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Utdrag fra Plan- og Bygningsloven 
 
§ 8-1.Regional plan 
Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den 
regionale planstrategien. 

Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte virksomhetsfelt, tema eller 
geografiske områder og gjennom forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innhold, 
organisering og om planen skal godkjennes av Kongen. 

Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring 
av planen. 

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal 
vurderes årlig. 

 
§ 8-2.Virkning av regional plan 
Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i regionen. 

 
HANDLINGSPROGRAM, foreløpig disposisjon  
 

Høringsutkast for regional plan for arealbruk ligger på høring og offentlig 
ettersyn frem til 1. september 2021. Sammen med høringsutkastet 
følger en disposisjon for handlingsprogram som vedlegg. 

 
Fylkeskommunen ønsker innspill på aktuelle tiltak som følger opp 

satsingene i RPA og som krever samarbeid. Aktuelle tiltak vil være 
utarbeidelse av supplerende kunnskapsgrunnlag, kartdata, 
utviklingsprosjekt, mv. Tiltakene som blir foreslått blir lagt frem for 

politikerne og prioritert etter høringsfristen. Fylkeskommunen skal ta en 
koordinerende rolle i oppfølgingen av tiltakene. Tiltak som ikke kommer 

med nå, kan bli løftet frem ved senere rullering. Handlingsprogrammet 
blir rullert hvert fjerde år, og det vil bli rapportert årlig på oppfølging av 
handlingsprogrammet. 

 
Innspill til tiltak som bør vurderes inn i handlingsprogrammet sendes: 

postmottak@trondelagfylke.no 
 
Spørsmål til arbeidet kan rettes: 

Trøndelag fylkeskommune, Seksjon Regional  
v/ seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim  

e-post: vigla@trondelagfylke.no eller 
v/ seniorrådgiver Turid H. Vollmo 
e-post: turvo@trondelagfylke.no 

 
Endelig vedtak av Regional plan for arealbruk med handlingsprogram er 

planlagt i fylkestinget i desember 2021.  
 

mailto:vigla@trondelagfylke.no
mailto:turvo@trondelagfylke.no
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F o r o r d  
 

Regional plan for arealbruk 2021 – 2030 (vedtatt XX.XX.2021) erstatter Regional plan 

for arealbruk i Nord-Trøndelag (2013) og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag 

(2014). 

Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal iht. loven 
konkretisere hvilke oppfølginger planen krever. Fylkeskommunen har et hovedansvar for å 
følge opp de regionale planene gjennom prosjekt- og prosessledelse, formidler av kunnskap, 
faglig veiledning, drive kompetansenettverk, som samfunnsutvikler og som saksbehandler og 
planmyndighet. Et handlingsprogram skal anslå ressursbehovet og peke på ansvarlig organ 

og samarbeidspartnere for gjennomføringen. 

Regional plan for arealbruk angir mål og retningslinjer for å oppnå bærekraftig arealbruk i 
Trøndelag. Dette er første utgave av handlingsprogram for å følge opp planen. Tiltakene i 
denne er valgt ut med utgangspunkt i hva som oppleves å haste mest, hvilke ressurser som 
er tilgjengelige og hvilke initiativ som er fremmet. Andre tiltak vil komme til når handlings-
programmet rulleres neste gang. 

Regional plan for arealbruk har et langsiktig perspektiv frem mot 2030 og skal vurderes rullert 

hvert fjerde år. Handlingsprogrammet har en fireåring horisont. Behovet for revidering av 

handlingsprogrammet skal vurderes årlig og vedtas av fylkestinget. 

  

DISPOSISJON 
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1  S a m m e n s t i l l i n g  a v  t i l t a k  
2 0 2 1 - 2 0 2 4  

Her kommer en komprimert sammenstilling av prioriterte hovedtiltak for fireårsperioden.  

 
BESKRIVESLE AV 
TILTAK 

ANSVARLIG I  
FYLKESKOMMUNEN 

SAMARBEIDS- 
PARTNERE 

TIDS-
PERIODE 

TOTALT 
BUDSJETT 

H1 
Evaluering av RPA, 
inkl. fornying av 
kunnskapsgrunnlag 
 

Seksjon regional FK, FM, 
kommunene m.fl. 

2021-24 ? 

H2 
     

H3 
     

H4 
     

H5 
     

H6 
     

H7 
     

H8 
     

H9 
     

H10 
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2  B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k   
Mal for detaljert beskrivelse av tiltakene 

H1 
 

    NAVN PÅ TILTAK 
 

 

 
BESKRIVESLE AV 
TILTAKET 

 

ANSVARLIG I 
FYLKESKOMMUNEN  

INTERNE RESSURSER  

EKSTERNE 
SAMARBEIDSPARTNERE 

 

TIDSPERIODE  Oppstart – faser og slutt 

TOTALT BUDSJETT Samlet og evt. fordelt på år 

KOMMENTAR  
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MULIGE TILTAK 

Under er beskrevet noen foreløpige tanker om mulige tiltak med 

utgangspunkt i delkapitlene i RPA. Det er ønskelig med mange 
konkrete innspill til tiltak i høringsfasen av RPA. Innspillene vil bli 

sammenstilt, sortert og prioritert i etterkant. Tiltakene som er omtalt 
er kun tatt inn som eksempler for å konkretisere hva som kan være 

aktuelt.  

1. Senterstruktur 
Kan være behov for tiltak til hjelp for kommunene i arbeidet med å definere lokalsentra. 

2. Areal og transport 
Under dette temaet kan det være flere aktuelle tiltak. Som en del av kunnskapsgrunnlaget 
for RPA er det utarbeidet en rapport om knutepunktutvikling. Det er flere forhold i 
rapporten som kan følges opp. Mange kommuner jobber med gåstrategier og sykkel-
strategier – her er det mye kunnskap som kan deles. Trondheimsregionen har gjort et 
omfattende arbeid innen dette feltet som kunne vært delt og fulgt opp med lignende arbeid 
relatert til øvrige deler av Trøndelag. Lokalisering av knutepunkt for godsomlasting og 

industrihavner krever interkommunalt samarbeid og kan være et mulig tiltak å løfte frem. 
Byvekstkommunenes arbeid med samordnet parkeringspolitikk har også overføringsverdi til 
flere kommuner. 

3. Bolig og levekår 
Trondheim kommune har eksempelsamlinger og veiledere om fortetting. Oppfølging av 
dette med lignende veiledningsmateriell tilpasset mindre byer og tettsteder kan være 
aktuelt.  

4. Sentrumsutvikling og lokalisering av handel 
Det er behov for mer kunnskap og kanskje noen lokale pilotprosjekt som ser på levende 
sentrumsområder og «levende sentrumslokaler». Hvordan endres handelsnæringen og 
hvilke konsekvenser får dette for byene og tettstedene i Trøndelag? 

5. Regionale næringsarealer 
Fylkeskommunen vil ta en koordinerende rolle i å kartlegge regionale næringsareal i 
samarbeid med regionrådene i fylket. Kartlegging av regionale næringsarealer der fortrinn 

som aktuell lokasjon mht. til naturhensyn, miljøhensyn, jordvern, bevaring av myr, 
infrastruktur, arbeidsmarked, strømpriser m.m. tydeliggjøres. Fylkeskommunen vil ta en 
koordinerende rolle for å se lokalisering av store regionale næringsarealer og løsninger for 
godstransport i sammenheng. Gode eksempler på næringsklynger som lykkes med 
sirkulærøkonomi kan hjelpe flere til å jobbe for slike løsninger.  

6. Jordvern 
Fylkesmannen er sektormyndighet for jordvern. Det er trolig behov for mer kunnskap og 

erfaringsdeling relatert til dette temaet.   

7. Kulturmiljø 
Lite aktuelt med egne tiltak for dette delkapitlet da det utarbeides egen regional plan for 
kulturmiljøer. 

 



 

8 Regional plan for arealbruk - Handlingsprogram 

8. Naturmangfold og friluftsområder 
Det er behov for bedre kartlegging av naturverdier i kommunene. Det jobbes godt med å 
kartlegge friluftsområder i kommunene, men ikke alle er i mål ennå. 

9. Vannforvaltning og drikkevann 
Det er lite aktuelt med egne tiltak for dette delkapitlet da det utarbeides egen regional plan 
for vannforvaltning. I områder med sterk befolkningsvekst kan det være behov for 
utredning av nye drikkevannskilder. Et slikt arbeidet vil kunne utløse behov for samarbeid 

mellom flere kommuner. 

10. Jordbruk og skogbruk 
Dette er et omfattende tema som kan ha mange ulike oppfølgende tiltak. Det er behov for å 
se på en samlet utnytting av LNFR-områdene i lys av bærekraftsmålene og økt klimafokus. 
Klimaendringer og ny teknologi gir nye utfordringer og nye muligheter for jord- og skog-

bruksnæringene i Trøndelag. Arealbruken innenfor LNFR-områdene påvirkes i stor grad av 
andre lovverk enn plan- og bygningsloven. Tilskuddordninger og kriterier for støtte kan ha 
stor innvirkning på løsninger som velges. Dette er på siden av hva som omhandles av en 
regional plan for arealbruk, men kan likevel være noe som bør følges opp om ønskede 

målsettinger om bærekraftig arealbruk skal nås. 

11. Reindrift 
Beiteinteressene for reinen strekker seg over mange kommuner. Det er utarbeidet gode 
kartløsninger som viser reindriftas ulike beiter, flyttleier, mv. Det foreligger også oversikter 
som viser arealinngrep. Det er fortsatt behov for mer kunnskap om konsekvenser av både 
inngrep og klimaendringer.  

12. Mineraler, byggeråstoffer og massehåndtering 
Trondheimsregionen har utarbeidet egne strategier for uttak av pukk og grus. Det kan være 
behov for å gjøre lignende vurderinger for andre deler av Trøndelag for å samordne 
masseuttak, transport og eventuelle deponier på tvers av kommunegrenser. 

13. Fritidsboliger og reiseliv 
Utbyggingen av fritidsboliger som har skjedd de senere årene har vært ressurskrevende og 
medført nedbygging av naturarealer, men det jobbes også med å utvikle bærekraftige 
løsninger. 

14. Strandsoneforvaltning 
Det kan være behov for mer kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringer og havnivå-

stigning kan ha for strandsoneforvaltningen fremover. Det er behov for kartlegging av 
«funksjonell strandsone», det vil si analyse av landskap for å få fram differensierte strand-
soneverdier som grunnlag for planlegging av vern og utvikling. Det kan være behov for å 
utarbeide konkrete veiledere for kommunenes saksbehandling i strandsonesaker. 

15. Sjøområdene 
Havbruksnæringa er i vekst og utvikling. Her er det behov for mer kunnskap innen en rekke 

felt. Arealplanlegging i sjø berører som regel flere kommuner og mange aktører. For å ha 
godt nok grunnlag er det behov for marine grunnkart for større deler av Trøndelagskysten.  

16. Energiproduksjon og nett 
Det er satt som et vilkår i retningslinje R29 at det ikke skal avsettes nye arealer til vindkraft 
før konsekvensene av konsesjonsgitte og pågående vindkraftutbygginger er samlet og 
vurdert.   
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3  E v a l u e r i n g  a v  R P A  
 

Et tiltak som må inngå i handlingsprogrammet for fireårsperioden er evaluering av regional 
plan for arealbruk og status for tiltakene som er foreslått i handlingsprogrammet. 
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