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Hva er det rapportert på?

• Igangsatte prosesser for å innlemme 

IKAP-retningslinjene i eget planverk

• Oppfølging av de vedtatte 

retningslinjene i 1.utkast IKAP

• Oppfølging av melding om strategiske 

valg 

•Oppfølging av melding om strategiske valg 



Igangsatte prosesser
Stjørdal Vedtatt samfunnsdel 29.05.2010. 

Arealdel under arbeid, fremlegges 1. 

kvartal 2011.

Malvik Vedtatt samfunnsdel 30.08.2010

Arealdel under arbeid. 

Høringsrunden avsluttet i slutten av 

november.

Trondheim Arealdel under arbeid. Planprogram 

legges fram for bygningsrådet 

21.12.10. 

Boligprogram rulleres. 

Klæbu Arealdel under arbeid. Planforslag er 

vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 

(vedtak 25.11.2010).  

Melhus Arealdel under arbeid. Forventes 

vedtatt sommer 2011



Igangsatte prosesser
Midtre Gauldal KDP Støren under arbeid (tatt opp 

høsten 2010). Planlegges ferdigstilt 

2012. Prosjekt ”Sentrumsplan Støren”. 

Skaun Intensjonen er at arealplanen skal 

rulleres i 2011. 

Orkdal KDP for Orkanger Fannrem og Gjølme 

under arbeid (revidert i løpet av 2009-

2010). Forventes sluttbehandling i 

des. 2010.

Rissa Ikke igangsatt prosesser. 

Leksvik Skal starte opp arbeid med ny 

planstrategi i 2011.



Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: Store, regionale næringsareal Rapportering

1.1 Nye Sveberg - Avsatt som hensynssone i forslag til ny

arealdel. Krav om videre utredninger og 

mulighetsstudie.

- 1000 daa

1.2 Løvåsområdet

Tulluanområdet

Stormyra

Store deler uegnet for utbygging

400 daa regulert/utvides til 750- 800 daa.

550 daa regulert.

1.3 Utgår

1.4 Grønøra Område vist som framtidig industriområde 

foreløpig tatt ut av arealdelen. 

1.5      Utnyttingsgrad

Metodikk fortetting av 

n næringsområder

- havneområdet i Orkdal

- Sutterø

Grønøra: Arbeid med å vurdere 

fortettingspotensial er igangsatt. 

Kommunen skal kartlegge status i løpet av 

2010.

Sutterø: Krav om økt utnyttingsgrad i 

arealdel

Skriv rett inn i denne tabellen og returner til oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no før 26.11.2010
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Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: Store, regionale næringsareal Rapportering

1.6 Utviklingsselskap med offentlig 

eiermajoritet for de største 

næringsområdene.

- Etablere felles portal for 

markedsføring av næringsareal i 

regionen. 

Ikke avklart

Under forberedelse

Kommer i løpet av 2011

1.7   Ny vurdering av disse 

retningslinjene når  det foreligger

nærmere sikkerhet om valg av 

lokalisering for godsterminal . 

Vurdere situasjonen på nytt når 

KVU-forslaget foreligger 

Skriv rett inn i denne tabellen og returner til oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no før 26.11.2010
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Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: 
Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet

Rapportering

2.1 Rett virksomhet på rett plass/fortetting Plangrep for å styre arbeidsplassintensiv 

virksomhet til sentra .

Enkeltsaker utfordrer IKAP-retningslinjene. 

2.2 Fortetting av sentrene Fokus på fortetting i alle kommunene. 

Følges opp i arealdelene. 

2.3 Sikre potensial for besøks- og

arbeidsplassintensiv virksomhet sentralt

Sikres gjennom arealdel og sentrumsplaner

(% -fordeling næringsbebyggelse og 

boligbebyggelse)

2.4 Makskrav til bakkeparkering i     

senterområdene

Parkeringspolitikk i de fleste av 

kommunene. 

Maks % av bakkearealet som kan benyttes 

til parkering

2.5 Kjøpesenterstopp Følges i stor grad opp. 

Under press.





Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: 
Næringsareal ut fra kommunenes egne behov

Rapportering

3.1 Alle kommuner skal tilrettelegge 

gode næringsareal ut fra egne 

fortrinn/behov

Behov vurderes gjennom 

kommuneplanens arealdel.

3.2   Vurdere innsigelser på nytt

- Torgård II

- Kleiva

Vurderes ved rullering av arealdelen

3.3  Høy utnyttingsgrad i 

eksisterende og nye næringsområder.

Fokus i alle kommuner.

Fortetting av eksisterende 

næringsområder



Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: Boligbygging Rapportering

4.1 Dimensjonering av 

boligbygging i tråd med IKAP

Stjørdal: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

Malvik: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

Trondheim: Dimensjoneringen 

legges til grunn.

Klæbu: Legger seg over.

Melhus: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

Orkdal: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

4.2 Prioritering av fremtidige boligfelt 

som ivaretar klima-, miljø- og 

landbrukshensyn

Vurderes gjennom arealdelen.

Vurdere enkeltsaker

4.3 Virkemidler for porsjonering av 

boligbygging.

Legge ut areal som tilsvarer 

behovet. 

Rekkefølgebestemmelser



Oppfølging av strategisk melding

Melding om strategiske valg Rapportering

3c Trondheim tar større ansvar 

for familieboliger

Tatt opp i boligprogrammet. 

Følges opp i arealdelen. 

3d Trondheim skal opprettholde 

sine tetthetsbestemmelser    

Fortettingsstrategien står fast. 

Tetthetsbestemmelser 

videreføres.

3d Omegnskommunene skal 

øke vektlegging av effektiv 

arealbruk  

Sterkt fokus på dette.



Kommunene er godt i gang!!

Forside Uten bilde


