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Invitasjon til kurs Utbyggingsavtaler, Trondheim 7. februar 2017 
Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerer sammen med KS og plannettverk 
Trøndelag dagskurs om utbyggingsavtaler 7. februar. Hovedmålgruppe er kommunene i 
Trøndelag, men også private firmaer/utbyggere er velkomne så langt plassen tillater. 
Samlingen er gratis. Kursledere er Erik Plathe og Allan Hjort Jørgensen fra Asplan Viak. 

Påmeldingsfrist er 15.januar. Mer informasjon og påmelding: her 

Vi minner om: Kommuneplankonferansen 17 – Planrock,  
13. og 14. februar 2017, Scandic Nidelven hotell, Trondheim. Dette er Landskonferanse i 

forum for Kommunal planlegging. Påmeldingsfrist er 19. desember, se  her 
 

Husk Kommunekonferanse Politikk og Plan, Stjørdal, 30.-31. mars 2017. 
Nord -og Sør-Trøndelag fylkeskommuner vil invitere til Kommunekonferanse om Politikk og 
Plan 30.-31. mars. (lunsj til lunsj) Sted: Scandic Hell, Stjørdal. Dette er en samling som har 
gått årlig i Sør-Trøndelag, men som neste år vil være felles for trøndelagsfylkene. 
Hovedmålgruppe er politisk og administrativ ledelse/planansvarlige i kommunene, samt KS, 
Fylkesmann/regionale statsetater. Program og påmeldingslenke kommer i medio januar! 
 

Seminar om pukk, grus og massehåndtering på Hell 1.februar 2017 
Norsk Bergindustri og MEF inviterer til dagseminar om disse temaene 1. februar 2017 på 
Scandic Hell hotell på Stjørdal. Målgruppe er aktører i bransjen, entreprenører, konsulenter 

og kommuner. For program og påmelding, se her 

Møteplan for Regionalt planforum i Nord-Trøndelag 2017 finner du her. 

Vi fortsetter med møter den første onsdagen i måneden, og oppfordrer kommune til å melde 
inn aktuelle plansaker. 
  

Parkering i norske kommuner 
For første gang gis det nå en komplett oversikt over aktuelle parkeringstiltak i norske 
kommuner. Med rapporten «Parkering – virkemidler og effekter» tilbyr KS et samlet 
kunnskapsgrunnlag for valg av egne, lokale parkeringsløsninger. Rapporten er utarbeidet av 
Transportøkonomisk institutt, TØI: rapport 
 

Arbeidet med Fylkesplan Trøndelag 2018- 2030 er i gang.  
Planprogrammet ble fastsatt i Fellesnemnda (det felles fylkestinget) 15. desember. Vi takker 
for gode høringsuttalelser fra kommunene, og oppfordrer alle kommunene til å delta i 
arbeidet med fylkesplanen. Mer informasjon om prosessen, og en invitasjon til å delta, vil 
komme i løpet av første halvdel av 2018 
 

Friluftsliv og folkehelse 
Vi minner om St.melding 18(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet : 

se her 
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Debatt om stedsutvikling på bygda 
Se http://www.arkitektnytt.no/mot-en-ruralisme 

 

Folder kulturminner i planlegging 
Samarbeid mellom RA og Forum for kommunal planlegging knyttet til håndteringer av 
kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging har resultert i folderen som du 
finner her 
 
Nettverk kommunal og regional planlegging 
Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde en felles 
samling for Nettverk for regional planlegging og Nettverk for kommunal planlegging 6. og 7. 
desember. Blant temaene var statlig arealplanlegging, plan- og bygningslov i endring og 
kommunal planlegging.  Se innleggene her: www.regjeringen.no/2522354 
 

Folkevalgt og samfunnsutvikling 
Se KS sitt folkevalgtprogram: her 
 

Endret ansvar for kostnader til arkeologiske undersøkelser i detaljreguleringer 
I brev av 30.09.2016 slår Klima- og miljødepartementet fast at tiltakshaver skal dekke 
kostnader til arkeologiske undersøkelser også etter at planen er lagt ut til offentlig ettersyn, 
Se nærmere her. Fylkeskommunene vil understreke at dette ikke bør føre til en praksis hvor 
arkeologiske undersøkelser blir utsatt til planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. I så fall 
vil dette kunne medføre kraftige forsinkelser av planprosessene hvis undersøkelsene ikke 
kan gjøres umiddelbart pga snø, tele eller andre forhold. Slike undersøkelser bør derfor 
fortsatt gjøres tidlig i planprosessen.  

PLANe-posten ønsker sine lesere en riktig god og planløs jul ! 
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