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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.12. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/ Dato 06. desember 2019  
 

Sted: Midtre Gauldal kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 40/19 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 25.10. 2019 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.10. 2019 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.10. 2019 tas til etterretning. 

 

Orienteringssaker: 
 

 TR 41/19 Nye Veier, orientering om status og planer for 2020. 

 

Sak:  Nye Veier blir en viktigere og viktigere aktør i veiutbygging i Trøndelag, og det er nyttig og 

nødvendig å ha jevnlige orienteringer fra dem i Regionrådet. Johan Arnt Vatnan vil orientere 

om status og framdrift.. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 TR 42/19 Arbeidet med Masterplan for Værnes flyplass. 

 

Sak:  Utviklingen av Værnes er viktig for alle kommunene i Trondheimsregionen og i Trøndelag. 

Avinor har over noe tid arbeidet med en Masterplan for Værnes, som er en samlende plan som 

viser forventet utvikling på kort, mellomlang og lang sikt. Den redegjør for overordnet 

arealbruk samt flyoperative og driftsmessige forhold. Masterplanen legger hovedvekt på de 

langsiktige utviklingsbehovene med sikte på at innebygging unngås. 

Marit Stigen, Lufthavndirektør, og Ellen Weidemann, sjef forretningsutvikling, vil orientere. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 TR 43/19 Celtic Norse. 

 

Sak:  Celtic Norse dreier seg om ilandføring av fiberledning fra USA via Irland, til Øysand i Melhus. 

Dette er viktig for hele regionen, og gir interessante muligheter for næringsutvikling.  
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Hans Petter Øien Kvam, NiT og daglig leder i Melhus utviklingsarena, vil presentere arbeidet. 

 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 

Beslutningssaker: 

 

 

 TR 44/19 Deponi: Ny veileder, status og veien framover. 

 

Sak:  Trondheimsregionen-regionrådet vedtok Regional utredning av områder for deponering 

av rene masser 17. april 2015. Som oppfølging av prosjektet ble det blant annet 

igangsatt: 

   - oppdatering av saksbehandlingsveileder Etablering av deponi for rene masser 

   - kartportal som viser status på områder for deponi 

   - styrking av samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 

 

   Samarbeidet med MEF har blitt styrket etter vedtaket i 2015. Blant annet samarbeides 

det om oppdatering av status på deponisituasjonen i Trondheim, Klæbu, Melhus og 

Malvik kommune. Kartleggingen vurderes utvidet til å omfatte hele 

Trondheimsregionen. Trondheimsregionen publiserer deponistatus via IKAP sine 

nettsider. Det blir orientert om status på deponisituasjonen i møtet. 

 

   Oppdatert veileder for saksbehandling av forslag til deponering av rene masser i 

Trondheimsregionen presenteres. 
 

 

Vedlegg 2: Forslag til veileder 

Vedlegg 3: Oversikt over status deponi 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet slutter seg til at veileder Deponering av rene masser i 

Trondheimsregionen - informasjon til søker og retningslinjer for saksbehandler 

legges til grunn i behandling av forslag til deponering av rene masser, og ber om at 

kommunen legger den til grunn i sin saksbehandling. 

 

 TR 45/19 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen.  

  

Sak: Som det ble orientert om i forrige Regionråd vil en ny kommunelov også ha konsekvenser for 

interkommunalt samarbeid. Den definerer hvordan interkommunalt samarbeid kan foregå på 

slik: 

” Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 

samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.” 

 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Trondheimsregionen. Det kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dvs interessepolitikk og 

grenseoverskridende oppgaver, og skiller seg fra kommunalt oppgavefellesskap som skal løse 

felles oppgaver, dvs tjenestesamarbeid. I interkommunalt politisk råd skal det øverste organet 
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hete representantskapet, og det kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Endringene 

her består egentlig mest av endrede betegnelser.   

 

Det som er en reell endring er et krav om at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale 

mellom alle deltakerne i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene. Daglig leder har laget 

et forslag, vedlagt. Det er tatt utgangspunkt i de gjeldende vedtektene, med endringer enten pga 

endret praksis i de ni årene siden de ble vedtatt, eller føringer lagt i ny kommunelov. 

Samarbeidsavtalen er forsøkt holdt på minimumsnivå, andre regionsamarbeid har gått lenger i å 

detaljere en slik avtale.  

 

Saksgangen videre er at forslaget til samarbeidsavtale blir lagt fram for godkjenning i 

Regionrådet i desember, med (forhåpentligvis) vedtak om å sende den ut til behandling i 

kommunestyrene. Når den sendes ut til kommunene vil det også være med forslag til sak, 

inkludert den evalueringen som ble lagt fram for Regionrådet i juni. 

 

 Vedlegg 4: Forslag til samarbeidsavtale. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar forslaget til samarbeidsavtale med kommunene, og at den sendes 

til kommunene for vedtak i alle kommunestyrene. 

 

 

 

 TR 46/19 Utviklingsplan 2020. 

 

Sak:  I tråd med årshjulet legges Utviklingsplan med budsjett 2020 fram for endelig vedtak i 

Regionrådet i desember. Dette er det viktigste styringsinstrumentet for arbeidet i 

Trondheimsregionen. Budsjettet er tatt ned til 10 mill i året, som en tilpasning til et langsiktig 

fornuftig driftsnivå. 

 
Vedlegg 5: Utviklingsplan 2020. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2020. 

 

 

 

 TR 47/19 Ny Strategisk næringsplan. 

 

Sak:  Strategisk næringsplan (SNP) går til 2020, og derfor må det tas stilling til hva vi gjør videre. 

Flere alternativer er mulig: Prolongere (for eksempel fram til 2023), rullere (dvs bare gjøre 

mindre endringer) – eller starte arbeidet med en helt ny SNP. Det har vært ført diskusjoner både 

i Næringsrådet, Rådmannsforum og AU om dette, og det er en omforent holdning om at det er 

fornuftig å sette i gang en prosess med en helt ny Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen.  10 år er lang tid, mange forutsetninger har blitt annerledes, og det er sunt 

å se på næringspolitikken med et helt nytt blikk.  

 

En slik planprosess er krevende tids- og ressursmessig, og det første spørsmålet blir hvordan det 

kan organiseres, og hvilket ansvar forskjellige aktører kan ta. Det er mange forskjellige måter å 

organisere det på, men de alternativene vi har lagt til internt er disse: 

1. Både under utarbeidelsen av SNP og rulleringen var det Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen (NiT) som hadde det utøvende ansvaret, men forankret i den bredere 
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Næringsalliansen. Det mest nærliggende er at NiT får ansvaret også denne gangen. Fordelen 

med det er det er en organisasjon med høy legitimitet som kjenner arbeidet og regionen 

svært godt, og at det er mulig å argumentere for at dette er knyttet til rollen som 

interesseorganisasjon, i et innkjøpsperspektiv.  

I den grad man skal tenke motargumenter kan den tette koblingen til SNP også være en 

barriere for å tenke nytt. Men kanskje det viktigste å avklare er om man har den rette 

personressursene: Dette krever tung kompetanse på næringslivet i regionen, tung 

prosesskompetanse, og god kunnskap om det offentlig/kommunene.  

I tillegg må prisingen være på et slikt nivå at det er tydelig at NiT også bruker betydelig 

interne ressurser på det, fordi det er en naturlig og viktig del av det å være en 

medlemsorganisasjon for næringslivet i regionen. Hvis ikke vil alternativet være et anbud. 

2.  Et annet alternativ er at prosessen kjøres inhouse i Trondheimsregionen/Trondheim 

kommune. På mange måter er det en nærliggende løsning, men den krever at vi har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet internt til å kjøre en slik prosess. Baksiden er at en 

prosess styrt av næringslivet selv har en større legitimitet og en større mulighet til å få 

mobilisert næringslivet, enn en offentlig styrt prosess. 

3. Det tredje alternativet er å legge det ut på anbud. Aktører som SINTEF, Proneo, T:Lab og 

FI vil nok finne et slikt anbud interessant, det vil gi et konkurransefortrinn mht markedet for 

næringsutvikling i hele Trondheimsregionen.   

Utfordringen her er kostnadene, og å greie å lage et anbud som er dekkende for det som ut 

fra erfaring gjerne er uforutsigbare samfunnsplanleggingsprosesser.  

En annen utfordring er å greie og beholde nødvendig forankring internt med en helt ekstern 

prosessleder.  

 

   Ur fra disse alternativene anbefaler sekretariatet at vi går for at NiT får prosesslederansvaret 

også denne gangen. Daglig leder får ansvaret for å forhandle fram en avtale innen akseptable 

rammer, som sikrer at det god nok og tilstrekklig kompetanse som settes på oppgaven, og at det 

lages en prosessplan som sørger for at involveringen fra kommunene blir så god som mulig. Det 

blir kanskje det viktigste suksesskriteriet i prosessen.   

 

Som en start på prosessen jobbes det med å avklare bestilling av et kunnskapsgrunnlag for 

prosessen. Sist laget Telemarksforskning et statistikkgrunnlag og en analyse som var et nyttig 

grunnlag for den videre prosessen. Sekretariatet har allerede bestilt en oppdatering av dette 

materialet, med en tilleggsbestilling om en sammenligning med Bergensregionen og 

Stavangerregionen i samme tidsperiode. 

 

For å gi oss en hjelpende hånd med å se inn i framtida har vi bedt SINTEF om å komme med en 

versjon tilpasset Trondheimsregionen knyttet til rapporten de laget om ”Nye muligheter for 

verdiskaping i Norge”.  Den opprinnelige rapporten var en del av kunnskapsgrunnlaget for 

NHO-prosjektet ”Veikart for fremtidens næringsliv”, og inneholder korte beskrivelser av 24 nye 

mulige verdikjeder som ennå ikke er fullt utviklet i Norge. Vår bestilling til SINTEF er at vi 

som sagt ønsker en vurdering av hvilke muligheter Trondheimsregionen har innen disse 24 

mulige verdikjedene. Det tas sikte på å inngå kontrakt med SINTEF før jul. 

 

I utgangspunktet tas det sikte på å ha en ny Strategisk næringsplan ferdig til beslutning til 

Regionrådet i desember 2020, men det forutsetter stram tidsstyring. Det som er utfordringen og 

vanskelig å beregne i denne type prosesser, er å sikre tilstrekkelig tid til involvering. Arbeidet 

med å lage en prosessplan vil starte umiddelbart etter Regionrådets vedtak.  

 

 
Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet vedtar at det skal lages en ny Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen. 
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2. Næringsforeningen i Trondheimsregionen engasjeres som prosjekt- og 

prosessleder for utarbeidelsen av en ny Strategisk næringsplan. Daglig leder får 

fullmakt til å forhandle fram en avtale i tråd med føringene i saken. 

3. Regionrådet forutsetter at alle kommunene og kommunestyrene kobles tett til 

prosessen med å utarbeide ny Strategisk næringsplan.  

4. Regionrådet tar punktet om utarbeiding av kunnskapsgrunnlag til orientering. 

 
 

 

 TR 48/19 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 2020. 

Sak:  Handlingsplan for Strategisk Næringsplan har varighet ut 2019. På grunn av ny Strategisk 

Næringsplan fra 2021 vil handlingsplanen kun gjelde inntil det er laget en ny med basis i SNP. 

Oppbyggingen er lik gjeldende handlingsplan, men det er lagt til aktiviteter og gjennomførte 

tiltak er tatt ut. Det er lagt til et nytt temaområde rundt Trøndelag som matregion.  

 

Generelt er handlingsplanen blitt bredere enn den var opprinnelig. Delvis gjenspeiler det at vi nå 

har felles næringsutviklingsarbeid med Trondheim kommune, som gjør bredden større, men 

også at den i større grad gjenspeiler tiltak i det større partnerskapet. Handlingsplanen vil være 

dynamisk også fram til den blir erstattet; det vil være rom for å legge til nye tiltak underveis. 

 

Vedlegg 6: Forslag til Handlingsplan. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

  

 

 TR 49/19 Orienteringer 

   

  

 

 TR 50/19 Eventuelt 

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 25/10 2019  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 19/ Dato 01. november 2019  
 

Sted: Trondheim kommune, bystyresalen. 

Tidsrom: Kl 0900-1200. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Jan Inge Kaspersen, Anne Kathrine Slungård. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Anders Frost, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Ola By Rise. 

 Klæbu kommune:  
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Jorid Jagtøyen, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Gunn Iversen Stokke. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Trude Solem Heggdal, Alf Petter Tenfjord. 
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Anne Kirkeby, Vigdis Bolås. 
Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Øystein Johannesen, Harald Høydal. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian, Børge Beisvåg. 
Statens Vegvesen: . 

 Trøndelag fylkeskommune:  
 Trondheim havn: Kirsti Østensjø. 
 Miljøpakken: Henning Lervåg, Oddgeir Myklebust. 

Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet, Jofrid Burheim 
 Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet, og ønsket velkommen til Skaun kommune. 

 

 

 TR 27/19 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.06. 2019 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.06. 2019 tas til etterretning. 

 

 

Beslutningssaker: 

 TR 28/19 Konstituering – valg av leder/nestleder/AU. 

 
I sak 28/15 ble det delegert til AU å nedsette en valgkomite som legger fram forslag til ny 

leder/nestleder/AU. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Krogstad og Jon P Husby 

  

   

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 Vedtak: 

 Som nytt AU velges: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen. 

Som ny leder i Regionrådet for Trondheimsregionen velges: Rita Ottervik, med åtte stemmer. 

Som ny nestleder velges: Oddbjørn Bang, med åtte stemmer. 

 

 

 

 TR 29/19 Møteplan 2020. 
 

Vedtak: 

Møteplanen for 2020 vedtatt. 

 

 

 TR 30/19 Ny kommunelov – konsekvenser for interkommunalt samarbeid.   
 

Vedtak: 

   Regionrådet ber om at det legges fram en sak for Regionrådet i desember om konsekvensene 

av ny kommunelov, og forslag til samarbeidsavtale med de deltakende kommunene. 
  

 

 

Orienteringssaker: 

 

 

 TR 31/19 Gjennomgang av Trondheimsregionens oppgaver, struktur og økonomi. 
   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 32/19 Presentasjon av interkommunal arealplan (IKAP). 

   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 33/19 Resultatene i Miljøpakken så langt – innholdet i den nye Byvekstavtalen. 
   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 34/19 Næringsutvikling og arbeidet med Strategisk næringsplan 

 
   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 
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 TR 35/19 Presentasjon av samferdselspolitisk fundament. 
   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 36/19 Presentasjon av arbeidet med profilering av Trondheimsregionen. 
   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 37/19 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 

   

Vedtak:  

 Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 

 TR 38/19 Orienteringer 

- Ingen saker 
 

 

 
  

 TR 39/19 Eventuelt 

  Ingen saker. 

   

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 



 

 

Deponering av rene masser i  
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1 Bakgrunn  
 

Ressurspyramiden – mål å begrense behov for deponering av masser 

Det er en sterk befolkningsvekst i Trondheimsregionen, noe som fører til stor byggeaktivitet til ulike 

formål i mange år framover. Å finne tilstrekkelig egnet areal til deponering av rene masser er en 

utfordring. I tillegg er det ut fra klima- og miljøhensyn en omforent strategi i Norge og Europa å satse 

på sirkulærøkonomi. Ressurspyramiden skal legges til grunn i håndtering av overskuddsmasser fra 

utbygging. Utfylling og deponering av rene masser er plassert helt nederst i pyramiden og er dermed 

en siste utveg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1: Ressurspyramiden illustrerer prioriteringene i norsk og europeisk avfallspolitikk (Berit Sømme) 

 

Masseoverskudd fra utbyggingsaktiviteter i Trondheim og omegn 

De siste årene har det vært et årlig behov for å deponere ca. 2,5 mill m3 rene overskuddsmasser fra 

utbyggingsaktiviteter i Trondheim og omegn, ca. 1,8 mill m3 fra bolig- og næringsutbygging og ca. 0,7 

mill m3 fra vegprosjekter. Behovet for å deponere masser vil variere etter utbyggingsaktiviteten, 

mellom 1,7 mill m3 til 2,5 mill m3 per år (jf. Maskinentrepenørenes forbund, MEF). Overskuddsmasser 

fra bygg- og anleggsvirksomheten transporteres ofte over kommunegrensene.  

 

Hvorfor en veileder for saksbehandling 

Å etablere en masseoppfylling krever bl.a. utredning i forhold til hvilke konsekvenser en 

masseoppfylling kan ha. Det kan være avrenning, rasfare, landskapsendringer, støy, støv og 

transport.  

 

Kommunenes saksbehandling av søknader om etablering av masseoppfylling med rene masser, og 

eventuell ulovlighetsoppfølging av eksisterende deponi, krever vurdering etter flere regelverk. 

Innenfor disse regelverkene er det rom for skjønnsutøvelse. Det er derfor ønskelig med felles 

forståelse av regelverket i regionen. Felles praktisering kan også bidra til å redusere unødvendig 

massetransport. Det er derfor behov for å samordne kommunenes håndtering av forespørsler for å 

tilstrebe likebehandling av søknader om masseoppfyllinger. 

 

Det er også behov for å gi informasjon til aktører innenfor bygge-, anleggs- og deponivirksomheten 

og grunneiere om hvilke regler som gjelder og hvordan de skal gå frem for å opprette nye 

masseoppfyllinger. 

Foreliggende veileder er rettet mot den 

nederste delen av ressurspyramiden 
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Denne veilederen for deponering av rene masser i Trondheimsregionen presenterer det viktigste 

regelverket, forslag til rutiner for saksbehandling, og retningslinjer for skjønnsutøvelser.  

 

Revidering av tidligere veileder 

Det ble laget en veileder for saksbehandlere for Trondheim kommune og nabokommunene i 

2007/2008, «Etablering av deponi for rene masser – Rammer for saksbehandling i kommunene 

Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Stjørdal og Trondheim», sist revidert i november 

2011. Det ble også laget en informasjonsside på internett. Foreliggende veileder bygger videre på 

veilederen fra 2011. 

 

Arbeidsgruppe   

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av rådgivere fra planavdelingen, byggesak 

og miljøenheten fra: 

● Trondheim kommune 

● Klæbu kommune  

● Melhus kommune 

● Malvik kommune 

 

Referansegruppe 

En referansegruppe har gitt innspill til veilederen underveis i prosessen. I referansegruppen deltok 

representanter fra: 

● Stjørdal kommune 

● Fylkesmannen i Trøndelag 

● Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
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2 Definisjoner 
 

Deponering  

Permanent plassering av masser.  

 

Etter plan- og bygningsloven er et tiltak midlertidig hvis det varer mindre enn to år. Plassering av 

masser i to år eller mer behandles som permanent tiltak.  

 

Masseoppfylling 

Brukes i denne veilederen for alle mottak for rene masser. Dette inkluderer rene massetipper, 

områder som skal fylles igjen etter uttak av mineralressurser og landbruksområder der rene masser 

benyttes for bakkeplanering.  

 

Deponi/massetipp 

Område hvor massene lagres permanent, dvs. i to år eller mer. 

 

Rene masser 

Naturlige masser fra områder der det ikke er eller har vært forurensende virksomhet. Rene masser 

består av stein, grus, sand, leire og myr med forskjellig innhold av organisk materiale. Rene masser 

må tilfredsstille grenseverdiene i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2, tilpasset lokalt 

bakgrunnsnivå (Faktaark 63: Håndtering av forurenset grunn, Trondheim kommune). Videre 

beskrivelse av rene masser finnes i Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018, Mellomlagring og 

sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset. 

 

Forurensede masser 

Masser som overskrider grenseverdiene. 

 

Jordmasser som kommer fra Trondheim by er som regel forurenset over grenseverdier og kan ikke 

deponeres som rene masser. Masser med forurensning over grenseverdiene for rene masser skal 

deponeres på godkjent deponi for slike masser. 

 

Databasen Grunnforurensning og ev. informasjon i kommunens aktsomhetskart for forurenset grunn 

Miljødirektoratets faktaark M-813/2017, Grunnforurensning - Bransjer og stoffer 

 

Inerte masser 

Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Inert  

avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk. Det er ikke biologisk 

nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan medføre 

forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Betong, glass og teglstein kan være 

eksempler på inerte masser, og klassifiseres ikke som rene masser. 

 

Avfall 

Løsgjenstander eller stoffer som skal kasseres. Plast, betong, asfalt, jern og glass er eksempler på 

avfall, og klassifiseres ikke som rene masser.  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1243/m1243.pdf
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M813/M813.pdf
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Næringsavfall 

Avfall som oppstår i næringsvirksomhet, både forbruksavfall og produksjonsavfall. 

 

Deponering av rene overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter anses som næringsavfall, med 

mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt. 
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3 Regelverk 

 
Masseoppfyllinger reguleres av flere lover og forskrifter. I tabellen under er relevant regelverk 

oppsummert. 

Tabell 1. Oversikt over ulike regelverk som kan komme til anvendelse. 

Regelverk  

Plan- og bygningsloven § 20-1 k 

Vesentlig terrenginngrep og 

Forskrift om byggesak § 4-1, e 7 

Angir konkrete grenser for hvilke terrengendringer som er 

søknadspliktige under forutsetning av at tiltaket ikke medfører fare 

eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.  

Plan- og bygningsloven kap. 12 Plikt til å utarbeide reguleringsplan. 

 

Det er hjemmel til å kreve reguleringsplan etter § 12-1:  

«For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre 

tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jf. 21-4 for slike 

tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.» 

Forskrift om 

konsekvensutredninger 

Konsekvensutredning skal vurderes ved etablering av deponier 

større enn 50 daa eller 50.000 m3 (§ 8, § 10 og vedlegg II 11 k). 

Plan- og bygningsloven kap. 19 Der tiltaket ikke er i tråd med reguleringsplan eller 

kommuneplanens arealdel, kan det søkes om dispensasjon 

(unntak) fra planen for å utføre tiltaket. Det skal ikke være kurant å 

få unntak fra planen.  

Det må foreligge grunngitt søknad og statlige og regionale 

myndigheter skal uttale seg (§ 19-2). Hensynene bak 

bestemmelsen skal ikke settes til side, og fordelene med å gi 

dispensasjon skal være klart større enn ulempene (§ 19-2). 

Forurensningsforskriften kap. 4: Søknadsplikt for anlegg av planeringsfelt.  

Planeringsfelt er forflytting av masse som berører et areal på 

minst 1 daa.  

Planering skal være utført i samsvar med «Tekniske retningslinjer 

for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av 

Landbruksdepartementet.  

Plan skal være godkjent av kommunen.  

Forurensningsloven §§ 27a 

annet ledd, § 32 første og 

annet ledd, § 11 

 

Avfall som oppstår i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter 

er å regne som næringsavfall (§ 27a) og skal leveres til et lovlig 

avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning (§ 32 annet ledd). 

Miljødirektoratet kan innvilge unntak (§ 32 annet ledd).  

 

Områder som benyttes til mottak av rene overskuddsmasser må 

være godkjent som avfallsmottak og ha tillatelse fra 
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Fylkesmannen for drift av avfallsmottak (§ 11). 

Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018, Mellomlagring og 

sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset 

beskriver dette regelverket. 

Forskrift om 

produksjonstilskudd 

Krav til bevaring av kulturlandskapet.  

Det må gis samtykke fra landbruksmyndighetene i kommunen til 

bl.a. planering av jordbruksarealer dersom tilskuddet ikke skal 

avkortes (§ 8). 

Jordloven  Omdisponering av landbruksarealer skal godkjennes (§ 9).       

Naturmangfoldloven §§ 8-12 Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. 

Vannressursloven  Inngrep i elver og bekker meldes til NVE for vurdering av 

konsesjonsplikt. 

Vannforskriften § 4-6  Tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot 

forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomsten skal ha minst god økologisk og god kjemisk 

tilstand. 

Kulturminneloven  

 

Planer om terrenginngrep og fyllinger må forelegges 

fylkeskommunen så tidlig som mulig. Dette for å avklare om det er 

behov for befaring, eventuelt kartlegging av kulturminner i 

området. 

  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1243/M1243.pdf
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4 Hjelp til søker 

 
Før du går i gang med å planlegge en masseoppfylling, anbefaler vi at du bestiller forhåndskonferanse 

i kommunen der mottaket skal ligge. Slik får du avklart hvilke forhold som må vurderes i området.  

 

Hensyn som må ivaretas når masseoppfylling planlegges 

En oversikt over viktige hensyn som må tas ved etablering av en masseoppfylling er gitt nedenfor. 

Hvilke hensyn som er relevante vil variere fra sted til sted. Listen er ikke uttømmende, men slike 

forhold kan være: 

 

 Geoteknisk stabilitet. Under den marine grensen, som i Trondheimsregionen ligger på  

ca. 170 moh, er det særlig fare for leirskred som er aktuelt.  

 Hensynet til naboer, støv, støy, trafikkøkning langs områder for friluftsliv, ferdsel på turstier, 

kulturminner, kulturlandskap etc. Samlet belastning i nærområdet må vurderes. 

 Hensynet til naturen. Biologisk mangfold, trekkruter for vilt, vannressurser etc. 

 Hensynet til dyrkamark og dyrkbar mark. 

 

Se for øvrig kap. 6, 7 og 8 i veilederen. 

 

Dersom du er i tvil om ditt tiltak berører spesielle hensyn, ta kontakt med kommunen. Tiltakshaver 

kan i ettertid bli holdt ansvarlig for skader som følge av å ha oversett farer eller andre spesielle 

hensyn. 

 

Søknadsplikt 

Dersom et tiltak utgjør et «vesentlig terrenginngrep» eller tiltaket fører til fare eller urimelig ulempe 

for omgivelsene eller allmenne interesser (se kap. 6), så skal det sendes inn søknad til kommunen.  

Kommunen skal vurdere søknaden og gi tilbakemelding om det innvilges videre behandling eller 

søknaden avvises. Hvis søknaden innvilges vil kommunen angi hvilken prosess som skal følges videre. 

Søknadsplikten gjelder både ved uttak av masser og ved oppfylling.  

      

 

Behov for reguleringsplan 

Kommunen kan kreve at det lages en reguleringsplan for området hvis planlagte masseoppfylling: 

 Er i strid med gjeldende arealplan i kommunen 

 Medfører interessekonflikt i forhold til naboer eller allmennheten 

 Berører store arealer eller mengder 

«vesentlig terrenginngrep» 

 Over 3 m i spredtbygd strøk 

 Over 1,5 m i tettbygd strøk 

 Over 0,5 m i rekkehusbebyggelse o.l. 

 Hvis berørt areal er over 1 dekar 
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En reguleringsplan vil ha en mer omfattende høring enn en byggesak, for å sikre at alle parter og 

hensyn blir ivaretatt. Kommunen tar endelig stilling til forslag til masseoppfylling gjennom 

behandling av forslag til regulering.  

Kommuner krever gebyr for både dispensasjonssaker (byggesak) og reguleringsplaner. Gebyrsatsen 

for reguleringsplaner ligger en god del høyere enn for dispensasjonssaker. Praksis har vist seg at 

utgifter ved regulering med nødvendige utredninger ofte blir så høye for «mindre» 

masseoppfyllinger at det ikke blir lønnsomt for tiltakshaver å gjennomføre tiltaket.      

 

Dispensasjon 

Der tiltaket er i strid med gjeldende arealplan, finnes det en mulighet til å søke om dispensasjon 

(unntak) fra planen (jf. pbl § 19-2) 

Dispensasjon må søkes i en grunngitt søknad. Kommunens mulighet til å gi dispensasjon er 

begrenset: 

 Hensynene bak gjeldende arealplan for området må ikke vesentlig tilsidesettes 

 Fordelene for omgivelsene og samfunnet må være klart større enn ulempene 

 Statlige og regionale myndigheter bør ikke ha uttalt seg negativt om søknaden 
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5 Retningslinjer for saksbehandler 

 
For å bidra til å få en enhetlig praksis samt effektivisere behandlingen, er det under gitt noen føringer 

for hvordan masseoppfyllingssaker anbefales håndtert i forhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Hver enkelt forespørsel må alltid vurderes konkret og retningslinjene under er derfor ment som 

utgangspunkt for denne konkrete vurderingen. 

 

5.1 Vurdere om behandling kun etter forurensningsforskriften kap. 4 er tilstrekkelig 

Det må først vurderes om det er tilstrekkelig å behandle tiltaket kun etter forurensningsforskriften 

kap. 4. Dette forutsetter at tiltaket ikke fører til fare eller vesentlig ulempe (se kap. 6) eller berører 

jordbruksareal. Vurderingen gjøres i samarbeid med forurensningsmyndighetene i staten og 

kommunen. 

 

5.2 Vurdering av behov for behandling etter jordloven § 9 

Hvis jordbruksareal berøres, må tiltaket behandles etter jordloven § 9. Vurderingen gjøres i 

samarbeid med den kommunale landbruksmyndigheten.  

 

5.3 Vurdering i forhold til gjeldende planer 

Alle tiltak som gjennomføres skal være i samsvar med gjeldende arealplaner. Dette kan være 

reguleringsplaner, men der hvor disse mangler er det kommuneplanens arealdel som er 

bestemmende for arealbruken. Unntaksvis kan det gis dispensasjon, etter søknadsbehandling. 

De aller fleste søknader om masseoppfyllinger vil være i LNF-områder. Arealbruken i disse områdene 

skal være i tråd med formålene landbruk, natur og friluftsliv. Masseoppfylling er i utgangspunktet i 

strid med dette formålet.  

 

5.4 Vurdering i forhold til størrelse av tiltaket 

I tillegg til mulighet for fare og vesentlig ulempe kan masseoppfyllingens størrelse i seg selv være 

utløsende for krav om søknad eller reguleringsplan. Plan- og bygningsloven stiller krav om søknad 

dersom høyden fra opprinnelig terreng overstiger et gitt antall meter differensiert i forhold til type 

bebyggelse som finnes i området, “vesentlig terrenginngrep”. Retningslinjer for vurdering av type 

saksbehandling på grunn av størrelse på masseoppfyllingen er gjengitt i tabell 2 og figur 2.  Det vil i 

tillegg være behov for skjønnsutøvelse (se kap. 6). 

 

Forurensningsforskriften kap. 4 angir at bakkeplanering er søknadspliktig dersom det berørte arealet 

overskrider 1 daa.  
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Tabell 2: Retningslinjer for å vurdere type saksbehandling.    

 Spredtbygd strøk Tettbygd strøk 

Uten søknadsplikt/behov 

for reguleringsplan 

 

Hvis tiltaket ikke fører til 

fare eller vesentlig ulempe 

skal det vurderes om saken 

kun skal behandles etter 

forurensningsforskriften  

kap. 4, evt. i tillegg til 

jordloven § 9. 

 

Tiltak < 3 m avvik fra 

opprinnelig terreng og < 1 daa 

i utbredelse 

 

Dersom tiltaket medfører for: 

Tettbygd strøk: < 1,5 m 

Rekkehusområder og lignende: 

< 0,5 m endring fra opprinnelig 

terreng 

Søknadsplikt 
 

Skal vurdere dispensasjon 

hvis tiltak er i strid med 

formål i overordnet 

arealplan. 

 

 

Tiltak > 3 m avvik fra 

opprinnelig terreng og < 5 daa 

i utbredelse 

eller 

Tiltak < 3 m avvik fra 

opprinnelig terreng og 1-10 

daa i utbredelse 

 

 

Dersom tiltaket medfører for: 

Tettbygd strøk: > 1,5 m 

Rekkehusområder og lignende: 

> 0,5 m endring fra opprinnelig 

terreng 

Vurdering av behov for 

reguleringsplan 

 

Krav om reguleringsplan 

dersom dette er bestemt i 

kommuneplanens arealdel 

eller tiltaket er i strid med 

formål i overordnet 

arealplan. 

 

Tiltak > 3 m avvik fra 

opprinnelig terreng og > 1 daa 

i utbredelse 

eller 

Tiltak < 3 m avvik fra 

opprinnelig terreng og > 5daa i 

utbredelse 

 

 

 

 

Fritak fra søknadsplikt eller plankrav skjer under forutsetning av at tiltaket ikke utgjør fare eller 

urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Det vises til kapittel 6. Tiltaket må heller 

ikke være i strid med plan eller forskrifter.  
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Figur 2: Skjematisk fremstilling av når krav om reguleringsplan skal vurderes i forhold til   

              endring fra det opprinnelige terrenget og utbredelsen av masseoppfyllingen. 
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6 Vurdering fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne 

interesser 

  
Fritak fra krav om søknad, jf. forskrift om byggesak § 4-1, punkt e 7, er gitt under forutsetning av at 

tiltaket ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Dersom 

tiltaket kan medføre konflikt, så skal tiltaket omsøkes, selv om terrengendringen er under 3 m i 

spredtbygd strøk (1,5 m i tettbygd strøk og 0,5 m i rekkehusområder, jf. tabell 2). Lista over forhold 

som må vurderes er å betrakte som veiledende, og lokalkunnskap kan avdekke ytterligere hensyn 

som må vurderes. Tiltakshavere må oppfordres til å kontakte kommunen dersom de er i tvil om 

tiltaket er søknadspliktig. 

 

6.1 Geoteknisk stabilitet 

Manglende geoteknisk stabilitet kan utgjøre en betydelig fare selv ved små terrengendringer. Dette 

gjelder generelt i bratt terreng. Under den marine grense (dvs. under ca. 170 moh. i 

Trondheimsregionen) er det potensiell fare for kvikkleireskred. I noen kommuner er det foretatt 

omfattende kartlegging av kvikkleireforekomster, mens andre er dårligere kartlagt. Kartlagte 

faresoner med fare for kvikkleirskred er alle større enn 10 daa. Mindre områder vises dermed ikke i 

kartet.  

Tiltak under den marine grense skal generelt vurderes av uavhengig geoteknisk sakkyndig. En slik 

vurdering kan resultere i enten tilbakemelding om at tiltaket er geoteknisk forsvarlig, at det må 

foretas ytterligere geoteknisk undersøkelse, eller at tiltaket frarådes. 

Ytterligere geoteknisk undersøkelse medfører vesentlige kostnader, og alle andre avklaringer bør 

derfor foretas før tiltakshaver iverksetter dette. Dokumentasjon fra sakkyndig må foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse. Kommunen kan kreve at geoteknisk sakkyndig inspiserer tiltaket i 

gjennomføringsfasen.  

    

 
 

6.2 Tiltak i elver og bekker 

Bekker skal i utgangspunktet ikke lukkes, av hensyn til naturmiljø og klima. Åpne bekker gir mindre 

fare for flomskader fordi de gir bedre muligheter til å kontrollere avrenningsforholdene enn lukkede 

systemer. Kantvegetasjon på hver side skal bevares.  Kantsonen skal være tilstrekkelig bred til at den 

motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Innsnevring av bekkeløp kan også medføre 

tilsvarende risiko.  Inngrep i elver og bekker meldes til NVE for vurdering av konsesjonsplikt 

(vannressursloven).  

 

Det vises til 

 NGI-rapport 200100 8-62: Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner 

 NVE-veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper  

https://www.nve.no/Media/3112/veiledning_b-smaa-inngrep-kvikkleire.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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6.3 Forurensning til vassdrag 

Ifølge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse, 

forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og god 

kjemisk tilstand. Endret klima har ført til større nedbørsmengder og økt tilførsel av næringsstoff. 

Åpning for etablering av masseoppfylling nært vassdrag må vurderes spesielt, og tiltak mot avrenning 

kreves (for eksempel unngå inngrep eller etablere kantsoner mot vassdrag, sedimentasjonsbasseng, 

fordrøyningsbasseng, grøfting).  

 

6.4 Nærmiljø - støy, støv, sikkerhet og tilstand på vegnettet 

Oppfylling av store mengder masser medfører tilsvarende økning i trafikken på adkomstveg. Dette 

kan medføre støv og støy og ha følger for trafikksikkerhet. Hensynet til naboer og andre brukere av 

adkomstvegen, da særlig myke trafikanter, må ivaretas. Kommunen kan stille krav i tillatelser etter 

plan- og bygningslovens § 20-1 k, og i reguleringsbestemmelser om for eksempel begrensninger i 

driftstid, sikring av området mot uvedkommende og tiltak mot støy og støv.  

 

Det må vurderes om adkomstvegen til planlagt masseoppfylling har tilstrekkelig bredde og tåler den 

utvidede bruken som tiltaket representerer. Målinger av vegens bæreevne må i visse tilfeller foretas. 

Landbruksavkjøring er ikke godkjent som deponiavkjøring. 

 

Selve aktiviteten i oppfyllingsområdet kan også føre til støv og støy til nærområdet.  

 

Når det er flere områder med masseoppfylling i et område eller med samme adkomstveg, er det 

viktig å gjøre en vurdering av den samlede belastningen for nærmiljøet. Driftsperiode er også et 

relevant vurderingstema, det vil si over hvor lang tid nærområdet blir belastet. 

 

 
 

6.5 Friluftsliv   

Hensynet til friluftsliv og rekreasjon må vurderes. Det må vurderes om tiltaket vil hindre allmenn 

ferdsel, sperre turstier eller andre ferdselsårer, eller påvirke spesielle rekreasjonsområder. Lov om 

friluftslivet skal sikre allmennhetens rett til friluftsliv, og setter forbud mot stengsler og tiltak som 

vanskeliggjør ferdsel.  

 

 

Viktige kilder 

 Friluftsområder som er kartlagt og verdisatt er registrert i Naturbase hos Miljødirektoratet 

 Registreringer finnes også i kommunene 

Det vises til 

 Forurensningsforskriften kap. 5 og 7 

 Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 

 Miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T 1520 

 Kommunehelsetjenesteloven  

 Forskrift om miljørettet helsevern 
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6.6 Landskap 

En oppfylling kan oppfattes som visuelt uheldig enten fordi området skiller seg markant fra 

omgivelsene, eller fordi den gjør landskapet mer ensartet. Hva som er karakteristisk, 

identitetsskapende og verdifullt ved landskapet, bør vurderes. Likeledes hvor mye det aktuelle 

landskapet tåler av endringer. Det kan således være estetisk problematisk med for mange fyllinger i 

samme landskapsrom. 

Terrengformer kan ha en spesiell verdi på grunn av kvartærgeologiske prosesser (ravinedal, 

skredgrop, løsavsetning osv.), kulturhistorie eller særegen karakteristikk. For å redusere de 

landskapsmessige konfliktene kan kommunen stille krav, for eksempel om hvordan en oppfylling skal 

avsluttes slik at den harmoniserer med terrenget rundt, at terrenget skal utformes slik at det kan 

fungere som skjul for vilt, at oppfyllingen skal skje i etapper som skal tilplantes etter hvert som det 

fylles opp, og at det skal etableres skjermingstiltak i driftsperioden. 

 
 

6.7 Naturmangfold 

Hensynet til naturmangfold inkluderer en rekke forhold: trekkveier for vilt, viktige og sårbare 

naturtyper, leveområder for truede arter av planter og dyr (rødlistearter) m.m.  

 

Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer i all 

forvaltning: 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 

 § 9 Føre-var-prinsippet 

 § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

 § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

 § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 

Noen av de mest truede artene har fått status som prioritert arter. Likeledes har enkelte naturtyper 

status som utvalgte naturtyper. Offentlige myndigheter pålegges å ta hensyn til disse. Det vises til 

egne forskrifter for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Ravinedal er rødlistet og definert som 

sårbar naturtype. 

 

Det er en restriktiv holdning mot lukking av bekkedaler da bekkedaler ofte er viktige for biologisk 

mangfold. 

 

Viktige kilder 

 Nasjonalt og regionalt viktige kulturlandskap og naturvernområder er registrert i 

Naturbase hos Miljødirektoratet  

 Registreringer finnes også i kommunene 
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6.8 Mineralressurser 

Oppfylling på og beslaglegging av viktige mineralressurser må unngås. 

 

Det vil i en del tilfeller være aktuelt å bruke gamle grustak og steinbrudd til masseoppfylling. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har hjemmel til å kreve driftskonsesjon for uttak av sand/grus 

over 10.000 m3 og for alt uttak av naturstein. Søknaden om driftskonsesjon skal også omfatte en 

driftsplan som skal inneholde en avslutningsplan. Gjenfylling av masseuttak må ikke komme i konflikt 

med eventuelle krav/tillatelser som er gitt av Direktoratet for mineralforvaltning, jf. mineralloven. 

 

En søknad om oppfylling i grustak og steinbrudd som behandles etter plan- og bygningsloven må 

sendes Direktoratet for mineralforvaltning på høring. 

 

 
 

6.9 Kulturminner 

I følge kulturminneloven er alle kulturminner fra før 1537 automatisk fredet. Mesteparten av de vi 

kjenner, er registrert i kulturminnebasen Askeladden.  Det kan være kulturminner som ennå ikke er 

oppdaget eller kartfestet. Planer om terrenginngrep og fyllinger må derfor ifølge kulturminneloven 

forelegges fylkeskommunen så tidlig som mulig. Dette for å avklare om det er behov for befaring, 

eventuelt kartlegging av området. Hvis det finnes automatisk fredede kulturminner i området, kan 

disse søkes frigitt, eller så må terrengplanene endres. Hvis kulturminner kommer fram under 

etablering av tiltaket, må arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.  

 

 

  

Viktige kilder 

 Kulturminnebasen Askeladden 

 Registreringer finnes også i kommunene 

Viktige kilder 

 Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) 

 Mineralloven 

Viktige kilder 

 Ved Forskrift om fredning av truede arter er det vedlagt en liste over arter som er 
beskyttet ved denne forskriften. 

 Naturbase hos Miljødirektoratet for naturtyper, utvalgte naturtyper og arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse 

 Artsdatabanken for norsk rødliste både for arter og naturtyper  
 Registreringer finnes også i kommunene 
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7 Forhold som må ivaretas for å sikre etterbruk som dyrka mark 
Jordbruksareal er blitt dannet gjennom tusener av år og består av tre viktige lag: 

 A-sjiktet – Matjordlag øverst med 20 – 30 cm dybde og viktig vekstmedium for 

plantevekstene. 

 B-sjiktet – Det temporære laget med ca. 1 meter dybde under matjordlaget. Strukturen i 

dette jordlaget er påvirket av temperatur, nedbør, mikroorganismer og planterøtter og 

er viktig for plantenes opptak av næring og vann. 

 C- sjiktet - Undergrunnsjorda, som er lite påvirket av klima og biologisk aktivitet. 

 

7.1 Krav til masseoppfylling til jordbruksformål 

Overskuddsmasser fra utbyggingsaktiviteter gir gode muligheter for utvikling av flere hundre dekar 

nytt jordbruksareal hvert år og til jordforbedring av jordbruksarealer. Samtidig kan et slikt tiltak ha 

negative konsekvenser for landskap, miljø eller friluftsliv. Det er kommunens ansvar å vurdere de 

ulike hensyn opp mot hverandre. 

Foretak med god agronomisk kompetanse anbefales benyttet ved planlegging og gjennomføring av 

masseoppfylling til jordbruksformål. Når masseoppfylling har som hensikt å forbedre dyrka jord eller 

å gjøre om dyrkbar mark til jordbruksareal, kreves det en landbruksfaglig vurdering.  

Masseoppfylling bør ikke være brattere enn 1:6 og planlegges med hensyn til maskinell drift, 

erosjonsfare og reduksjon av fare for påvirkning av vassdrag. 

Det er viktig med god sortering av jordmassene ved uttak og oppfylling, slik at det sikres godt 

matjordlag øverst i fyllinga og at grovere fraksjoner legges nederst i fyllinga. Ved uttak av masser er 

det viktig at det temporære laget (B-sjiktet) holdes adskilt fra matjordlaget (A-sjiktet) og 

undergrunnsjorda (C-sjiktet). B-sjiktet er en viktig jordressurs med god struktur og skal legges ut 

under matjordlaget. 

Under anleggsarbeidet med tilkjøring av masser og opparbeiding av nytt jordbruksareal, er det viktig 

med tiltak for å ivareta og skape god jordstruktur. Dette kan være midlertidige transportveger og 

bruk av riktig utstyr ved utlegging. Ved utlegging av masser (A-sjiktet og B-sjiktet) bør det brukes 

gravemaskin og ikke bulldoser for å redusere faren for strukturskader. 

Av hensyn til jordarbeiding og drenering må det ikke legges stein eller røtter i det øverste laget (1,5 

meter) ved ny oppfylling. 

På oppfylte arealer bør det dyrkes grasvekster de første årene, og minimum i 5 år, som tiltak for å 

bedre jordstrukturen og for å redusere faren for erosjon og arealavrenning. Erfaring viser også at 

grasvekster gir bedre avling enn korn de første årene på oppfylte arealer. 

Flytting av matjord fra floghavrebefengte arealer er ikke tillatt, ettersom floghavre er et ondartet 

ugras. Tiltak må eventuelt avklares med Mattilsynet. 

Drenering bør gjennomføres ut i fra behov for å få best mulig grunnlag for dyrking av aktuelle 

jordbruksvekster på feltet. Gjennomføring av drenering på fyllinger bør avvente til fyllingen har satt 

seg.  
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7.2 Matjordlaget 

Matjordjordlaget utgjør det øverste laget av dyrkajorda (20 - 30 cm). Den har høyere humusinnhold 

enn jorda under og er en svært viktig ressurs for plantevekst og matproduksjon. 

Matjordlaget skal alltid tas vare på når dyrka mark skal brukes til utbyggingsformål. Den skal nyttes til 

forbedring av eksisterende jordbruksarealer eller opparbeiding av nye jordbruksarealer, fortrinnsvis i 

nærområdet.  

Topplaget i skogsmark inneholder også mye mold og bør tas vare på ved utbygging, med tanke på 

forbedring av jord- eller skogbruksarealer. Dette er også selve grunnlaget til matjordlag når 

skogsmark dyrkes opp til jordbruksareal. 

Matjord kan lagres midlertidig i ranker uten at den taper seg i kvalitet. Av hensyn til marktrykk og 

jordstruktur bør ranker ikke være høyere enn 4 meter ved lagring på dyrka mark. Før denne fordeles 

utover som matjordlag, bør den finfordeles med graveskuff slik at den ryr godt og legges i mindre 

ranker. 

  

7.3 Jordflytting 

Ved omdisponering av jordbruksarealer til utbyggingsformål, kan det settes vilkår om jordflytting. 

Dette vil si at hele jordsmonnet med alle jordlagene flyttes til nytt areal hvor jordbruksproduksjon 

tidligere ikke har vært mulig (det vil si at arealet ikke har vært verken dyrka eller dyrkbart areal). 

Ved jordflytting er det viktig at jordlagene (A -, B – og C – sjikt) flyttes adskilt og lagvis, og legges på 

nytt areal slik de lå der de ble flytte 

     
 

7.4 Jordforbedring 

Mottak av overskuddsmasse til ulike jordforbedringstiltak kan være aktuelt i enkelte tilfeller. For 

eksempel: 

 Oppfylling av grunnlendte eller bratte områder som er dårlig egnet for dagens 

jordbruksdrift 

 Redusere helning blant annet med tanke på overflatevann 

 Forbedre jordas produksjonsevne ved for eksempel å tilføre god matjord på toppen av 

eksisterende dyrka jord 

 

Det er imidlertid svært viktig at jord som tilføres er av riktig kvalitet og at slike tiltak ikke blir utført på 

arealer hvor jorda er regnet som god fra før, da de potensielle negative konsekvensene kan være 

store. Jordsmonnskartlegging kan være et vurderingskriterium. Det er også viktig at eksisterende 

matjord i oppfyllingsområdet, både A- og B-sjiktet, blir tatt av og lagt tilbake på toppen i samme 

rekkefølge etter endt fylling.  

En <<matjordplan>> kan være et nyttig verktøy, 
for at det både skal bli gode prosesser knyttet til 
hvor jorda skal flyttes, og ikke minst at den 
tekniske utførelsen av jordflyttingen skal bli 
vellykket. 
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Slike tiltak skal ikke gjennomføres bare for å ta unna masse, det må være en god potensiell 

forbedring, og det må foreligge en god jordbruksfaglig begrunnelse som viser at det er klare 

agronomiske fordeler med tiltaket. Risikoen for at transport og bruk av anleggsmaskiner over 

dyrkamark kan gjøre skade på dyrka mark må også vurderes.  

Det bør settes jordbruksfaglige og kontrollerbare vilkår i en tillatelse om mottak av masser til 

jordforbedring og en tredjepartskontroll bør dokumenteres før sluttføring.  

 

7.5 Myr 

Mottak av mindre mengder myrmasser for jordforbedring kan være aktuelt, kanskje særlig for å 

bedre egenskapene på leir- eller sandjord. Myr kan ha svært ulike egenskaper som jordforbedring ut 

ifra blant annet omdanningsgrad. Myrmassene som ønskes tilført må derfor deklareres, og 

egenskapene til den aktuelle massen må beskrives. Fagmiljøer som Norsk institutt for bioøkonomi 

(NIBIO) er klare på at tilført myr ikke automatisk gir jordforbedrende effekt, og slike tiltak bør derfor 

kunne sannsynliggjøre en effekt. Generelle hensyn under avsnitt om jordforbedring er også 

gjeldende for myrmasser. 
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8 Økologiske rensetiltak 
 

Masseoppfyllinger framstår som åpne sår under selve anleggsfasen og er utsatt for erosjon og 

arealavrenning, da spesielt i flomperioder og under snøsmelting. Avrenningen beror i stor grad på 

terrenghelling, terrenguforming, arealomfang og nedbørsfelt. 

For å begrense avrenningen kan det være viktig med avskjæringsgrøfter rundt arealet som skal 

oppfylles. Det bør også anlegges økologiske rensetiltak i nedre deler av feltet. En bør her utnytte 

eksisterende terrengutforming og vegetasjon, og rensetiltak i form av fangdammer kan ha ulik 

størrelse og utforming.  

Fangdamarealet bør utgjøre minimum 1 % av oppfyllingsarealet. Det anbefales to eller flere dammer 

med terskler imellom for å redusere vannhastigheten. Øverste dam bør være dypest, slik at de 

groveste partiklene kan sedimentere her. Dammene nedenfor bør være noe langstrakte og grunne 

for å fange opp lette partikler som leire og silt som trenger lengre tid til bunnfelling. Ved 

dimensjonering må det også tas hensyn til ekstremnedbør. 

Utløpet fra nederste dam kan fordeles utover eksisterende eller etablert vegetasjon for ytterligere 

rensing før vannet finner veien videre til vassdrag. 

Fangdammene må tømmes og ellers vedlikeholdes etter behov.  

Ved større oppfyllingsområder bør det vurderes etappevis oppfylling og tilsåing av terreng for å 

begrense avrenningen. 





Samarbeidsavtale 

Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
(Regionrådet for Trondheimsregionen) 

 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om interkommunalt 
politisk råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (også kalt Regionrådet for 
Trondheimsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, 
Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Andre kommuner og 
fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen tas 
inn som medlemmer.  
 
§ 3 Området for Interkommunalt politisk råd sin virksomhet 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen skal være medlemskommunenes felles 
drøftings- og samordningsorgan og har som formål å styrke samarbeidet mellom 
kommunene, ivareta felles interesser og å styrke regionens attraktivitet i en nasjonal og 
internasjonal konkurransesituasjon. 
Rådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional 
karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. 
Rådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og 
opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov  
 
§ 4 Representantskapets sammensetning og utpeking av medlemmer i 
Interkommunalt politisk råd. 
Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i Interkommunalt politisk 
råd representantskapet for samarbeidet i henhold til kommunelovens §18-3.  
Ordfører og en politisk representant oppnevnes av kommunene for valgperioden og deltar 
sammen med kommunedirektør (rådmann) som medlemmer i regionrådet. Kommunene 
velger en vararepresentant for hver av sine politiske representanter. 
 
§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert ved ordføreren, forvalter 
kommunens stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har 
møte- og talerett. 
Rådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og to øvrige ordførere fra 
medlemmene.  
Rådmanns-/kommunedirektørforum for Trondheimsregionen består av 
rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. 
Rådmennene/kommunedirektørene deltar i Rådets møter med møte- og talerett.  
Det kan oppnevnes observatører til rådet og rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- 
og talerett. Daglig leder har møte- og talerett. 



Næringsrådet oppnevnes med representanter fra rådmennene/kommunedirektørene, 
næringsliv/virkemiddelaktører og NTNU/SINTEF. Næringsrådet har beslutningsmyndighet i 
mindre næringsutviklingssaker, etter fullmaktsgrenser fastsatt av Interkommunalt politisk 
råd. 
 
§ 6 Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker 
eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av rådet i hastesaker. 
 
§ 7 Forankring 
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en 
vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal 
det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne 
evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved starten av hver valgperiode. 
 
§ 8 Sekretariat 
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder, men er ikke et 
eget rettsubjekt. Trondheim kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold 
for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Trondheim kommune har ansettelses-, 
lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og 
ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk råd 
skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved 
daglig leder. I saker av prinsipiell betydning eller som krever beslutning om ressursbruk 
utover daglig leders fullmakt innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Regionrådet. 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse 
før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen. 
 
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en 
nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Rådet. Eierandelen og ansvarsandelen for den 
enkelte kommune settes lik den andelen av samlet kontingent hver enkelt kommune svarer 
for. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 
medlemmene økonomiske forpliktelser. Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader 
ved å delta i rådets møter og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte 
representanter. 
 
§ 11 Uttredelse og oppløsning 
Den enkelte kommune kan tre ut av Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
etter vedtak i kommunestyre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av 
kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen kan oppløses av et flertall på 2/3 av 
deltakerkommunene. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 



Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk Råd for 
Trondheimsregionen har vedtatt den. 



 

 

 
 

 

Side 1 

  

Utviklingsplan 2020-23, Trondheimsregionen 

1 Mål for Trondheimsregionen  

I 2011 gjorde alle kommunene likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 

2 Programområder: 

Trondheimsregionen har fire programområder: 

 P1: Strategisk næringsutvikling. 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 

 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

 P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020. 

Utdyping: 

Målinger viser at vi mest sannsynlig vil innfri hovedmålet innen 2020, men målingen skjer to år på 
etterskudd. Det innebærer at vi har hatt en klart sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, i en 
historisk sterk oppgangskonjunktur.  

Rullert Strategisk næringsplan ble vedtatt i desember 2016. Den har fem målområder: 1. Kobling 
FoU og næringsliv. 2. Næringsfremmende kommuner. 3. Innovasjon og gründerskap.   4. 

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 2 

Kommersialisering av teknologi. 5. Attraktiv region.  
SNP er konkretisert i en toårig handlingsplan, som blir vedtatt i desember 2019.  

 

2020 vil bli brukt til å utarbeide ny Strategisk næringsplan. Det er en krevende prosess som vil ta 
mye tid, men på de 10 årene som har gått siden sist det ble gjennomført en slik prosess har det 
skjedd såpass mye at det er fornuftig å ta en gjennomgripende diskusjon på hva som skal være 
våre mål og prioriteringer i årene framover. 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til drakraften i Trondheim som 
landsdelshovedstad. Kommunene har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi 
viderefører den etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet 
og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. I 2017 ble 
næringsarbeidet i Trondheim kommune og Trondheimsregionen slått sammen, ut fra en 
erkjennelse av at kommunegrensene er lite viktig i en så tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked 
som Trondheimsregionen. Dette har gitt et mer kraftfullt næringsutviklingsarbeid i regionen.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Utviding av Visit Trondheim sitt virkeområde 

til hele Trondheimsregionen. 
- Innføring av digital byggesaksbehandling i 

alle kommunene. 
- Student ut i bedrift: Støtter studentenes 

reiseutgifter til kommunene utenfor 
Trondheim, avtaler inngått med NTNU og BI. 

- Tilrettelegging for næringsklynger: I 
samarbeid med Innovasjon Norge støttes 
utarbeidelsen av klyngesaknader. 

- Ny toårsavtale med Ungt Entreprenørskap 
vedtatt for perioden 2019-2020. 

- Arrangerer 4 innovasjonsfrokoster i året 
sammen med NiT og Technoport for å koble 
forskning og næringsliv. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Støtte til Impello-analysen og andre 

relevante analyser. 
- Styrke samarbeidet med de utenlandskeide 

bedriftene, for å sikre arbeidsplasser og 
legge til rette for ytterligere vekst. 

- Styrke næringsutviklingen knyttet til 
investeringene i Forsvaret gjennom stillingen 
som forsvarskoordinator. 

- Støtte opp under gründer-/ 
innovasjonsarbeidet i regionen. 
 

 

 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2020: 
- Styrke mat- og reiselivssatsingen gjennom 

aktiv deltakelse i arbeidet med European 
Region of Gastronomy.  

- Nye tiltak innen kommersialisering av 
teknologi, inkl å løfte TRR som 
utprøvingsarena for ny teknologi. 

- Bruke campus-utbyggingen som en 
brekkstang for å flagge inn internasjonale 
bedrifter gjennom FDI-samarbeid (Foreign 
Direct Investment) med Innovasjon Norge. 

- Styrke det internasjonale samarbeidet både 
gjennom deltakelse på internasjonale 
bransjetreff, og deltakelse i internasjonale 
prosjekt.  

- Være en aktiv bidragsyter til prosjekter som 
bidrar til det grønne skiftet, og følg opp 
rapporten om grønn konkurransekraft. 
 

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2020: 4,5 mill kr. 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 3 

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 

Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, 
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at IKAP legges til grunn for 
arealpolitikken i kommunene. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

       
Pendling til og fra Trondheim                         Boligbygging i Trondheimsregionen 

 
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en viktig 
oppgave også i 2020. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal 
videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
 
Byvekstavtale for Trondheimsområdet ble signert 25. juni 2019. IKAP er lagt til grunn i avtalene om 
arealplanlegging. Trondheimsregionen skal jobbe for at oppfølging av Byvekstavtalen løftes til å 
være av nytte for hele regionen. 
 
Tema som skal ha fokus i 2020: 

 Klimavennlig boligfeltutvikling - økning andel gang-, sykkel- og kollektivreiser 

 Kunnskapsgrunnlag til utarbeidelse av en samordnet parkeringspolitikk 

 Indikatorer for klimavennlig arealutvikling 
 
Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal videreføres. Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen ble vedtatt 28. september 2018. Status på utvikling av næringsarealer 
oppdateres 2 ganger per år, og gjøres tilgjengelig via kartportalen på Trondheimsregionen sine 
nettsider. IKAP har engasjert en rådgiver fra Eierskapsenheten i Trondheim kommune for å bidra i 
styrking av samspill mellom næringsutvikling og arealutvikling. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
  
 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2020: 3,0 mill kr.  

IKAP finansieres gjennom tildelinger fra KMD og kommunale bidrag. Tildelingen fra KMD er på 1,5 
mill kr, som må matches av et tilsvarende bidrag fra Trondheimsregionen Tildelingen fra KMD 
brukes til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, utredninger og bruk av 
GIS/databaser, pluss oppfølging av strategien for næringsareal.  
 

Foto: Carl Erson 



 

 

 

 

Side 4 

P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2020 prioriteres: 
- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen. 
- Konkretisere nærmere hvilken rolle vi skal ha i internasjonal profilering av Trondheimsregionen. 
 
Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe i hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 

Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fram til nå har vi lagt mest vekt på å bygge intern 
stolthet og økt forståelse for betydningen de nyskapende miljøene har for hele regionen, neste år 
vil vi også prøve ut mer nasjonale og internasjonal markedsføring. Utad vil vi øke kunnskapen om 
karrieremulighetene i en region med sterk innovativ kraft, og bruke profilering mer bevisst i 
rekrutteringsformål. 

Vi forsetter hovedgrepet med produksjon og målrettet distribusjon via Facebook,YouTube og etter 
hvert også Instragram, av korte filmer fra bedrifter og forskningsmiljøer i regionen. Sammen skal 
de styrke Trondheimsregionens profil som et tyngdepunkt for innovasjon, kunnskap og 
kommersialisering av teknologi – altså fremme regionens attraktivitet. Filmene kan brukes fritt av 
kommunene og andre interesserte.  

 
Annonsering mer tradisjonelt i papirmedier og på internett vil bare unntaksvis skje.   

   

   
  
Film om Kavli-instituttet på NTNU.    Film om mikrochip-miljøet. 

 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2020: 1,5 mill kr. 

 

 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

2.3 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vi ønsker å bygge 
videre på de fortrinn vi har med en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative 
styringsorganer. 

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i : 1,0 mill kr. 

               
                            Regionale busser – en suksesshistorie   
 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2020:  

 Trondheim kommune 3,2 mill kr (inkl Klæbu) 

 Øvrige kommuner: 2,9 mill kr Sum kommuner 6,1 mill kr. 

 Trøndelag fylkeskommune: 1,0 mill kr Ikke avgjort ennå. 

 Andel tilskudd fra KMD 1,5 mill kr Avh. av årlig tildeling, krever 50% medfinansiering. 

 SUM 8,6 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene ble i 2019 justert for første gang siden 2010. Beløpet ble justert etter pris- 
og lønnsvekst og befolkningsvekst, der økningen fordeles over 2019 og 2020. Driftsnivået har de 
siste årene vært tatt ned fra over 13 mill til dagens nivå på 10 mill, som er en tilpasning til et 
realistisk og nødvendig framtidig driftsnivå. Støtten fra Trøndelag fylkeskommune gjennom 
regionale næringsfond er ikke klar ennå, men det gjøres et anslag på 1 mill kr. I tillegg legges det 
opp til å bruke1,4 mill fra fond. Det er heller ikke klart hvor mye som vil være tilgjengelig for fond pr 
i dag, men hvis inntektene blir lavere enn stipulert så vil også utgiftene tas ned. 

 

Ressurstilgang 2020 fordelt på programområdene: 

  P1 
Nærings-
utvikling 

P2 IKAP P3 
Profilering 

P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav 
fond 

Netto 
sum 

Kommunene 3.500.000 1.500.000 1 500.000 1.000.000 7.500.000 1.400.000 6.100.000 

KMD   1.500.000     1.500.000   1.500.000 

Fylkeskommunen 1.000.000      0 1.000.000   1.000.000 

SUM 4.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 10.000.000 1.400.000 8.600.000 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

 

 

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 

Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. 
Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det tok tid å 
komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av fondet 
med 1,4 mill. kr, mot 4,6 mill kr i 2018.  

 

Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for 
Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i 
programområder for virksomheten. 

 
 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 
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Handlingsplan for Strategisk Næringsplan            

                  Trondheimsregionen 

              2020 
Bakgrunn: 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, 

Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. I tillegg er Trøndelag fylkeskommune 

observatør. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og serviceregion. 

Trondheim kommune er vertskommune for sekretariatet. Bård Eidet er daglig leder for 

Trondheimsregionen og Astrid Haugslett er prosjektleder for Strategisk Næringsplan. 

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, 

slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur 

og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som 

regionens fremste fortrinn. 

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping 

tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020. 

 

 

Trondheimsregionen - regionrådet: 

Ordfører og opposisjonsleder, sammen med rådmann, møter i Trondheimsregionen fra hver 

kommune. Ordføreren forvalter kommunens stemmerett. Rita Ottervik (ordfører Trondheim) 

er leder for Trondheimsregionen og Oddbjørn Bang (ordfører Orkland) er nestleder. De utgjør 

arbeidsutvalget sammen med Trond Hoseth  (ordfører Malvik) og Jorid Jagtøyen (ordfører 

Melhus). 

 

Rådmannsforum: 

Det er opprettet et eget rådmannsforum der rådmennene møtes. 

 

Saksbehandling: 

Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på 

grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder.  

Trondheimsregionen har 4 programområder; 

● P1: Strategisk næringsutvikling 

● P2: Interkommunal arealplan (IKAP) og andre utviklingsoppgaver innen 

arealplanlegging 

● P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

● P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 
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Strategisk Næringsplan: 

 Strategisk Næringsplan er et overordnet styringsdokument som er førende for arbeid og tiltak 

i regionen. Strategisk Næringsplan har et overordnet hovedmål og fem delmål. Til hvert delmål 

er det utarbeidet strategier, totalt 24 strategier. Planen følges opp gjennom en egen 

handlingsplan. For Strategisk Næringsplan er det etablert et eget Næringsråd som er 

styringsgruppe for arbeidet. Strategisk Næringsplan ble sist vedtatt av Regionrådet                             

16. desember 2016.  

 

Næringsrådet: 

Næringsrådet er organisert etter trippel-helix prinsippet med representanter fra henholdsvis 

næringsliv, FoU-institusjonene, kommunene og sekretariatet. 

 

Medlemmer: 

Berit Rian, Adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen og leder av Næringsrådet 

Anna Ceselie Brustad Moe, Seniorrådgiver NHO Trøndelag 

Jon Uthus, Daglig leder Stjørdal Næringsforum 

Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping NTNU 

Lisbeth Øyum, Seniorforsker SINTEF Digital 

Vigdis Harsvik, Direktør Innovasjon Norge Trøndelag 

Jan Yngvar Kiel, Rådmann Skaun kommune 

Katrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune 

Morten Wolden, Kommunedirektør Trondheim kommune 

Carl-Jakob Midttun, Rådmann Malvik kommune 

Kirsten Indgjerd Værdal, Direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune 

 

Sekretariat: 

Astrid Haugslett, Prosjektleder Strategisk Næringsplan 

Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen 

Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune 

 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: 

Handlingsplanen har utgangspunkt i Strategisk Næringsplan, men må sees i sammenheng med 

andre strategier og planer i regionen, som f.eks. Trondheim kommune sin Gründerstrategi. I 

tillegg er aktiviteter og ansvarsområder tilhørende Study Trondheim og Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen, som svarer ut deler av Strategisk Næringsplan, inkludert i 

handlingsplanen. Planen er utarbeidet for 2020 og er et dynamisk dokument som justeres ved 

behov og opprettelse av nye tiltak.   

 

Handlingsplanen for Strategisk Næringsplan inneholder tiltak innenfor alle delmålene, og store 

deler av strategiene. Det vil imidlertid være strategier som ikke dekkes av denne 

handlingsplanen, men som andre aktører i regionen ivaretar. Denne handlingsplanen sees 
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også i sammenheng med andre relevante strategier og handlingsplaner i Trondheimsregionen 

og Trøndelag.  

 

Andre viktige strategier:  

Trøndelag fylke med strategi for innovasjon og verdiskaping; Et Verdiskapende Trøndelag 

NTNU Strategi 2018-2025 

Study Trondheim 

Luftfartsforum  

Regional Transportplan 

Interkommunal arealplan (IKAP) 

Strategi for å tiltrekke store idrettsarrangementer til Trondheim og Sør-Trøndelag 

Trøndersk Matmanifest 

 

 

Fra Trondheim kommune: 

FoUI strategi, med blant annet Universitetskommune-avtale 

Gründerstrategi 

Helhetlig studentpolitikk 

 

Tiltakene i handlingsplanen for Strategisk Næringsplan skal virke sammen med og forsterke 

mål for regionen. Både Trøndelag fylkeskommune og Trondheimsregionen ser på vårt sterke 

kunnskaps- og teknologimiljø som et av regionens største komparative fortrinn, og begge har 

mål om å øke verdiskapingen. Det er god dialog mellom Trondheimsregionen, Trøndelag 

fylkeskommune, Trondheim kommune, NiT, SINTEF og NTNU med flere. Dette er avgjørende 

for å ha kjennskap til og for å kunne samarbeide om egne og andre sine prosjekter.  
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Handlingsplan 2020 

Delmål 1: 

Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i 

samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 

 

Det er totalt 5 strategier under delmål 1, med ulike aktiviteter knyttet til seg. 

Overvåkning/måling: 

A.   FoU statistikk. Antall årsverk og utgifter til FoU i universitets- og 

instituttsektoren og næringslivet. 

B.   Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

C.      Regionens andel av FoU bevilgninger og deltakelse i FoU programmer 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

   

 

1.A  Koble FoU og næringsliv   

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige 
                  myndigheter (Triple Helix).  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 

a) Trondheim kommune vil delta i flere SFI’er og SFI-søknader for å stimulere til 

næringsutvikling og relevant ny forskning i Trondheimsregionen. 

b) Gjennom Trondheim kommunes deltakelse  i EU-prosjektet +CityXChange, som 

fyrtårnsby, vil Trondheimsregionens næringsliv delta i utviklingen av nye 

forretningsmodeller innen energiområdet. 

c) Legge til rette for kunnskapsbasert næringsliv i Trondheimsregionen.  

d) Trondheimsregionen skal vurdere og sette på anbud et prosjekt som sikrer regionens 

næringsliv kontakt og tilgang til kompetanse fra FoU-miljøene.  

Ansvarlig: Trondheim kommune 

NTNU 

SINTEF 

Kommuner i TREG 

Samarbeidspartnere: Næringslivet 

EU 

Indikatorer: ·           Flere etableringer i Trondheimsregionen 
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 1.B   Koble studenter med nærings- og arbeidsliv 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix). 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) For å styrke kontakten mellom studenter/akademia og arbeidsliv skal  

Trondheimsregionen ha tett kontakt med Study Trondheim, NiT, NTNU, BI med flere, 

og kan være både prosjektmottaker og -utfører etter innspill og dialog med disse.   

b) Det gis reisestøtte til studenter fra NTNU og BI som tar prosjekt-, bachelor- eller 

mastergradsoppgaver i kommunene utenfor Trondheim, enten i samarbeid med lokalt 

næringsliv eller offentlig sektor.  

c) NiT jobber med å rekruttere bedrifter og studenter fra Trondheimsregionen til Intro 

Trainee-ordningen, som er et tiltak for å få flere nyutdannede studenter til å bli i 

regionen etter endte studier. 

d) Fylkeskommunen og Study Trondheim jobber med å synliggjøre de gode historiene om 

samarbeidstiltak mellom studenter og arbeidsliv. 

e) NiT i samarbeid med Trondheimsregionen planlegger å arrangere ulike treffpunkter 

mellom studenter og næringsliv i regionen.  

f) “Dugnad sommerjobb” er et prosjekt i regi av Study Trondheim i samarbeid med NiT, 

som skal styrke koblingen mellom studenter og næringsliv gjennom å øke andelen 

relevante sommerjobber i virksomhetene i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Study Trondheim 

NTNU Bridge 

NiT 

Trøndelag Fylkeskommune 

Samarbeidspartnere: Study Trondheim 

NiT 

NTNU Bridge 

NTNU 

BI 

Kommunene 

Indikatorer: ·         Økt oppgavesamarbeid mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen.  

Andelen studenter som tar oppgaver i kommunene utenom Trondheim øker. 

·         Ordningen med NTNU Bridge blir mer kjent og mer brukt av kommunene og 

næringslivet i Trondheimsregionen. 

·         Flere utenfor akademia bidrar i Eksperter i Team, herunder folk fra kommunene og 

næringslivet. 

Bærekraftige traineeordninger i regionen.  

Etablert møteplass mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen. 
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1.C   Styrke klyngeetablering i Trondheimsregionen 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.4. Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke  
                  rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i regionen. 
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Innovasjon Norge og Trondheimsregionen bidrar til å finansiere de regionale 

klyngesøknadene som vurderes gode nok av Innovasjon Norge. Trondheimsregionen 

har støttet både NCE Aquatech Cluster og Tequity Cluster.  I de klyngene som blir 

etablert skal næringsapparatet i Trondheim kommune og Trondheimsregionen være 

representert. 

b) Trondheimsregionen og Trondheim kommune støtter opp rundt andre klyngeinitiativ 

gjennom bidrag, møtevirksomhet, støttebrev, informasjonsdeling, medlemskap og 

koblinger.    

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge 

Indikatorer: ·         Flere klyngeinitiativ fra Trondheimsregionen. 

·         Etablering av nye næringsnettverk som leder til framtidige 

klyngeprogramsøknader. 

·         Etablering av klyngeprogram med utspring fra Trondheimsregionen. 

 

 

 

 1.D   Sikre og bruke felles møteplasser for og mellom offentlig sektor, FoU og arbeidsliv i 

Trondheimsregionen  

Strategi: 
1.3: Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlig 
         myndigheter (Triple Helix). 
1.4: Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke rammebetingelsene 
        og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i regionen.  

a) Trondheimsregionen jobber for å gjøre Technoport kjent og relevant for kommunene i 

Trondheimsregionen.  

b) I samarbeid med Technoport og NiT arrangeres det innovasjonsfrokoster mellom 

relevant akademia, etablert næringsliv og oppstartsbedrifter. 

c) Bidra til at Ocean Space Centre gjør Trondheimsregionen og Norge til et internasjonalt 

tyngdepunkt innen havromsteknologi.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene i TREG 

NiT 

Samarbeidspartnere: Technoport 

FoU-miljøene 
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Indikator: ·         Byggestart Ocean Space. 

Antall innovasjonsfrokoster 

 

 

 

1.E   Ruste næringslivet for fremtiden 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) Det skal jobbes aktivt for å få lagt sentrale funksjoner i en Digital Innovation Hub til 

Trondheim/Trøndelag. 

b) Bidra til at NTNUs Innovasjonssenter blir en motor for innovasjonsmiljøet og for det 

etablerte næringslivet i regionen.  

c) Trondheimsregionen vil sørge for å avklare videre arbeid med et Interaktivt Digitalt 

Senter (IDC).  

d) Interreg-prosjektet Skiregion inneholder stimulering til utvikling av 

arrangementsteknologi og metodeutvikling for høsting av verdier skapt av 

idrettsarrangement i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NTNU 

Samarbeidspartnere: NiT 

SINTEF 

Trondheim kommune 

Indikatorer: ·         Ordning innen digitaliseringshjelp etablert. 

Nye prosjekter som bidrar til å ruste næringslivet for framtiden. 

Bidra i arbeidet med Innovasjonssenteret. 
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Delmål 2: 

Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 

 

Det er 6 strategier innenfor delmål 2.   

Overvåkning: 

A.   Undersøkelse: Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier 

seg enig i at deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 

 

 

  

       2.A    Politisk påvirkningsarbeid for å styrke Trondheimsregionen i nasjonal og internasjonal          

konkurranse 

Strategi:  
2.5. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på regionens  
                  lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

Politisk påvirkningsarbeid og mobilisering er viktig for å sikre regionens interesser 

nasjonalt og internasjonalt. Et slikt arbeid krever tillit mellom aktørene og 

informasjonsflyt. 

a) Arbeidsutvalget (AU) tar en aktiv rolle for å avklare hvilke lobbysaker det skal jobbes 

felles med. 

b) Technoport vil ta en større rolle med å styrke Trondheimsregionens omdømme som 

innovasjonstyngdepunkt og teknologihovedstad nasjonalt og internasjonalt.  

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere:  Vil variere fra sak til sak 

Indikator: ·         Antall felles lobbysaker.   

 

 

       2.B    Arena for å drøfte næringsrelaterte problemstillinger, kunnskapsdeling/best practice og 

adressere aktuelle saker relevant for Trondheimsregionen 

Strategi:  
2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon med faste  
                  årlige møter. 
2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på  
                  agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år. 
2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 

a) Utvikle et felles, systematisert, opplegg for gjennomføring av bedriftsbesøk for 

politikere og offentlig administrasjoner i kommunene.  

b) Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen arrangeres årlig med 

næringsrelevant tematikk.   

c) Gjennomføre bilaterale møter mellom de lokale næringsforeningene og kommunene i 

Trondheimsregionen for innspill, høringer, samarbeid og dialog.  
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d) Bruke Trondheimsregionen sine nettsider som en digital arena hvor kommunenes 

handlingsplaner knyttet til Strategisk Næringsplan er  tilgjengelige. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Næringsforeningene 

Indikator: ·      Antall bedriftsbesøk 

 

 

 

        2.C    Implementering av strategisk næringsplan i kommunene 

Strategi:  
2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på  
                  agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år. 
2.3. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for næringslivet,  
                  skal det redegjøres for at dette er i tråd med strategisk næringsplan.  

a) Trondheimsregionen, NiT og Rådmannsforumet vil samarbeide om en metode for 

implementering av Strategisk Næringsplan i den enkelte kommune. 

b) Jobbe for at alle kommuner har et eget punkt i saksmalen for politiske saker slik at 

sakene vurderes opp mot Strategisk Næringsplan. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere:  Kommunene 

Indikator: ·      Utarbeiding av felles metode for implementering. 

Hvor mange kommuner som har SNP/verdiskaping som eget punkt i saksmalen 
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Delmål 3: 

Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

eksisterende og starte nye bedrifter. 

 

Delmål 3 har 4 strategier. Tiltak og aktiviteter knyttet til strategiene ansees å være den enkelte 

kommunes ansvar. 

Overvåkning: 

A.   Plassering i NHOs årlige Kommune - NM for kommuner/regioner. 

 

        3.A   Skaperkultur og entreprenørskapstilbud 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt. 

a) Trondheimsregionen har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap (UE) om 

entreprenørskapstilbud rettet mot ungdom.  

b) Trondheimsregionene finansierer deler av grunnskolenes transportkostnader knyttet 

til deltakelse under Maker Faire.  

c) Regionkonkurranse i regi av UE - et samarbeid mellom UE, NiT, Trondheimsregionen 

og kommunene.  

Ansvarlig: Kommunene 

Ungt Entreprenørskap 

Trondheimsregionen 

Utdanningstilbyderne 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Trøndelag fylkeskommune 

Technoport 

Representanter fra næringslivet 

Indikatorer: ·         Alle skolene i Trondheimsregionen er kjent med UE-tilbudet. 

·         Antall elever som får tilbudet i skolen øker. 

·         Flere skoler samarbeider med UE og deltar i aktivitetene deres. 

 

 

 

        3.B  Støtte økosystemet for nyskaping 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Bruke og formidle mulighetene og aktivitetene på DIGS, Work Work, NTNU Accel og de 

andre delene av økosystemet. 

b) Finansiere fellestiltak for gruppen av oppstartsbedrifter. Aktiviteten forvaltes og 

rapporteres av partnerskapet 6AM, DIGS og Work Work. 

c) Bidra til etableringen av og vedlikehold av Startup Trondheim (nettside) med relevant 

informasjon for oppstartsbedrifter. 
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d) Trondheimsregionen sine oppstartsbedrifter vil kunne booke møter med Trondheim 

kommune gjennom tiltaket næringslivsdialog på DIGS. Dette er en del av 

støtteapparatet for regionens oppstartsbedrifter.   

e) Trondheimsregionen bistår kommuner som ønsker å opprette lokalt “Gründeri”. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge 

Trondheim kommune 

NTNU 

Technoport 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

DIGS 

Work Work 

6AM 

Indikator: ·         Antall nyetableringer øker 

·         Tilbudet om kontorplass i innovasjonsmiljøene er kjent i alle kommunene. 

Nettsiden vurderes som relevant, og brukes aktivt. 

 

   

 

       3.C  Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor 

Strategi:  
2.4. Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig kapasitet som  
                  møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud. 
3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine 
                  anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er 
                  mulig. 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens 
                  satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Jobbe for at alle kommuner i Trondheimsregionen er kjent med og bruker metodikken 

i Leverandørutviklingsprogrammet1 for å sikre innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser (IOA). I samarbeid med Trøndelag fylke, NiT og Nasjonalt program for 

leverandørutvikling skal det sees på hvordan dette kan ivaretas på best mulig måte.  

Ansvarlig: Nasjonalt program for 

leverandørutvikling 

NHO 

Kommunene 

Trøndelag fylkeskommune 

Samarbeidspartnere: NiT 

NHO 

Trondheimsregionen 

Indikator: ·         Større bruk av IOA-metodikken i offentlig sektor Trondheimsregionen. 

·         Flere innovative innkjøp i kommunene i Trondheimsregionen.   

  

 

                                                
1
 Nasjonalt program for leverandørutvikling, bestående av NHO, KS, Difi har utviklet Leverandørutviklingsprogrammet for å sikre 

innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.  
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         3.D   Min Veileder og førstelinjetjeneste 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

       Trondheimsregionen, NiT og Trondheim kommune vil se på hvordan det er mulig med en 

samordning av førstelinjetjenesten i Trondheimsregionen gjennom Min Veileder og 

eventuelt andre tiltak.    

Ansvarlig:  Trondheim kommune Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Indikator: ·          Antallet som bruker førstelinjetjenesten. 

        Antall kommuner som har felles førstelinjetjeneste. 

 

 

3.E  Digital byggesaksbehandling 

 Strategi:  
3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og økt  
                  lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 
3.2. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge målt hhv. fra  
                  første innsendte søknad og fra komplett søknad.  

I samarbeid med NiT vil Trondheimsregionen jobbe for at alle kommunene i regionen har 

en enhetlig, forutsigbar og digital byggesaksbehandling.  

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: Kommunene  

Indikator: ·         Alle kommunene i Trondheimsregionen har digitalisert byggesaksbehandling.  

       

 

 3.F   Strategi for næringsareal 

Strategi: 
3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og økt  
                  lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 

Trondheimsregionen vil jobbe med å gjennomføre den vedtatte strategien for 

næringsareal til plasskrevende industri.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene 

Samarbeidspartnere: NiT 

 

Indikator: ·       Strategi vedtatt og implementert. 

Tilstrekkelig næringsareal avsatt i kommunenes planer. 
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3.G Gjennomføre relevante næringsanalyser i Trondheimsregionen 

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

Trondheimsregionen vil bidra til gjennomføring av relevante kartlegginger og analyser av 

næringslivet i regionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Varierer ut fra bransje 

Indikator: ·         Antall analyser. 

 

 

 

 

Delmål 4: 

I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologibedrifter med 20.000 

ansatte. 

 

Delmål 4 har 4 strategier knyttet til seg. 

Indikatorer / overvåkning: 

A.   Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 

analysen. 

 

 

4.A  Styrke kompetansen og økosystemet innen kommersialisering av teknologi 

Strategi:  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

a) Delta i utgivelsen av den årlige Impello-analysen. 

b) Samarbeid og støtte til utprøving av søvnovervåkningssløsningen til Vital Things i 

Trondheimsregionen.  

c) Medlemskap i Tequity Cluster og bidrag til Tequity Cluster Scaleup Program. Scaleup 

programmet skal jobbe for å få vekst i flere av bedriftene i Trondheimsregionen.   

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: SIVA 

SINTEF 

Innovasjon Norge 

Technoport 

 

Indikator: ·         Nye tiltak og aktiviteter.  
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        4.B  Internasjonal profilering av Trondheimsregionen  

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

a) Med utgangspunkt i teknologimiljøene i Trondheim og Trøndelag skal Technoport 

bidra til å utvikle og gjøre synlig kommersialisering av teknologi i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv gjennom ulike aktiviteter og arrangement. 

Trondheimsregionen er medlem i Technoport. 

b) Opprettholde engelskspråklig nettside for oppstartsmiljøet (startuptrondheim.no) 

c) Mer engelskspråklig informasjon på relevante områder.. 

d) Bruke Ski-Tour 2020 og Ski-VM 2025 som er grunnlag for næringsutvikling og 

profilering.  

Ansvarlig: Technoport 

Trondheim kommune 

Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: SpareBank 1 SMN 

NTNU 

SINTEF 

Trøndelag fylkeskommune 

NiT 

Indikator: ·         Gjennomføring av årlig Technoport-konferanse, med stadig økende antall 

deltakere, høy relevans og gode tilbakemeldinger. 

·         Antall arrangementer, aktiviteter og møteplasser som setter teknologi og 

Teknologihovedstaden på kartet.  

  

         

4.C Trondheimsregionen som utprøvingsarena for ny teknologi 

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens 
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Det vil jobbes med å tilgjengeliggjøre åpne data fra kommunene for å stimulere til 

næringsutvikling. 

b) Trondheim kommune jobber med Granåsen og Midtbyen som arena for testing og 

demonstrasjoner innen sports- og medieteknologi.   

c) Trondheim kommune/Trondheimsregionen vil delta i eventuell SFI innen autonomi til 

vanns, og i bedriftsklyngen innen autonomi. 

d) Green Flyway er et Midt-Svensk og Midt-Norsk initiativ for etablering av felles luftrom 

som testarena for autonome luftfartøyer og el-fly. Trondheimsregionen er 

samarbeidspartner. 
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Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Green Flyway 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Næringslivet 

FoU-sektoren 

Indikator: ·          Åpne data blir gjort tilgjengelig og tatt i bruk for nye innovasjoner og produkter. 

Regionen som testarena utvikles gjennom utvikling av flere prosjekter 

 

 

 4.D  Styrke tilgangen på risikokapital 

Strategi: 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser.  
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Gjennom å støtte DIGS, Work Work, 6AM, Connect og Technoport og deres arbeid, 

skapes det flere møteplasser og arenaer for matchmaking mellom investorer og 

oppstartsbedrifter. 

b) Tequity Cluster skal være en viktig samspillspartner for å sikre tilstrekkelig kapital.  

Ansvarlig: Flere  Samarbeidspartnere:  Flere 

Indikator: ·         Etablering av flere oppstartsbedrifter. 

Flere bedrifter får tilgang på vekstkapital. 

Tequity får Arena Pro status. 

 

 

 

        4.E  Grønn næringsutvikling 

Strategi: 
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine  
                  anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er  
                  mulig. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 

a) Trondheim kommune og NTNU er medlemmer i Climate Kic, som er EUs største 

initiativ knyttet til klima og innovasjon. Programmet kan brukes både til å akselerere, 

demonstrere og skalere innovasjoner. Trondheimsregionen vil være 

samarbeidspartner og se hvilken rolle og eventuelle prosjekter som er relevant for 

regionen, og som kan avledes fra dette. 

b) Kartlegge grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen sammen med Trondheim 

kommune sin Miljøenhet, og utarbeide tiltak/prosjekt på bakgrunn av det.. 

c) Trondheimsregionen har bidratt til Thamsklyngen - Thams Industrial Cluster.  

Trondheimsregionen vil følge prosjektet og være bevisst på å høste kunnskap og 

erfaring fra dette arbeidet med tanke på kunnskapsdeling og avledede aktiviteter.  
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Ansvarlig: Trondheim kommune 

NTNU 

Samarbeidspartnere:  NTNU 

Trondheimsregionen 

Indikator: ·         Antall prosjekter/tiltak knyttet til grønn næringsutvikling. 

  

 

 

 Delmål 5: 

Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 

 

Delmål 5 har 5 strategier knyttet til seg. 

  

Indikatorer / overvåkning: 

A.   Omdømmemåling. Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene 

med hensiktsmessig frekvens. 

   

          

 5.A Internasjonalisering av regionens næringsliv 

Strategi:  
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Trondheimsregionen vil ta en aktiv rolle i å bidra til internasjonalisering, i samarbeid 

med Trondheim kommune, nasjonale aktører som UD og Innovasjon Norge.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: UD 

Innovasjon Norge 

Klyngene 

NiT 

Indikator: ·         Antall prosjekter TRR støtter som bidrar til internasjonalisering. 

Igangsatt innflaggingsprosjekt i regionen.  

 

 

        

         5.B Luftfartsforum 

Strategi:  
5.1           Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                 gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

Direkteflyvninger til relevante destinasjoner er viktig for å være en attraktiv region. 

Luftfartsforum jobber for å sikre opprettholdelse og etablering av internasjonale og 

nasjonale flyruter av betydning for næringslivet i Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Luftfartsforum Samarbeidspartnere:  

Indikator: ·         At eksisterende ruter og frekvens opprettholdes, og at nye direkteruter etableres . 
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         5.C  Nordens beste studieby, Study Trondheim 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) Tett samarbeid og dialog med Study Trondheim. 

Ansvarlig: Trondheim kommune  

Trøndelag fylkeskommune 

NTNU 

DMMH 

BI 

SINTEF 

SiT 

NiT 

NHO 

LO 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Næringsliv 

  

Indikator: ·         At Trondheim blir Nordens beste studieby. 

   

 

 

        5.D  Internasjonal skole 

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg i regionen. 

For å kunne tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft er det viktig å ha tilstrekkelig tilgang på 

internasjonale barnehage- og skoleplasser til familiemedlemmer. Trondheimsregionen vil 

forsterke dette budskapet og støtte arbeidet med å få på plass flere skoleplasser.  

Ansvarlig: Trondheim kommune 

  

Samarbeidspartnere: NTNU 

SINTEF 

NiT 

Indikator: ·         Antallet internasjonale skole- og barnehageplasser. 

         

 

 

       5.E  Omdømmebarometeret 

Strategi:  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

Gjennomføre omdømmemålinger annethvert år..   

Ansvarlig:  Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Ordkraft 
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   5.F Styrke reiselivsnæringen i Trondheimsregionen 

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

a) Et bedre og mer forpliktende samarbeid om utvikling av reiselivet i 

Trondheimsregionen gjennom Visit Trondheim. 

b) Gjennomføring av Interreg-prosjektet Skiregion, med fokus på trenings- og 

arrangementsturisme med utgangspunkt i vintersport.  

c) Trondheim kommune, NiT, Trøndelag Reiseliv, Visit Trondheim og Trondheim Havn 

jobber med en Cruisestrategi med egen handlingsplan.  

Ansvarlig: Kommunene Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Trøndelag Reiseliv 

Trondheim Havn 

Visit Trondheim 

Indikator: ·         Antall kommuner som er med i Visit Trondheim. 

Antall pakker tilbudt av Visit Trondheim som dekker flere kommuner enn 

Trondheim. 

Vedtatt Cruisestrategi 

 

 

 

        5.G  Suksesshistoriene om  kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen 

Strategi:  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge 
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

Ved å få frem de gode historiene fra regionen skapes engasjement og glød rundt det å 

virke og bo i regionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Næringsrådet 

Samarbeidspartnere: FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

NiT 

Indikator: ·         Antall suksesshistorier på norsk og engelsk. 

·         Antall delinger og seertall på ulike plattformer. 
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5.H Trøndelag som matregion   

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
1.2            Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv 

a) Utarbeide felles handlingsprogram med Trøndelag fylkeskommune, Oi! Trøndersk Mat 

og drikke, Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv og andre aktører som en oppfølging 

av utnevningen til European region of Gastronomy i 2022. 

b) Understøtte profileringen av “Home of Nordic Flavours”.   
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