngdepunkt leverer tjenester, utdanning, kultur og opplevelser utenfor sin egen 

kommune. Trøndelag har allerede en rekke regionale tyngdepunkt, uten at dette er en formalisert 

status. Trøndelagsplanen 2019-2030 legger opp til at temaet regionale tyngdepunkt må settes på 

dagsordenen, bl.a. for å bidra til en balansert utvikling i fylket.  

Et regionalt tyngdepunkt skal ikke «støvsuge» omlandet for folk og tjenester, men tvert imot sikre at 

omlandet har et tjenestetilbud som gjør det attraktivt å bo og leve i regionen. Sentralisering er en 

global trend. Befolkninga velger i stadig større grad å bo i byene og tettstedene, også i Trøndelag. I 

2018 bor 75 % av trønderne i en by eller et tettsted, i 1990 var andelen 65 %.  

En del distriktskommuner langs kysten er i positiv utvikling med god befolkningsvekst, men i det 

store bildet har mange av distriktskommunene, særlig i innlandet, befolkningsnedgang med en skjev 

alderssammensetning og lav aldersbæreevne. Å snu en slik utvikling er en stor og sammensatt 

utfordring som ikke kan løses gjennom en regional plan for arealbruk alene, men som planarbeidet 

må forsøke å ta sin del av ansvaret for. Temaet vil også få fokus i Regional planstrategi 2020-2023 og i 

relevante regionale planer og strategier.  

Trondheim er landsdelshovedstaden og den naturlige storbyen i fylket. Steinkjer er administrasjons-

senter for bl.a. Fylkesmannens hovedsete og fylkeskommunens administrasjon. Aksen Orkanger - 

Trondheim - Steinkjer består av byer og tettsteder som er i vekst. Det er her de fleste kommunene 

med fødselsoverskudd i Trøndelag finnes, aksen fungerer som en stor bo- og arbeidsmarkedsregion 

og befolkninga har god tilgang til en rekke tjenester innenfor rimelig reiseavstand. I dette området er 

det mindre behov for å definere regionale tyngdepunkt som et distriktspolitisk grep. Derimot kan 

 
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster 

Det betyr at 

• Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket. 

• vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og 
tjenester. 

• Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg. 
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andre grep være aktuelle for å bidra til at aksen kan avlaste storbyveksten i Trondheim, og dermed 

bidra til en mer balansert utvikling i Trøndelag.  

Et fokus på regionale tyngdepunkt vil være viktig for den store geografien i Trøndelag, som ikke er 

Trondheim eller aksen. Oppdal, Røros, Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn, Namsos, Grong og Vikna/Nærøy er 

regionale tyngdepunkt som fyller litt ulike roller og har forskjellige styrker og svakheter. Hitra/Frøya 

og Vikna/Nærøy er sterkt knyttet opp mot oppdrettsindustrien. Namsos er den eneste bykommunen 

i Trøndelag som ligger utenfor den sentrale vekstaksen, og har en viktig senterfunksjon for Namdalen 

med både sykehus og flyplass. De regionale tyngdepunktene i innlandet (Oppdal, Røros og Grong) har 

alle omland som er stort i areal men har en lav befolkningstetthet.  

Regionale tyngdepunkt er ett element regional plan for arealbruk skal ta utgangspunkt i, for å 

vurdere plangrep som kan demme opp for fraflytting fra distriktene. Arbeidet med temaet vil være 

koordinert med arbeidet med Regional planstrategi 2020-2023. 
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Senterstruktur med levende og attraktive sentra og gode transportløsninger 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uavhengig av by- eller regional tyngdepunktstatus er senterstruktur et aktuelt tema for alle 

kommuner, i spennet fra kommunesenter til grendesenter.   

Areal og transport henger uløselig sammen. For store deler av Trøndelag er bil helt nødvendig for å 

kunne forflytte seg mellom heim, jobb og andre funksjoner, og det vil være det i lang tid framover. 

For kommunene i distriktet er god vegforbindelse inn til riksvegnettet sentralt, mens bykommunene i 

større eller mindre grad vil ha behov for tiltak som reduserer bilbruken i kommunen og i bykjernen 

spesielt. Ferdsel langs sjø og bane er også sentralt. 

Framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling og boligpolitisk planlegging vil bidra til bolyst og god 

utnytting av sentrumsområder og bomiljø. Flere folk i sentrum gjør at byer og steder framstår som 

mer attraktive. Stadig flere har urbane bostedspreferanser, og det finnes mange kvaliteter i en 

«urban tankegang» som med fordel kan få prege utviklinga også av små steder. Lokalisering av 

offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og annet må være med på å bygge opp under 

dette.  Kommunene, staten og det regionale nivået må ha et bevisst og aktivt forhold til lokalisering 

av ulike typer tjenester og bebyggelse, transportmønster. 

Kompakt og bærekraftig by- og stedsutvikling, gjennom å samle funksjoner og konsentrere bosetting 

og funksjoner vil være gode plangrep både på store og små steder. Dette må bli kombinert med og å 

tilrettelegge for et mer klimavennlig transportmønster, og for mer gåing og sykling. Argumentene for 

at det er riktig å arbeide for at trønderske byer og tettsteder skal bli kompakte og ha et mer 

klimavennlig transportmønster kan variere. Reduserte klimagassutslipp står sentralt for Trondheim, 

og til en viss grad også for Innherredsbyene. Styrking av folkehelsa gjennom å utvikle sosiale 

møteplasser og skape attraktive sentrum og levende sentrumsmiljø er minst like viktig på små steder 

som i byene. Kompakt byutvikling vil på lang sikt ha positiv effekt på jordvernet. 

Klare utviklingsgrenser blir sentralt når våre byer og tettsteder må vokse innover og ikke utover. Å 

bygge der det er bygd fra før er krevende, men nødvendig for å sikre bærekraftig transportmønster, 

matjord og naturverdier. Samtidig må vi ha et stort fokus på bokvalitet og å sikre viktige grønne 

verdier og kulturhistoriske verdier som en ressurs ved fortetting og transformasjon. Grønnstruktur, 

friluftsliv og gode nærmiljø med møteplasser tilrettelagt for opplevelser og aktivitet må være 

sentrale satsingsområder i by- og stedsutviklinga i Trøndelag, og viktig del av Regional plan for 

arealbruk. 

Trøndelag fylkeskommunes strategi for samferdsel, med ulike delstrategier, må ses i sammenheng 

med Regional plan for arealbruk. Ulike transporttilbud skal knyttes sammen i knutepunkt, og disse 

har en tydelig arealdimensjon. Fylkeskommunen skal prioritere knutepunkt utenfor Miljøpakke-

samarbeidets område og bidra til helhetlig bedre koordinering og planlegging for et godt samspill 

 
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur 

Det betyr at 

• areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 

• vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 

• vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 
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mellom mobilitetsløsninger og lokalsenterutvikling. Tilrettelegging for økt gåing og sykling vil også 

være en viktig komponent i knutepunktarbeidet. Målet må være et miljøvennlig og framtidsretta 

transportsystem. 

De regionale strategiene innen samferdsel og regional plan for arealbruk må bygge opp om 

hverandres mål, strategier og retningslinjer slik at Trøndelag får en politikk for samordnet bolig-, 

nærings-, areal- og transportutvikling. 

Areal og transport står også sentralt i det interkommunale plansamarbeidet i Trondheimsregionen 

(IKAP), byvekstavtalen og prosjektet «Utvikling av framtidsrettede areal- og transportløsninger i og 

rundt Innherredsbyene». Disse skal legges til grunn for den regionale planen for arealbruk, mens 

arealbruken skal vurderes og avveies i kommuneplanene. 

Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil være sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å 

videreutvikle knutepunktene langs jernbanen. 
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Lokalisering av handel 
Riktig lokalisering av handel er avgjørende for å utvikle kompakte og gode byer og tettsteder. I et 

historisk perspektiv har sentrum vært den sentrale markedsplassen, og handel utgjør en av sentrums 

viktigste funksjoner. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018. Bestemmelsen 

hadde et langsiktig mål om å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling, og 

begrensing av klimagassutslippene. KMD understreker at den nasjonale politikken ligger fast. De 

hensynene den rikspolitiske bestemmelsen ivaretok dekkes nå av de statlige planretningslinjene for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP). Retningslinjene dekker både arealbruk 

og lokalisering av handelsvirksomhet, andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud. 

De statlige planretningslinjene legger vekt på at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede 

private og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 

eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og 

arbeidsplassintensive statlige virksomheter. I de senere årene har mange av de store 

næringsaktørene utvikla et varetilbud med en blanding av plass- og transportkrevende varer og 

detaljhandel. Slik bransjeglidning, ofte kombinert med «big-boxer», har medført at kan være 

utfordrende å styre lokalisering etter de gamle retningslinjene. 

Kommunene må ha en aktiv holdning til etablering av detaljhandel og transport- og arealkrevende 

handel i sine kommuneplaner. Nord-Trøndelag fylkeskommunes regionalpolitiske retningslinjer for 

lokalisering av kjøpesenter var en tilpasning av den nasjonale bestemmelsen, med retningslinjer for 

tre ulike nivå: 1) Byene 2) Kommunesenter med interkommunal handel og 3) Kommunesenter og 

bygdesenter definert i kommuneplanens arealdel.  

Planarbeidet skal drøfte behovet for egne, oppdaterte retningslinjer for lokalisering av 

handelslokalisering i Trøndelag. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

På bakgrunn av SSBs statistikk og fylkeskommunens egne analyser mener vi at det ikke er nødvendig 

å utarbeide ytterligere analyser med tanke på regionale tyngdepunkt. 

Senterstruktur innad i kommunene har kommunene selv god kunnskap om. 

Derimot er det aktuelt å arbeide med framtidsscenarioer, fremtidsbilder med horisont mot 2050, for 

de ulike regionene i Trøndelag. Dette er delvis allerede utført i Trondheimregionen, og er tenkt 

utarbeida som en del av prosjektet Innherredsbyene. Framtidsscenarioer vil bli gjort i sammenheng 

med arbeidet med Regional planstrategi. 

Det er behov for å integrere og utvikle eksisterende kunnskap, blant annet gjennom prosjektet 

Innherredsbyene for å identifisere gode lokaliseringer av knutepunkt og gode knutepunktkonsept. 

Kunnskap for å bedre samordning og å tilrettelegge transportløsninger på tvers av kommunene er 

viktig, i tillegg til å framskaffe metodegrunnlag for å oppnå fortetting med kvalitet. Prosjektet 

Innherredsbyen vil således være en viktig kunnskapsleverandør også til Regional plan for arealbruk. 

Erfaringer fra IKAP vil også være relevant i arbeidet med by- og stedsutvikling og senterstruktur. 

De aller fleste kommunene i Trøndelag har etter hvert fått kartlagt og verdsatt friluftsområdene i 

kommunen i tråd med veileder M98-2013. Kartleggingene vil være viktig kunnskapsgrunnlag til 

arbeidet med regional plan for arealbruk.  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Strategi for jordvernet 
Jordvern handler om å sikre at både dagens og framtidas befolkning kan dyrke egen mat på egen 

jord. Å unngå at dyrka og dyrkbar jord omdisponeres og bygges ned til andre formål står sentralt. 

Interessekonflikter mellom matproduksjon og andre samfunnsinteresser finner vi i hele Trøndelag, 

men særlig i de mest befolkningstette områdene hvor vi har den beste matjorda og 

utbyggingspresset er størst. Trøndelag produserer betydelig mer mat enn det vi konsumerer selv, og 

spiller en viktig rolle for den nasjonale sjølbergingsgraden. Likevel er kun 4,2 % av landarealet i 

Trøndelag jordbruksareal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av Regional plan for arealbruk, og ses i 

sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken. Fordi jordvern har en tydelig arealdimensjon, og 

mange ulike aktører må bidra om vi skal få til en endring, er det viktig å løfte temaet inn i prosessen 

med Regional plan for arealbruk.  En regional plan vil være mer forpliktende, både for kommune og 

stat, enn en frittstående strategi.  

Fylkeskommunen har utarbeidet et faktagrunnlag, basert på statistikk for matjord og jordvern i 

Trøndelag, i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling og med innspill fra Statens vegvesen 

og Nye Veier. Dette viser at utfordringene rundt jordvern er ulike i kommunene.  

Trondheim er i særklasse når det gjelder omdisponering og nedbygging av jordbruksareal, med over 

200 dekar omdisponert i året i perioden 2005-2017. Men også de øvrige kommunene langs aksen 

Orkanger – Steinkjer skiller seg ut fra resten av fylket. Kombinasjonen av størst andel jordbruksareal, 

mest bebyggelse, store samferdselsanlegg og befolkningsvekst gjør at jordvern oftere kommer i 

konflikt med andre samfunnsinteresser her. Sammenheng og avveiing mellom samfunnsinteresser og 

de statlige planretningslinjene for en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (SPR BATP) er 

en sentral utfordring planarbeidet bør ta tak i. Jordvern må være en viktig del av arbeidet med by- og 

stedsutvikling i regional plan for arealbruk. 

Landbrukets egen byggevirksomhet framkommer ikke av KOSTRA-tallene, men en digital kartanalyse 

gjennomført av SSB og NIBIO i 2017 viser at landbruket selv stod for en stor andel av nedbygging av 

dyrka jord i perioden 2004-2015. I oppdatert Nasjonal jordvernstrategi (2018) framkommer det at 

Regjeringen vil utrede generell søknads- og meldeplikt i jordlova for å regulere landbruket sin egen 

utbygging. Landbrukets egen nedbygging er en sammensatt problemstilling. Planarbeidet skal se 

nærmere på dette, og kommunene og ikke minst næringa sjøl må stå sentralt i den videre 

planprosessen her. 

Faktagrunnlaget viser også at spredt utbygging utenom planprosesser har stått for en relativt stor del 

av faktisk nedbygging. Holdes Trondheim utenom statistikken har 30 % av omdisponeringen av dyrka 

jord til bolig- og fritidsbebyggelse i perioden 2015-2017 i Trøndelag blitt gjort etter jordlovens §9/ 

PBL §19 dispensasjon, uten bruk av reguleringsplan. Dette illustrerer at små enkelttiltak ikke gir så 

 
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 

Det betyr at 

• produksjon av ren og trygg mat er i god vekst. 

• sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende. 

• vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/417525?agendaItemId=202430
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store utslag for kommunene sett hver for seg, men sammenlagt for hele fylket blir andelen stor. Skal 

vi lykkes med å bevare dyrkajorda i Trøndelag er det behov for å se utviklinga i et regionalt 

perspektiv.  

Andre sentrale tema under overskrifta «strategier for jordvernet» vil være alternativvurdering ved 

tiltak, potensiale for å omdisponere arealer tilbake til jordbruk, store samferdselsprosjekter med 

tilhørende planprosesser, deponi, flytting av matjord og jordkvalitet, samt nydyrking. Vi må utforme 

strategier for håndtering av jordvernmålet, og utforme gode planprinsipper som skal bidra til 

redusert nedbygging og bedre husholdering av omdisponerte arealer. 

Fylkesmannen, Statens vegvesen, Nye Veier, landbruksnæringa og ikke minst kommunene vil være 

sentrale i planprosessen. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

Faktagrunnlaget vil bli oppdatert i løpet av 2019.  
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Klimaomstilling  
Klimaomstilling omfatter både samfunnsendring, klimatilpasning og klimagassreduksjon. Trøndelag 

må bli smartere, tryggere og grønnere. Det er en ambisjon at et sammenslått Trøndelag vil gi et løft 

for samarbeidet om klimaarbeidet. 

Trøndelag er stort i areal, med store variasjoner i klimaet fra kyst til innland, og sårbart for mange 

ulike konsekvenser av vær og klima. Kommunene skal ta hensyn til klimaendringer i risiko- og 

sårbarhetsanalyser i arealplanprosesser. Dette er et viktig bidrag til lokal klimatilpassing, fordi det 

kan hindre at nye bygg og infrastruktur blir etablert på steder som er utsatt for konsekvensene av 

dagens og framtidas klima. 

Parallelt med RPA blir det utarbeidet en regional strategi for klimaarbeidet i Trøndelag, som skal 

vedtas i desember 2019. Strategien skal omfatte klimagassutslipp, opptak av karbon og 

klimatilpasning. Hovedfokuset vil være retta mot direkte utslipp, men indirekte utslipp vil også bli 

behandlet. Strategien skal omhandle både fylkeskommunens eget klimaarbeid og klimaarbeidet i 

hele fylket, og må være med på å gi retning og føringer for kommuner, næringsliv og andre. Felles 

satsinger for å nå viktige mål er avgjørende for å lykkes med klimaarbeidet i fylket.  

Arbeidet med klimaomstilling og regional plan for arealbruk vil bli koordinert og sett i sammenheng. 

Strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av 

Regional plan for arealbruk. 
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Kulturminner 
Den samfunnsmessige verdien av kulturminnene i fylket skal være en tydelig dimensjon i 

arealplanleggingen. Kulturminner er viktig for opplevelser og identitet, og kan være med på å gi 

grunnlag for bolyst, trivsel, folkehelse og reiseliv. Bruksverdi og miljøperspektiv står også sentralt. 

Boplasser, gravhauger og verneverdige bygningsmiljøer forteller om ressursbruk og 

bosettingsmønster som gir preg til landskap og byer. 

Framtidsretta og god by- og stedsutvikling krever at byene og tettstedene i mye større grad enn før 

må utvikles innover enn utover, i form av fortetting og transformasjon. Kunnskap om bygnings-

miljøene og de kulturhistoriske kvalitetene i trønderske byer og tettsteder er sentralt for å sikre at 

viktige verdier blir ivaretatt når byen skal utvikle seg. Godt og omforent kunnskapsgrunnlag her er 

viktig, og må prioriteres i kommuneplanprosesser, kommunenes kulturminneplaner og i regional plan 

for kulturminnevern. 

Fylkeskommunen skal utarbeide en Regional plan for kulturminner parallelt med arbeidet med 

regional plan for arealbruk, med oppstart i 2019. Planprogrammet for kulturminneplanen skal etter 

planen bli sendt på høring i april, og prosessene vil bli koordinert og sett i sammenheng. Planene skal 

bygge opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer. Regionalpolitiske retningslinjer som gir 

spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av Regional plan for arealbruk. 
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Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv  
Tilgang til næringsarealer er viktig for å sikre god lokalisering av alle små og mellomstore 

virksomheter, og for å sikre store sammenhengende næringsarealer for arealkrevende virksomheter. 

Situasjonen i kommunene er ulik, mens noen har store arealer tilgjengelig har andre større 

etterspørsel enn tilbud. Trondheimsregionen har gjennom IKAP utviklet metodikk for lokalisering av 

næringsvirksomhet, basert på ABC- prinsippet. Metodikken er overførbar også for de andre byene og 

for andre større næringsareal i Trøndelag. I ABC-prinsippet deles næringsarealer i tre kategorier: A-

områder er typisk kontorplasslokalisering, godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange. 

B-områder ligger i, eller i nær tilknytning til tettsteder, og har god tilgang til hovedvegnettet. Typisk 

transportbedrifter, lagerhaller, bygg- og anleggsvirksomheter. C-områder er gjerne arealkrevende 

industri- og logistikkvirksomheter utenfor tettstedene.  

Kommunene ønsker gjerne å ha ulike typer næringsarealer tilgjengelig innad i egen kommune. 

Kontor og smånæringer i A og B-kategori er gjerne lettere å dekke og har mindre behov for regional 

koordinering enn C-områder og større B- områder.  

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

Omfattende kunnskapsinnhenting om næringsarealer vil være krevende for en stor geografi som 

Trøndelag, og behovet for oppdatering/ revidering kan også bli stort. Et hensiktsmessig 

ambisjonsnivå kan være å registrere ledige arealer i kommuneplanene over en gitt størrelse 

(eksempelvis 50 eller 100daa), med fokus på store B-områder og C-områder. Kombinert med 

informasjon om tilknytning til veg og annen infrastruktur, nærhet til godsstrømmer og øvrig logistikk 

med mer samt hvor byggeklare de er. Ut fra mål om å ha et bredt tilbud på ulike næringsarealer i alle 

deler av fylket kan dette gi nyttig informasjon for videre kommunal og regional planlegging. 

 

  

 
Sentrale delmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling. 

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeids- og næringsliv. 

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi. 

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff. 

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem. 



26 Planprogram – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Høringsversjon 
 

Reindrift  
Trøndelag utgjør en stor del av sørsamisk område og store deler av fylket er områder for reindrift. 

Reindrifta er ikke bare næringsutøver og arealbruker, men har også en urfolk - og kulturdimensjon. 

Tilgangen på beitearealer er vesentlig for reindriftas fremtidige eksistens, og dermed for samisk språk 

og tradisjonskunnskap.  

Reindrifta i Trøndelag har noe av det beste økonomiske resultatet på landsbasis. Dette er ei 

arealkrevende næring som bruker arealer på tvers av kommunegrensene til ulike tider av året. 

Reinbeiteområdenes administrative grenser utgjør en begrensning for drifta, og arealbruken innenfor 

disse områdene er derfor svært viktig for næringa.  

Store inngrep i reinbeiteområdene er utfordrende, men (den kumulative) effekten av flere små 

inngrep gir også utfordringer. Totalomfanget av mange små inngrep med tilhørende ferdsel kan bli 

stort, og tiltak i en kommune kan ha konsekvenser i andre kommuner. Reindrift bør derfor ses i et 

regionalt perspektiv, både for verdiskaping og arealbruk.  

Det kan være en utfordring for fylker og kommuner å få til gode systemer for involvering og 

medvirkning i planprosesser generelt, og også reindrifta som næring og kulturbærer.  Prosessreglene 

i plan -og bygningsloven må på best mulig måte tilpasses reindrifta og det samiske, og dette vil være 

en del av arbeidet med RPA.  

Reindrift må ses i sammenheng med andre samfunnsinteresser og planprosessen skal bidra til felles 

virkelighetsforståelse som gir grunnlag for dialog og utvikling av handlingsrommet gjennom gode 

planprosesser. 

Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i prosessen. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

Det er generelt liten kunnskap om reindrift og samisk kultur i majoritetssamfunnet. Samtidig er det et 

relativt stort omfang av utredninger og datakilder som berører reindrift, men ikke alt er like godt 

kjent. Det er slik et behov for en gjennomgang av hva som finnes av relevant kunnskap og ikke minst 

ny forskning på området, og se på hvordan eksisterende kunnskap kan gjøres bedre tilgjengelig for 

regional og kommunal planlegging. 

Landbruks -og matdepartementet har det overordnede ansvaret for reindriften og det nasjonale 

kunnskapsgrunnlaget for næringen, bla. reindriftens arealbrukskart. Disse kartene bør stå sentralt i 

arealforvaltningen og videreutvikles. www.nibio.no. 

Fylkeskommunene i Trøndelag utarbeidet i 2013 en digital inngrepsoversikt som et faktagrunnlag for 

planer og tiltak. Oversikten foreslås oppdatert med 2018- data for å vise utviklingen over tid og gis 

gode innsynsløsninger.  NINA Tromsø og Trondheim er i gang med et større prosjekt om effekter av 

inngrep på oppdrag fra Forskningsrådet. Dette bør ses i sammenheng med den regionale 

inngrepsoversikten.  

 

  

http://www.nibio.no/
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Kraftproduksjon 
Utbygging av vindkraft, vannkraft og småkraft medfører at omtrent 100 % av kraftproduksjon i 

Trøndelag er basert på fornybare ressurser. De store vindkraftprosjektene som er under utbygging 

langs Trøndelagskysten vil bidra til et ventet kraftoverskudd fra 2020.  

 

Vindkraft 

Det er utfordrende å finne egnede vindkraftarealer som ikke er i vesentlige konflikt med andre 

samfunnsinteresser.  

NVE skal ferdigstille en nasjonal ramme for vindkraft innen mars 2019. Dette arbeidet skal 

identifisere de mest egnede områdene for vindkraftutbygging på land. Tidligere avslåtte/trukne 

konsesjoner er ikke ekskludert i dette arbeidet. Om nye arealer skal tas i bruk må det løses gjennom 

regionale planer. Fylkeskommunen har levert kunnskapsgrunnlag til dette arbeidet. 

Tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderte at målene i fylkesdelplan vindkraft (2008) var 

oppfylt med utbyggingen av de store anlegg på Fosen og i Snillfjord-området.  

Regionalpolitisk retningslinje for vindkraft i fra RPA Nord- Trøndelag (2013) slår fast at «Planlegging 

av vindkraftverk ut over allerede konsesjonsgitte og anbefalte vindkraftverk stilles i bero inntil 

konsekvenser for reindrift og miljøinteresser av disse vindkraftverkene er vurdert». 

Med utgangspunkt i konfliktnivået, og gjeldende regionalpolitiske føringer, vil ikke regional plan for 

arealbruk prioritere nye arealer til vindkraft. Imidlertid vil det kunne være behov for regionalpolitiske 

retningslinjer for arealer som allerede er utbygd og konsesjonsgitt. 

 

Vannkraft 

Utbygging av nye store vannkraftanlegg i Trøndelag blir ikke vurdert som aktuelt fordi de store 

vassdragene enten allerede er regulert til vannkraft, eller de er omfattet av vernebestemmelser. 

Imidlertid kan det være et stort potensial i oppgradering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Fordi 

dette får små konsekvenser for arealbruk, vil temaet ikke bli prioritert i den regionale planen.  

 

Småskala energiproduksjon 

Vindkraft i form av gårdsmøller/enkeltmøller er lite utbredt. Solcelleanlegg er i rask utvikling og blir 

stadig mer vanlig, både hos private og i næringslivet. Fordi solcelleanlegg blir montert på 

eksisterende bygninger og anlegg, får det i liten grad konsekvenser for arealbruk. Gårdsmøller og 

solcelleanlegg vil derfor ikke bli prioritert. 

Små vannkraftverk (småkraft) er vurdert som et klimapolitisk bidrag til å dekke behov for fornybar 
energi, samt regional ressursutnytting i distriktene. Mange tillatelser er gitt, men ikke nødvendigvis 
bygd ut. Samla utbygging må balanseres mot de positive effektene av lokal verdiskaping. Temaet vil 
bli vektlagt i planarbeidet. 
 
 
Behov for kunnskapsgrunnlag 

Det er behov for en oversikt som viser den samla belastningen av småkraftverk i et regionalt 

perspektiv, eksempelvis fordelt på kategoriene «utbygd», «under bygging», «gitt konsesjon men ikke 

utbygd». NVE, Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i arbeidet. Kunnskap fra den 

pågående utbygginga av vindkraft og kraftnett på Fosen må hentes inn og sammenstilles.  
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Mineraler, byggeråstoffer og massedeponi 
Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre viktige mineralforekomster i et langsiktig 

perspektiv. Mineralressursene må sikres gjennom kommunal arealplanlegging.  

Vi deler mineraler inn i to hovedkategorier, med ulike utfordringer knytta til arealbruk.   

1) Byggeråstoffer  

Byggeråstoffer er en fellesbetegnelse for pukk, grus og tilslag til betong og asfalt. Disse utvinnes i 

hele Trøndelag, hovedsakelig til et lokalt marked. Kortreist massetransport, tilgang til egnede 

deponiområder og gjenbruk av overskuddsmasser vil redusere den totale miljø- og 

samfunnsbelastningen. Det er derfor nødvendig at forvaltningen av byggeråstoffer ses i et regionalt 

perspektiv.  

2) Naturstein, malm og industrimineraler 

Trøndelag har flere store aktører og forekomster på naturstein, hvor flere er klassifisert som 

nasjonalt viktige. Naturstein, og da særlig skifer, er en produksjon i vekst med betydelig verdiskaping.  

Mineralutvinning i Trøndelag vil være avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser og 

beslutningsprosesser fra statlig hold. Det er ingen malmforekomster i drift i Trøndelag i dag, men det 

er påvist ytterligere metallressurser i gamle gruveområder, hvor potensiell drift bl.a. vil være 

avhengig av prisene på verdensmarkedet. Det mest anvendbare mineralet vi har er kalk, som er et 

viktig råstoff i Trøndelag, og hvor vi har flere aktive brudd. Det er også påvist andre interessante 

mineralforekomster av nasjonal interesse, men som har utfordrende beliggenhet med tanke på 

interessekonflikter.  

Mineralutvinning må foregå i en skala som er forenlig med miljøkrav og infrastrukturens kapasitet, og 

på en slik måte at en bærekraftig reindriftsnæring kan opprettholdes. God tilgang til et felles 

kunnskapsgrunnlag for avveiing av ulike miljø- og næringsinteresser må stå sentralt.  

 

Massedeponi 

Kartlegging av aktuelle områder for massedeponi, i et regionalt perspektiv, kan være aktuelt. Et slikt 

arbeid er allerede utført i Trondheimsregionen gjennom det interkommunale plansamarbeidet IKAP. 

Om dette blir en prioritert oppgave er det aktuelt å hente erfaringer fra IKAP. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

Det er behov for en oppdatert mineralressurskartlegging for hele Trøndelag. Norges geologiske 

undersøkelse (NGU) er sentrale i dette arbeidet. I tillegg til retningslinjer i regional plan for arealbruk 

kan en veileder som viser hvordan et slikt datagrunnlag bør innarbeides i kommunenes arealplaner 

være nyttig.  

Mange av kommunene har behov for mer kunnskap om forekomstene av byggeråstoff, for å kunne 

sikre disse ressursene i aktuelle planer og planprosesser. Dette er et arbeid NGU er i gang med. 

Kvalitet, bruksmønster, transportmønster er sentrale stikkord. 

Gjennom planprosessen med regional plan for arealbruk må NGU, Direktoratet for mineralforvaltning 

og fylkeskommunen videreutvikle samarbeidet for å tilrettelegge ulike temadata for kommunal 

planlegging.  
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Kystsoneplanlegging 

Det kan være kryssende interesser mellom marin næringssatsing og miljø/friluftsinteresser for de 

kystnære sjøområdene i Trøndelag. God og forutsigbar forvaltning av sjøområdene krever en 

samordnet arealplanlegging i sjø, på tvers av kommunegrensene, med et regionalt og nasjonalt 

perspektiv.  

Kystkommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen 

har for en tid tilbake gjennomført et interkommunalt plansamarbeid kalt «Kysten er klar».  

I 2018 har Namdal regionråd igangsatt et interkommunalt plansamarbeid for kommunene Leka, 

Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. Planprogrammet har 

nylig vært på høring. Så lenge kommunene aktivt arbeider med interkommunalt plansamarbeid vil 

ikke fylkeskommunen initiere en egen regional plan for sjøarealene. 

Samtidig vil den regionale planen for arealbruk være overordnet interkommunale plansamarbeid. 

Derfor må samhandlinga være god, slik at regional plan og de interkommunale plansamarbeidene 

kan styrke hverandre.  

Når kystsoneplanlegging blir ivaretatt i pågående planprosess vil Regional plan for arealbruk i mindre 

grad fokusere på sjøarealene. Overordnede strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir 

spesifikke føringer for arealbruk kan likevel bli en del av Regional plan for arealbruk. 

 

Vannforvaltning 
Vannforskriften stiller krav om minst god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster; 

overflatevann, grunnvann og saltvann (kystvann). Kravet fastsettes som miljømål i regional plan for 

vannforvaltning, og gjelder for alle sektormyndigheter. Regional plan for vannforvaltning skal 

revideres parallelt med arbeidet med regional plan for arealbruk. Prosessene vil bli koordinert og sett 

i sammenheng.  
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Differensiert forvaltning av strandsonen 
Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. Ressursene i 

kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser er 

oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging. Samtidig har 

utviklingen i hyttemarkedet ført til økt arealpress i mange kommuner, og en høyere arealutnyttelse 

enn tidligere (større hytter og økt tetthet). Større hytter med høy standard innebærer økt bruk med 

flere mennesker og økt ferdsel med følger for natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap. 

Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre bærekraftig 

ressursutnyttelse langs kysten. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig 

for alle (PBL § 1-8). De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen 

tydeliggjør nasjonal arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-metersbeltet lang sjøen og 

vernet skal være strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.  

Gjennom arbeidet med regional plan for arealbruk må den regionalpolitiske tenkningen av 

differensieringen i det statlige retningslinjene bli konkretisert og tydeliggjort. 

 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Miljøverndepartementet 2011. 
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For å bevare verdifulle kulturmiljøer/kulturlandskap – og naturområder må et differensiert 

strandsonevern praktiseres bedre, hvor de lokale forhold kan tillegges vekt. Dette betinger at 

kommuneplanen brukes til en helhetlig drøfting av hvilke områder som kan bebygges og ikke. På 

denne måten kan de ulike områdene sees i sammenheng med hverandre (også land/sjø). 

Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg. 

 

Behov for ny/oppdatert kunnskap 

Det er behov for en oppdatering av skråfotosamling av strandsonen. Et felles prosjekt bør vurderes 

hvor fylkeskommune, fylkesmann og kommunene inngår.  

Det vil også være behov for en oversikt, på kommunenivå, med gjenværende tilgjengelig strandsone 

som verken er nedbygd, dyrka mark, vernet (naturvern/kulturminne) eller ikke for bratt og 

utilgjengelig. 

Som et resultat av oppdatert kunnskapsgrunnlag kan det gi behov for å revurdere kartet som viser 

stort og mindre press på strandsonen, med et regionalt utgangspunkt. 
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Organisering av arbeidet og opplegg for medvirkning 

Det følger av plan- og bygningsloven at det er fylkestinget som regional planmyndighet som skal 

fastsette endelig planprogram og vedta endelig plan. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Før 

vedtak blir planforslaget lagt ut på høring slik at det kan fattes politiske vedtak i kommunene. For å 

ytterligere sikre forankring blir det lagt opp til bred organisering av planprosessen. 

Bred planprosess 

For at vi skal lykkes med oppfølgingen av Regional plan for arealbruk, altså at planen blir et nyttig 

verktøy både for fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter og andre etter vedtak, blir 

planprosessen sentral. Planprosessen må være bred og medvirkninga god, ikke minst fra de organer 

som skal følge opp planen, og da kanskje særlig kommunene. For at den regionale planleggingen skal 

fylle sin funksjon er det en forutsetning at kommunenes syn er innarbeidet i beskrivelsen av 

situasjonen og oppgaven, slik at de regionale planene behandler spørsmål som er viktige for dem. 

Organisering av planarbeidet  

Plan- og bygningsloven § 8-3 slår fast at statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

planleggingen «når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak».  

Organiseringen av planarbeidet må være effektiv og resultatorientert. Samtidig vil det bli krevende å 

avveie ulike interesser, og å finne løsninger som partene kan godta og rette seg etter. Derfor må 

prosessen sikre bred involvering, og politisk og administrativ forankring, både fra lokalt og regionalt 

nivå. Informasjon om prosessen må være tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside. 

Kommunene sentrale 

Det er avgjørende at kommunene blir involvert i arbeidet, og at de kjenner seg igjen i 

problemstillingene. Den regionale planen skal inneholde mål og strategier som viser en felles retning 

for bruken av arealene i Trøndelag. De overordnede målene og strategiene må stå sentralt ved 

framtidige interesse-/ og målkonflikter. Derfor er det særlig viktig å forankre arbeidet på politisk nivå 

i kommunene. I dette arbeidet vil vi i stor grad bruke eksisterende partnerskapsarenaer, eksempelvis 

gjennom kommunekonferansene som blir arrangert i samarbeid med KS og Fylkesmannen. I tillegg 

planlegger fylkeskommunen å møte alle kommunene regionvis i dialogmøter i løpet av 2019. Dette 

vil bli koordinert med andre relevante planer og strategier som er under arbeid i fylkeskommunen. 

Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere mål og strategier, med direkte føringer for 

kommunenes arealplanlegging. For å sikre forankring og eierskap, men ikke minst for at 

plandokumentet skal bli et så godt verktøy som mulig, legger vi opp til en prosess hvor kommunene 

deltar med administrative fagressurser i temavise arbeidsgrupper.  

Det innebærer altså at planprosessen legger opp til en involvering av kommunene på to nivå: 

Regionvise møter med kommunenes politiske ledelse med fokus på de overordnede målene og 

strategiene for utviklinga av Trøndelag, mens kommuneadministrasjonen vil bli invitert til å delta i 

mer faglige drøftinger. Vi vil også bruke faste faglige konferanser/temasamlinger med de regionale 

og statlige myndighetene og kommuneadministrasjonene for å drøfte og få innspill til regional plan 

for arealbruk. 

Involvering av Fylkesmannen og sektormyndighetene vil også være todelt. Det vil være naturlig å 

bruke Regionplanutvalget, evt. utvidet med andre myndigheter ved behov, for de overordnede mål- 

og strategidiskusjonene, mens «fagrådgivere» vil bli invitert til å delta i fagtemagrupper sammen 

med fylkeskommunen og kommunene.  
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Regionplanutvalget 

Regionplanutvalget består av KS, Fylkesmannen og fylkesutvalgets medlemmer. Andre statlige 

sektormyndigheter kan inviteres inn i regionplanutvalgets møter etter behov. Regionplanutvalgets 

møter blir avholdt i forkant av møter i fylkesutvalget. 

Regional plan for arealbruk vil være fast post på alle møter i regionplanutvalget i 2019 og 2020.  

Fylkeskommunale råd og utvalg 

Hovedutvalgene i fylkeskommunen vil være en god arena for drøftingsmøter/ verksted knyttet til 

ulike relevante fagtema. De fylkeskommunale rådene for henholdsvis integrering, likestilling av 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og ungdommens fylkesutvalg vil også bli involvert 

undervegs i prosessen. 

Innspillsmøter 

Temabaserte innspillmøter kan også være aktuelt for noen av temaene, eksempelvis for å involvere 

næringslivet i regionen i deler av prosessen, eller faglagene i landbruket i forbindelse med strategier 

for jordvernet. 

Eksisterende arenaer og nettverk 

Med unntak av arbeidsgruppene og eventuelle innspillsmøter vil planprosessen i all hovedsak 

benytte arenaer som allerede eksisterer i utarbeidelse og medvirkning. Der det er relevant vil vi 

koordinere arbeidet med møter i parallelle plan- og strategiprosesser.  
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Regional plan for arealbruk vil bli organisert som et prosjekt, som kan illustreres slik:  

 

 

 

 

Referansegruppe ekstern er regionalt planforum når RPA er eget tema på møtene. Styrker den 

faglige bredden og forankringen. Deltakerne er sentrale fagpersoner i kommunene og regional stat. 

Øvrige organisasjoner vil bli invitert etter behov. 

Prosjektleder skal sikre at bestillingene fra prosjektansvarlig og politiske organ følges opp, og 

motsatt; l løfte sentrale problemstillinger opp til regionplanutvalg og intern referansegruppe for 

videre behandling. 

Plansekretariatet koordinerer og sammenstiller leveransene fra arbeidsgruppene til det som blir en 

regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

Arbeidsgrupper bidrar med kunnskapsgrunnlag, analyser og sentrale problemstillinger som må 

drøftes og vurderes. Deltakerne er fagpersoner med kompetanse innenfor de aktuelle temaene fra 

Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Fylkesmannen Trøndelag, statlige sektormyndigheter og 

evt. andre.  

Høring 

Både planprogrammet og planen vil bli sendt på bred ekstern høring.  
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Prosess og tidsplan 
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Bilder 

Forside:  GisLink 

Side 2:  Simon Williams 

Side 14:  Mona Jønvik Andersson 

Side 24:  Steinar Johansen 

Side 32:  Mona Jønvik Andersson 
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