
Forslag til endringer i planutkastet/tekstdel:  
 
Regionsentrene er drivkraften for regionene, s. 27:  
1) Første avsnitt, siste setning: «Utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentre, 
fremfor på nytt areal utenfor, vil være bærekraftig da det reduserer behovet for ny infrastruktur, 
reduserer transportbehovet, muliggjør satsing på kollektivtilbud og sparer omkringliggende 
dyrkajord og naturområder.» foreslås endret til «(…) kan spare omkringliggende dyrkajord (…).  
 
2) Ny setning som foreslås tatt inn: «Gjennom arealplanleggingen er jordflytting viktig tema når 
det ikke finnes alternativ til utbygging av de beste jordbruksarealene i Trøndelag.»  
 
Kapittel 4, s. 24: Bærekraftsmålene  
3) Bærekraftsmål 14 (Livet i havet) mangler i oversikten over aktuelle bærekraftsmål.  
 
Kapittel 4.2.6, s. 32 – Vegnett:  
4) Om riksveger – Dette er et område med store målkonflikter hvor kommunene settes under press 
fra mange hold. Planforslaget mangler retningslinjer som kan hjelpe kommunene i denne typen 
arealplanlegging.  
 
Kapittel 4.3 Bolig og levekår (R5 i kapittel 4.3, side 37):  
5) For å få et godt kunnskapsgrunnlag når en skal vurdere fortettingspotensial kan det være nyttig 
med en stedsanalyse som beskriver situasjonen i dag og stedet i en historisk kontekst.  
 
6) Viktig at kvalitet på ute- og boområder også blir nevnt som et viktig punkt i planen. Planen 
kunne gjerne vært mer konkret på arkitektonisk kvalitet/estetikk i bebygde omgivelser og hvordan 
man kan oppnå dette. Kvaliteter på utforming av omgivelser bør sidestilles med for eksempel krav 
til effektiv arealutnyttelse.  
 
Kapittel 4.5 Regionale næringsområder:  
Mål og retningslinjer for dette kapitlet vurderes totalt sett som ok, men i kapittel 4.5.1 står det at 
«Trøndelag skal være attraktivt for etablering av «stor industri».  
 
7) Det er uklart hva som menes med begrepet «stor industri», og her bør planen være mer tydelig 
på slags industri det er snakk om.  
I kapittel 4.5.2 henvises det til ABC-prinsippet i forbindelse med lokalisering av 
næringsvirksomhet. Intensjonen med ABC-prinsippet – «rett virksomhet på rett sted» - er 
utvilsomt god, men erfaring fra for eksempel Sveberg viser at dette prinsippet er enklere i teorien 
enn i virkeligheten.  
 
8) Det bør vurderes om ABC-prinsippet er tilstrekkelig innarbeidet eller dekkende for Trøndelags 
behov, og videre vurderes om det finnes andre/bedre prinsipper eller parameter.  
 
4.9 Vannforvaltning og drikkevann  
Retningslinjene R16 kulepunkt to (side 62): «• Kommunen bør gjøre en samlet risikovurdering av 
arealbruk og aktivitet for å beskytte drikkevann.»  



9) Ordlyden i denne setningen foreslås endret til skal i stedet for bør, dette for å tydeliggjøre 
viktigheten av arealbruk og aktivitet for å beskytte drikkevann. Dette vil være mer i tråd med 
intensjonen og likeså drikkevannsforskriftens bestemmelser om vern av nedslagsfelt for 
drikkevannskildene.  
 
I kapittel 4.9.2 (side 63, siste setning) heter det: «Det anbefales at kommunene tar inn krav i 
kommuneplanen om at det i forbindelse med detaljreguleringsplaner for tiltak som krever 
drikkevannsforsyning, skal legges ved vann- og avløpsplan».  
 
10) Det foreslås at denne ordlyden endres fra en anbefaling til et «skal»-krav i alle 
detaljreguleringsplaner, da dette er en av de viktigste premissene for utbygging, både med fysisk 
mulig infrastruktur, men også med tanke på forurensing, overvannshåndtering, brannvann og 
drikkevann.  
 
Forslag til nye tiltak i handlingsprogrammet:  
 
1) Infrastruktur lavutslippsdrivstoff  
Fylkeskommunen, i samarbeid med stat og kommuner, bør ta initiativ til å utarbeide forslag til 
lokalisering av felles fyllestasjoner for ulike lavutslipps energibærere både til lands og i sentrale 
godshavner.  
 
2) Kompetanseheving bomiljø, estetikk, m.v.  
Fylkeskommunen bør ta en aktiv rolle med tanke på kurs, opplæring og kompetansebygging i alle 
fylkets kommuner om tema som stedsanalyser, gode bomiljø, estetikk m.m. Dette kan 
gjennomføres eksempelvis gjennom nettverk og/eller fagsamlinger der arkitektonisk 
kvalitet/estetikk i bebygde omgivelser er tema, osv.  
 
3) Skogskjøtsel  
Det er viktig at skogen forvaltes med tanke på bla. næring, naturmangfold og karbonbinding. 
Konkret betyr dette at foryngelsesplikten bør håndheves, og skogene bør skjøttes med tanke på å 
produsere best mulig langlevde treprodukter (sagtømmer). Rett skogskjøtsel på rett plass basert på 
kunnskap og gode avveininger.  
Fylkeskommunen kan bidra til dette gjennom en aktiv rolle i overordna planlegging og 
kompetanseheving om skogens mangesidige rolle i Trøndelag.  
 
4) Natur og miljø:  
Fylkeskommunen tar initiativ til regional kartlegging og vektlegging av verdifulle 
gruntvannsområder i Trondheimsfjorden for sjøfugl med tanke på samlet belastning og 
økosystemtilnærming.  
Det utarbeides marine grunnkart for å styrke kunnskapen om natur i sjø- og strandsonearealene i 
fylket.  
Det må framstilles oppdaterte/nye grenser for 100-meterssonen i strandsonen med tanke på 
havnivåstigning som ventes som følge av klimaendringer.  
 
5) Sysselsetting  
Kapittel 4.5.1 – side 47:  
I RPA står følgende:  
«Innlandskommunene har derimot hatt motsatt utviklingstrekk med nedgang i antall sysselsatte. 
Dette indikerer at det er viktig at man legger til rette for attraktive næringsområder i hele fylket 
for å opprettholde en balansert utvikling. På kysten må det fremdeles legges til rette for at fisk og 
annen sjømat enkelt kan transporteres ut av Trøndelag, fortrinnsvis sjøveien.»  



Forslag til ny tekst: Medvirkende årsak til negative utviklingstrekk i innlandskommunene er blant 
annet stor nedgang i sysselsettingen i jord- og skogbruket. Like viktig som at det legges til rette 
for fisk langs kysten, er det derfor at det legges til rette for satsing på jord- og skogbruk i 
innlandskommunene.  
Det er viktig at fylkeskommunen tar en aktiv rolle som tilrettelegger og aktør for å styrke 
rammebetingelsene for jord- og skogbruk i innlandet, for eksempel gjennom målrettet bruk av 
økonomiske virkemidler, tilskuddsordninger, kompetanseheving, m.v.  
 
6) Nydyrking 
Det er stort behov for godt og tilgjengelig faktagrunnlag for klimaeffekt av ulik skogproduksjon 
og produksjon av forskjellige vekster og avlingsnivå på fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Det er viktig at fylkeskommunen bidrar aktivt både med innhenting av 
faktagrunnlag og kunnskapsdeling ute i kommunene knytta til dette temaet.


