
 

 

 

Fylkesmannens rolle i 
planarbeid  

 
Med fokus på 

storbyplanlegging 
 

 Trondheim 



Disposisjon  

 Embetsoppdraget  

 Overordene føringer for planlegging 

 3 eksempler fra Trondheim 

 Hvordan har fylkesmannen løst disse? 

 Utfordringer fylkesmannen møter 



Utgangspunktet: 

Embetsoppdraget til fylkesmennene, miljøvernområdet.  

Resultatområde 6:Planlegging for en bærekraftig utvikling: 

 

”Fylkesmannen skal bidra i arbeidet med Framtidens byer i forhold til den 
enkelte by og de respektive regioner.” 

 



 

? 



Overordnede føringer for planlegging  

Plan- og bygningsloven 
Naturmangfoldloven  
RPR-ATP 
RPB- Kjøpesentre 
SPR- Klima og energiplanlegging 
Brev fra MD og LMD 19.11.2010 (innskjerpa jordvern) 
T -1442 Støyretningslinje i arealplanleggingen 
 
 





Andre føringer… 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens arealdel  

Offensiv fortettingspolitikk av boliger spesielt. 
Differensiering av tetthet for boliger, kontor, 
forretning 
Senterstruktur  
Restriktiv parkeringspolitikk 
Uteromsnorm 
   

Kommuneplanmeldingen Langsiktig byvekst og jordvern  
Fylkesdelplan Ny giv 
Kollektivbuen 
IKAP (Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen 
Miljøpakke for transport (vedtatt av bystyret i januar 
2009) 
Bystyrevedtak 24.08.2008: 60/40 
Medlemskap i Framtidens byer 



Definert som områdene innenfor en 
avstand på 400 meter fra busskorridorene 
fra Midtbyen og ut til henholdsvis Leangen, 
Sluppen og Ila, samt Marienborg. 

Kollektivbuen 

Lade  

Sluppen 

Marienborg  

Ila  







Tungavegen 28-30 

Magnus Lagabøtes veg 4 

Ingvald Ystgaardsvei 5 

Kollektivbuen 



”Fylkesmannen mener det vil være et uheldig signal at offentlige 
myndigheter reduserer kravene til omfang og kvalitet på allerede 

begrensede offentlige uteareal”. 
 



    

Industriveien 47 
 
- Lager/industri,håndverksbedrifter og spedisjonsvirksomhet  

 
 



Hvilke virkemiddel har fylkesmannen brukt? 

 Utnyttingsgrad (vilkår om minimumskrav) 

 Bolig 

 Næringsområder  

 Konsentrering av arbeidsplasser og handelssentra 

 Sterkere oppfordring om etablering av parkeringskjeller  

 Innarbeide maks p-plasser i reguleringsbestemmelsene. 

 Oppfordre kommunen om å ta mer styring på arealbruken, spesielt  
næringsområdene. 

 Hensynssoner med krav om felles planlegging 

 Grunneiersamarbeid 

 Differensierte krav om utnytting på ulike næringseiendommer ”rett 
virksomhet på rett sted” 

 ”Rett virksomhet på rett sted” 

 En differensiering for utnyttelsen av områder basert på tilgjengelighet 
til hovedårer for gang- og sykkelveger og kollektiv.  

 

 



Utfordringer  

 Utnyttelsesgrad 

 Grønstruktur/ barn og unge 

 Kollektivdekning 

 Mange aktører 

 Nabokommunene  


