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Regional plan for arealbruk i Trøndelag - offentlig ettersyn med 
høringsfrist 1. september 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok 29. april 2021 å sende utkast til «Regional plan for 

arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» på høring 

(sak 34/21). Høringsutkastet og etter hvert høringssvarene mv finner dere på Høring 

Regional plan for arealbruk. Høringsfristen er 1. september 2021.  

 

Høringsutkastet bygger på rammene gitt i planprogrammet som ble fastsatt av Trøndelag 

fylkesting i april 2019. Vi sender nå planen på offentlig ettersyn til berørte offentlige 

organer, interesseorganisasjoner mv. Høringen er åpen for flere. Det er sendt eget brev 

for høring av berørte statlige, regionale og lokale myndigheter innen arealplanlegging og 

-forvaltning i Trøndelag.  

 

I tråd med § 8-2 i Plan- og bygningsloven skal regional plan legges til grunn for regionale 

organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Trøndelag. 

 

Regional plan for arealbruk (RPA) erstatter Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag 

fra 2013 og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag fra 2014. RPA skal være 

et felles arealpolitisk rammeverk for samfunnsutviklingen i Trøndelag frem mot 2030. 

FNs bærekraftsmål er lagt til grunn. Siden mange av FNs mål og delmål har en 

arealdimensjon i seg, blir arealpolitikken svært viktig for at Trøndelag skal lykkes med 

en bærekraftig samfunnsutvikling. Klimaomstilling og folkehelse er gjennomgående tema 

i planen. Under hvert av de to hovedkapitlene «Attraktive byer og livskraftige distrikter» 

og «Naturbasert næringsutvikling» er det flere delkapitler på ulike tema. Hvert 

tema/delkapittel er bygd opp med mål, hovedretningslinjer med underretningslinjer og 

utdypende og veiledende tekst.  

 

Målene i RPA er mål for samfunnsutviklingen i Trøndelag og bygger på målene i 

Trøndelagsplanen og andre relevante regionale og nasjonale mål og strategier av 

betydning for arealbruk. Mål og retningslinjer angir ønsket retning for arealbruken i 

Trøndelag og skal være til hjelp i myndighetenes arbeid med arealplanlegging, 

arealforvaltning og byggesaksbehandling. Det er lagt vekt på at dokumentet skal fungere 

både som et oppslagsverktøy, og som en utfyllende veileder.  

 

http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1213056?agendaItemId=209559
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/2d4b31e12c2f4115b85eab78735f4945/20190424-planprogram-rpa-fastsatt-av-fylkestinget.pdf
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Retningslinjene i planen er ikke juridisk bindende. Skillet mellom «skal» og «bør» er 

ment for å gi større forutsigbarhet for kommunene til hva som forventes av 
arealplanlegging og -forvaltning fra regionale og statlige myndigheter. Retningslinjer med 
«skal» er uttrykk for tydelige regionalpolitiske forventninger på tvers av kommunene i 
Trøndelag. Noen kan også være uttrykk for lovkrav og tydelige nasjonale retningslinjer 
og forventinger til planlegging. Bruken av «bør» uttrykker større mulighet og behov for 
differensiering og avveiinger mellom ulike hensyn, f.eks. mellom by og distrikt og mellom 

fag-/myndighetsområder.  

 
Det følger med en disposisjon til handlingsprogram, der det er satt inn noen foreløpige 

eksempler på type tiltak.  

 

I høringen ønsker Trøndelag fylkeskommune spesielt tilbakemelding på hvordan din 

organisasjons interesser blir berørt av RPA. Vi mottar gjerne innspill til mulige satsinger 

med tiltak og aktiviteter i handlingsprogrammet og hvordan din organisasjon kan bidra til 

at vi sammen kan nå mål i planen. 

 

Det er planlagt at RPA med Handlingsprogram skal vedtas av Trøndelag fylkesting i 

desember 2021.  

 

Vi ber om at dere sender høringssvar pr e-post til: post@trondelagfylkekommune.no og 

merker det «Regional plan for arealbruk 2021-2030». Dere kan også sende svar til: 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:  

Vigdis Espnes Landheim, vigla@trondelagfylke.no, 74175236 / 40475058   

Turid Helene Vollmo, turvo@trondelagfylke.no, 74174229 / 95229843 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Odd Inge Mjøen Kirsten Indgjerd Værdal 

Fylkesrådmann  Fylkesdirektør plan, næring og 

kulturminner 

 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

Vedlegg: 

RPA-Høringsutkast040521 

Vedlegg til RPA_Handlingsprogram_disposisjon040521 

 

Mottakere:  

NJFF Nord-Trøndelag 

SJ Norge 

ATB AS 

HUSBANKEN 

ALLSKOG SA 

NJFF SØR-TRØNDELAG 

TRØNDELAG REISELIV AS 

mailto:post@trondelagfylkekommune.no
mailto:vigla@trondelagfylke.no
mailto:turvo@trondelagfylke.no
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NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

Trondheimsregionens Friluftsråd 

FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING 

TROLLFJELL FRILUFTSRÅD 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 

NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING 

TRONDHJEMS TURISTFORENING 

NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG 

STATNETT SF 

SØR-TRØNDELAG OG HEDMARK REINSAMELAG 

NORD-TRØNDELAG REINSAMELAG 

SAEMIEN SIJTE 

FISKARLAGET MIDT-NORGE 

NATUR OG UNGDOM 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO TRØNDELAG 

KARTVERKET TRØNDELAG 

STATSKOG SF 

TRONDHEIM HAVN IKS 

NORSK ORNITOLOGISK FORENING 

NYE VEIER AS 

STATSBYGG 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG 

Næringsalliansen i Trøndelag 

Sør-Trøndelag og Hedmark Sameforening 

Nord- og Sør-Trøndelag Saeminen Saervi 

Nord- og Sør-Trøndelag småbrukerlag 

Sjømat Norge - Midtnorsk havbrukslag 

TROLLHEIMEN REINBEITEDISTRIKT 

TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA 

VY BUSS AS 

KS Trøndelag 

LO Trøndelag 

FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 

Region Jämtland Härjedalen 

Trøndelag bondelag  

 


