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Saksframlegg 
 

Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for 

en trygg framtid   

Arkivsak.: 13/35917 
 
 
Forslag til vedtak: 

Bygningsrådet vedtar ”Grønn strek for en trygg fremtid – Kommuneplanmelding om byutvikling: 
Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer”. Kommuneplanmeldingen skal legges 
til grunn ved rulleringer av kommuneplanens arealdel, men også i vurderinger av enkeltsaker inntil 
ny arealdel til kommuneplanen foreligger. 
 
 
Saken gjelder 
Bygningsrådet har bestilt en rullering av kommuneplanmelding om langsiktig byvekst og jordvern 
fra 2005. Meldingen skal vise hvordan en grønn strek for bevaring av jordbruksareal kan gjøres 
bindende i kommende arealplaner samt forslag til hvilke jordbruksområder som bør omfattes av 
en slik strek. 
 
Bygningsrådet vedtok 8.4.2015 i sak 34/15 å sende meldingen på høring. Høringsfristen ble satt til 
30.5.2015.  
 
I løpet av høringsperioden kom det inn 37 høringsmerknader. Denne saken redegjør for 
høringsmerknadene og rådmannens vurdering og anbefalinger, og endringer i 
kommuneplanmeldingen som følge av dem. 
 
Bakgrunn 

Høringsmerknadene 
Det kom inn 37 høringsmerknader under høringen, og enkelte av merknadene omhandler flere 
momenter. Rundt 14 av merknadene berører flytting av grønn strek med utgangspunkt i ulike 
utbyggingsinteresser, primært bolig.  11 merknader støtter arbeidet med grønn strek, og mener 
det er viktig å ta vare på dyrkajorda. En del merknader mener at bestemmelsene til Grønn strek 
skaper uklarheter rundt hva som gjelder i områdene som omfattes. Merknadene er sammenstilt 
og vurdert i vedlegget, ” Oversikt høringsmerknader, Grønn strek for en trygg framtid”, hvor også 
rådmannens anbefalinger framgår. Høringsmerknadene i sin helhet er tilgjengelig via kommunens 
nettsider under planer/areal- og transportplaner/kommuneplanens arealdel. 
 
Rådmannens vurderinger og anbefalinger 
Rådmannen har som følge av høringen: 

- Kortet meldingsdokumentet noe ned og omstrukturert noe 
- Tydeliggjort hvilke kriterier som er lagt til grunn ved avgrensning av grønn strek. Dette er 

innarbeidet i meldingsdokumentet. 
- Anbefalt endring av avgrensning grønn strek ved Flatåsen og ved Tesli 
- Anbefalt å beholde de urbane landbruksområdene i grønn strek med unntak av Havstein 
- Anbefalt endringer i bestemmelsene  
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Det henvises til vedleggene i saken hvor argumentasjonen knyttet til rådmannens anbefalinger og 
endringer framgår. 
 
Fakta 
Nærmere om arealer for jordbruksproduksjon 
Norsk landbruk produserer under halvparten av maten nordmenn spiser. Resten må vi importere. 
Klimaendringene fører til at landbruksjorda er utsatt for tørke og flom. Samtidig blir vi stadig flere i 
verden som skal ha mat. I lys av dette har kommunene en viktig rolle i å sikre areal for 
matproduksjon til egen befolkning, både for kommende generasjoner og for situasjoner hvor 
importen uteblir.  
 
På kun en kvadratmeter jord kan det produseres nok mel til ett brød i året i evig tid. I 2014 er det 
cirka 38 000 dekar kornareal i Trondheim, noe som betyr at det vi har potensial til å produsere 
omtrent 38 millioner brød hvert år i evig tid. På grunn av vedtatt omdisponering av jordbruksareal 
forventes tilsvarende tall i 2025 å være 2 millioner brød lavere. Omregnet i brød pr. person betyr 
dette at i år kan det produseres ca 207 brød per person per år mens tilsvarende tall i 2025 er 169. 
Dette forutsatt at omdisponert jordbruksareal i arealdelen av 2013 er utbygd og at vi har hatt en 
befolkningsvekst i henhold til befolkningsprognose 2014 fra Trondheimsregionen. Siden 
Trondheim kommune er en av de største kornkommunene i regionen skal maten som produseres 
her også dekke utover kommunegrensene.  
 

 
 Flyfoto Fjellanger Widerøe AS 1952. Bildet viser blant annet Moholt kirke og store jordbruksarealer i Moholt-området. 
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Bildet fra Moholt i 1952 er en illustrasjon på utfordringene som oppstår ved at byer og tettsteder 
ligger ved de mest verdifulle matproduksjonsarealene i landet. De tilgjengelige jordarealene i 
Norge (dyrket og dyrkbar jord) er, som følge av omdisponering, redusert med mer enn en million 
dekar fra 1949 til 2005. 
 
Nærmere om grønn strek og byutviklingsstrategeier 
I flere av merknadene gis det uttrykk for interesse for boligutvikling. Primært er Grønn strek en 
kommuneplanmelding for å anskueliggjøre verdier knyttet til jordbruksproduksjon. Rådmannen 
har derfor lagt til grunn at nye utbyggingsområder skal vurderes i forbindelse med rulleringer av 
arealdelen, og konkrete forslag om nye boligområder er derfor ikke vurdert nærmere i dette 
arbeidet. 
 
Rollen til kommuneplanens arealdel er å sikre muligheter for blant annet bolig- og 
næringsutvikling i takt med byveksten. Rådmannen følger byvekstens konsekvenser for 
arealbruken tett. Spesielt gjelder dette befolkningsveksten og arealbehov for bolig, næring og 
infrastruktur. Beregninger viser at det per i dag er tilstrekkelig areal til boligformål.  
 
Bystyret ba rådmannen i juni om å ta initiativ til å samle næringsaktører og kommunens 
administrasjon for å komme frem til en felles oppfatning av hvilket tilgjengelig næringsareal vi har, 
og hva som må til for å få realisert det. Beregningene av næringsformål har blitt gjennomgått med 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) høsten 2015, og det er sett på behov for areal til 
arealkrevende næring. Opplysninger framkommet i samarbeidet med NiT er gjengitt i Vedlegg 
Oversikt høringsmerknader, og det henvises derfor til dette for nærmere informasjon. 
 
Rådmannen vil anbefale rullering av kommuneplanens arealdel i god tid før dagens arealreserver 
er brukt opp. Rådmannen vil vurdere behovet for å starte opp rullering av arealdelen i valg-
perioden 2015-2019 i tilknytning til bystyrets behandling av Kommunal Planstrategi høsten 2016. 
 
Fortetting og transformasjon i eksisterende bystruktur er prioritert både gjennom 
”Kommuneplanmelding om Langsiktig byvekst og jordvern” fra 2005 og ”Kommuneplanens 
arealdel”. Fortettingsstrategien er prioritert fordi man får utnyttet de offentlige 
infrastrukturinvesteringene på en god og effektiv måte, og fordi et tett utbyggingsmønster 
reduserer både utslipp og forbruk av arealer. Fortetting og transformasjon er imidlertid krevende 
og omfattende prosesser, og særskilt krevende i situasjoner hvor det er stor tilgang på lett 
utbyggbare områder. Figurene under viser at i tetthet ligger Trondheim godt under Oslo og enda 
lenger under København. Vi kan nærmest doble befolkningen i Trondheim hvis vi bygger i allerede 
utbygde områder med samme tetthet som i hovedstaden. 
 

Kilde SSB 
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Enkelte av merknadsstillerne mener at kommuneplanmeldingen ikke avklarer hvor byen skal vokse 
og at meldingen primært omhandler vern av jordbruksareal. Rådmannen deler dette synet, og vil 
vurdere behov for videre arbeid med fortettingsområder og retning for byvekst i Kommunal 
Planstrategi som legges fram for bystyret i 2016. Planstrategien vil, som nevnt, også inneholde en 
vurdering av behovet for å rullere arealdelen til kommuneplanen i bystyreperioden.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at bygningsrådet vedtar ”Grønn strek for en trygg fremtid – 
Kommuneplanmelding om byutvikling: Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer”. 
Videre anbefales det at meldingen legges til grunn ved rulleringer av kommuneplanens arealdel, 
og i vurderinger av enkeltsaker inntil ny arealdel er vedtatt. 
 
Alternativer til rådmannens anbefaling når det gjelder de urbane landbruksområdene: 
 
Trondheim kommune vedtar ”Grønn strek for en trygg fremtid – Kommuneplanmelding om 
byutvikling: Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer” med følgende endring: 
 

Alt.1: 
De urbane landbruksområdene tas ut av grønn strek og vises som ”bestemmelsesområde urbant 
landbruk” med bestemmelser tilsvarende grønn strek. Områdene synliggjøres i kartet med 
mørkegrønn strek. 

Alt.2: 
De urbane landbruksområdene tas ut av grønn strek og synliggjøres som egen hensynssone med 
retningslinjer og innhold tilsvarende anbefalte bestemmelser. Områdene synliggjøres i kartet med 
skravur. 

Alt.3: 
De urbane områdene tas ut av grønn strek. Områdene synliggjøres ikke i kartet. 
 
Kommuneplanmeldingen skal legges til grunn ved rulleringer av kommuneplanens arealdel, men 
også i vurderinger av enkeltsaker inntil ny arealdel til kommuneplanen foreligger. 
 
 
 

Rådmannen i Trondheim, 27.11.2015 
 
 

Eidar Aassved Hansen 
kommunaldirektør 

Hilde Bøkestad 
byplansjef 
 
Tove Hellem 
saksbehandler 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
Vedlegg:  

1. Meldingsdokument: Grønn strek for en trygg framtid, Kommuneplanmelding om  
byutvikling: Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer.  

2. Strategikart Kommuneplanmelding grønn strek, datert 02.11.15 
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3. Vedlegg: Oversikt høringsmerknader, Grønn strek for en trygg framtid. Vedlegget gir en 
oversikt over alle høringsmerknadene som er kommet inn i høringsperioden samt 
Rådmannens vurdering og anbefaling, datert 02.11.15 

4. Notat om befolkningsutvikling og boligbehov 2014-2050, datert 15.10.2014 
5. Notat om framtidig behov for næringsareal, datert 27.02.2015 
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