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Analyse av arealutvikling og arealkonflikter 
På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak analysert 
arealutviklingen og arealkonflikter i Norge i løpet av de siste ti år. Sluttrapporten ble levert 4. 
juli 2016. (For link, trykk på overskriften) 
 

Regionalt planforum – innmelding av saker 
Vi minner om at begge fylkene har regionale planforum hvor kommunene bes melde inn 
aktuelle saker for presentasjon og drøfting, helst tidlig i prosessen.  Saker meldes 
anne-caroline.haugan@ntfk.no for N-T og asbjorn.leraand@stfk.no for S-T 
 

Ny veileder i Plan- og bygningsloven og kulturminne fra Riksantikvaren, se her 
 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis 
Rundskriv fra Klima- og miljødepartementet: se her 
 

Kartverket Sør-Trøndelag: Sjekkliste reguleringsplan 
Den reviderte versjonen av sjekklisten «Karttekniske krav til reguleringsplan» er lagt ut på 

nettsiden til Kartverket Trondheim, http://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Trondheim/. 

Plandag 2016 – Plansamling for kommunene i Nord-Trøndelag 26. oktober  
Onsdag 26. oktober arrangerer Fylkesmannen og fylkeskommunen, i godt samarbeid med 
flere etater, Plandag på Statens hus, Steinkjer. Målgruppen er kommunale areal- og 
samfunnsplanleggere i Nord-Trøndelag. Invitasjon og program finner du her. Påmelding skjer 
via fylkesmannens hjemmeside: www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/ under «kurs og 
konferansekalender». Påmeldingsfrist er 19. oktober 2015. Vi håper så mange som mulig av 
kommunene har anledning til å delta. 

 
Beredskapssamling 25.og 26 oktober på Hell 
Fylkesmannens beredskapssamling for kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag finner sted på 
Scandic Hell 25. og 26. oktober 2016. I tillegg til ordførere, rådmenn og beredskapskontakter 
inviteres i år arealplanleggere og GIS-medarbeidere i kommunene til å delta, spesielt på 
første dag. Mer informasjon og påmelding på denne siden: info og påmelding 
 

Snøskuterløyper i Sør-Trøndelag: infomøte 27.oktober - forvarsel 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer til et informasjonsmøte om snøskuterløyper i Sør-
Trøndelag torsdag 27. oktober. Invitasjon med program og påmelding sendes ut snarest.  
Det gjelder kommunenes mulighet til å fastsette snøskuterløyper, jf info på 
Miljøkommune.no, se her  

 
Dagskurs i utbyggingsavtaler tirsdag 7. februar 2017, Trondheim - forvarsel 
Fylkeskommunene arrangerer i samarbeid med KS m.fl dagsamling om utbyggingsavtaler. 
Hovedmålgruppe er kommunene i Trøndelag, men det vil også bli åpnet for øvrige aktører så 
langt plassen tillater det. Hold av datoen, nærmere info og påmelding blir sendt ut før jul. 
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FKP (Forum for kommunale planleggere): årskonferanse 13.-14. februar 2017 i 
Trondheim- forvarsel 
Nærmere info kommer. 
 

Konferansen «Politikk og plan 2017»: 30.-31.mars på Hell -forvarsel  
Konferansen arrangeres i 2017 felles for Nord- og Sør-Trøndelag og er berammet til 30.-31. 
mars 2017 på hotell Scandic Hell Stjørdal. Hold av datoene - nærmere info kommer. 
 
 

 


