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Vedtak Høring - Regional plan for arealbruk i Trøndelag 

Kommunestyrets behandling av sak 84/2021 i møte den 07.09.2021: 

Behandling  

Tillegg og endringsforslag fra Inge Staldvik:  

Nytt punkt R1: Balansert vekst for å unngå sentralisering og avfolking av distrikta 

Nytt R2, erstatter kommunedirektørens forslag: Forhindre voksesmerter i byene gjennom 

distriktssatsin 

Nytt punkt R5: Stimulere til desentralisert boligbygging for å sikre folketall og aktivitet i hele fylket. 

  

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med tilleggspunkt 

 

Vedtak: 

1. 

RPA kan benyttes som en sjekkliste ved kommunal arealplanlegging, og vil være et nyttig verktøy for 

kommunene. RPA gir forutsigbarhet og åpner for tidligere dialog med fylkeskommunen i plansaker. 

2.Forslag til tiltak i handlingsprogrammet: 

4.2 I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG AREAL- OG TRANSPORTSTRUKTUR 
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R1 Balansert vekst for å unngå sentralisering og avfolking av distrikta 

 

R2 Forhindre voksesmerter i byene gjennom distriktssatsing 

H1 Utarbeide prosessveileder for stedsutviklingsplaner 

H2 Lage forslag til avtaler mellom utbygger og kommune, med tanke på fortetting og infrastruktur. 

 

R3 Kommunene bør utvikle sammenhengende og attraktive nett for gående og syklende i 

regionsenter og lokalsenter. 

H3 Besøke/kartlegge alle kommuner for å få en oversikt og avtale med kommunene om eventuelle 

behov for gang- og sykkelveger, snarveger etc som vil berøre fylkesveger. Gjelder også R4 på 

knutepunkt. 

 

R4 Utvikling av funksjonelle og attraktive knutepunkt skal bidra til at flere reiser 

kollektivt.                                                                                                 

R5: Stimulere til desentralisert boligbygging for å sikre folketall og aktivitet i hele fylket. 

Se H3. 

 

4.6 I 2030 ER JORDBRUKSAREALET I TRØNDELAG OPPRETTHOLDT DYRKA OG DYRKBARE JORDA OG 

ANDRE VERDIFULLE NATUROMRÅDER I TRØNDELAG OPPRETTHOLDT 

R11 Kommuneplanens arealdel skal avklare hvordan byvekst og utbygging kan skje samtidig som 

fremtidig matproduksjon sikres gjennom ivaretakelse av jordressursene. 

H4 Benytte eksisterende nettverk for planansvarlige og landbrukskontor til å diskutere løsninger i 

den enkelte kommune. 

 

R12 Før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal alternativer vurderes. 

H5 Prioritere jordbruksareal etter viktigheten for matproduksjon og transport. 

 

5.1 I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV MAT OG BIORÅSTOFF 

R17 Kommunene skal i kommuneplanen gi arealstrategiske føringer for LNFR-områdene. 

H6 Gjennomgang av vernskog og dens bestemmelser. 

 

5.2 I 2030 ER BEITERESSURSENE FOR DEN SØRSAMISKE REINDRIFTA IVARETATT 

R19 Kommuner med reindriftsarealer skal omtale og ha en strategi for reindrifta i kommuneplanen. 
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H7 KU over kommunene bør utarbeides på overordnet nivå, som f.eks fylkeskommunen. Det er 

vanskelig for en kommune å utrede for flere kommuner. 

 

R20 Arealbruk som har negative konsekvenser for viktige reinbeiteområder skal unngås 

H8 Ta inn endringene i samelovens kapittel 4 om konsultasjonsplikt for kommuner i veiledningen fra 

fylkeskommunen. 

På de mål og retningslinjer det ikke er foreslått tiltak, anser vi det arbeidet som allerede gjøres i 

fylkeskommunen som godt nok bidrag til å nå målene. 

 

 

Med hilsen 

 

Tanja Staldvik Wallervand 
Goevtesen åvtehke Soejkesje, burrie jïh eeke/ Avdelingsleder PDE 
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