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10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM 
KS har i samarbeid med Asplan Viak AS utarbeidet en folder med 10 råd for et 
velfungerende og effektivt plansystem. Folderen finner du her.  
 
STEDSUTVIKLING – NYHETSBREV FRA KMD 
Da er det første nyhetsbrevet fra Forum for stedsutvikling på lufta etter omlegging av "gamle" 
stedsutvikling.no! Du kan få nyhetsbrevene tilsendt ved å legge inn din mailadresse her. 
Spørsmål om nyhetsbrevet og abonnementsordningen rettes til: Jan.Hausken@kmd.dep.no 

DEN NASJONALE KOMMUNEPLANKONFERANSEN 2016:  BY PÅ LAND 
Minner om at det nærmer seg til årets Kommuneplankonferanse BY PÅ LAND, på Fornebu 

8-9 februar. Påmelding er ennå mulig. Program, påmeldingsskjema og priser her 

ANALYSE  INVESTERINGS- OG AREALBEHOV KOMMUNALE TJENESTER 
Trondheimsregionen har laget en analyse av investerings- og arealbehov til kommunale 
tjenester fram til 2040 for de ni kommunene rundt Trondheim: Trondheimsregionen 2040.  
Kommunene utenfor Trondheim trenger nytt areal til offentlige tjenester som tilsvarende hele 
Midtbyen fram til 2040, investeringsbehovet er 17 mrd kr. Tas Trondheim med, er 
investeringsbehovet  57 mrd. Kr. Dette innebærer investeringer på 6 mill kr. hver eneste dag. 
Dette bør ha interesse for øvrige kommuner i fylkene. Alle dokumenter finnes her 

TEMADAG   KOMMUNALE  PLANSTRATEGIER  NORD-TRØNDELAG  8. MARS  
Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer til temadag med erfaring -og ideutveksling om 
planstrategier på Fylkets hus tirsdag 8. mars klokka 10:00 – 15:00. 
Hold av datoen! Invitasjon med program blir sendt til alle kommunene i Nord-Trøndelag. 

REGIONALT  PLANFORUM  NORD-TRØNDELAG  
fortsetter med møter den første onsdagen i måneden Vi oppfordrer kommunene til å fortsette 
med å melde inn saker til regionalt planforum. Møtekalender og annen nyttig info finnes her 
 
REVIDERING AV REGIONAL PLAN KLIMA OG ENERGI SØR-TRØNDELAG OG 
KLIMAPLAN TRONDHEIM KOMMUNE 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er i gang med å revidere sin klima- 
og energiplan. I uke 46 ble det en «medvirkningsuke» med fokus på diverse 
satsingsområder. Program og alle presentasjoner finnes på bloggen til Klimaråd Sør-
Trøndelag: https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/ Midtveisrapport om revideringen 
finner du her. Fylkesutvalget foreslår at klimamålsetninger for Sør-Trøndelag ligger på lik 
linje med de nasjonale målsetningene. Forslag til revidert plan sendes på høring våren 2016. 

TILBUD  OM  KVALITETSSIKRING  AV  AREALPLANER S-T 
Før sommeren 2015 gikk det ut brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (pdf) til alle 
kommuner i fylket med tilbud om kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven i 
forbindelse med offentlig ettersyn. Vi minner om dette tilbudet, se her  
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NY NASJONAL JORDVERNSTRATEGI 
Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer i all hovedsak gjennom planer etter plan- og 
bygningsloven og gjennom omdisponeringsvedtak etter jordloven. Under skiftende 
regjeringer har det vært et mål å begrense omdisponeringen. Stortinget fastsatte det årlige 
målet for omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar og ber Regjeringen sørge for at dette 
målet nås gradvis innen 2020. https://stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/?p=62920 
 
PLANe-posten ønsker sine lesere et riktig godt nytt år ! 
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