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Sør-Trøndelag fylkeskommune

Saksopplysninger
Sør-Trøndelag fylkeskommune har oversendt utkast til Regional planstrategi 2016-2020 med frist
for høringsuttalelser til 15.12.2015.
Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal utarbeides Regional planstrategi. Det går fram av
høringsutkastet at Nord- og Sør-Trøndelag skal utarbeide en felles Regional strategi.
Høringsdokumentet er på 19 sider og beskriver innledningsvis Trøndelag som et godt fungerende
samfunn. Kommunene innad i fylkene har et godt utviklet regionalt samarbeid (Værnesregionen,
Fosen og Trondheimsregionen), samt at Trondheim som landsdelshovedstad ikke har konkurranse.
Dessuten har fylkene både sentralt plassert flyplass (Værnes) og gode gjennomgående tog- og
bussforbindelser.
Dessuten legges det innledningsvis vekt på at utvikling skal være balansert og bærekraftig, og at
samhandling skal sikre slik utvikling for hele regionen.
Høringsdokumentet beskriver fakta, utfordringene og muligheter under følgende fire tema:
 Befolkning, bosetting og kommunikasjoner

Regionen vil vokse kraftig – 23 % i Sør-Trøndelag fram til 2040. Vesentlige utfordringer er økt
innvandring, en aldrende befolkning og endrede boligbehov. Samtidig har bo- og arbeidsmarked
blitt betydelig utvidet, noe som krever gode kommunikative løsninger på transportutfordringer.
 Klima, energi og miljø
Det langsiktige målet må være å gjøre Trøndelag til et lavutslippssamfunn. Det må tas hensyn til
forsyningssikkerhet, klima og miljø, samt verdiskaping. Trøndelag har høy andel fornybar energi –
knappe 95% av elektrisk kraft kommer fra vannkraft, samtidig at regionen er rik på store
bioressurser. Klimatiske endringer krever at samfunnet skal forebygge og tåle konsekvensene av
ekstremvær.
 Levekår, folkehelse og kultur
Avgjørende faktorer for god samfunnsutvikling er utdanning og økonomi. Utdanningsnivået i
Trøndelag (unntatt Trondheim) ligger under landsgjennomsnittet, til tross for at dette ikke
gjenspeiles i inntektsnivå og arbeidsledighet. Økt levekår og økt folkehelse skal påvirkes gjennom
kunnskap. Det er behov for ny felles regional plan for folkehelse og felles strategier på
kulturområdet.
 Arbeidsliv og næringsliv
Trøndelag har stort mangfold i næringslivet og er rik på store naturressurser, både til lands og til
havs. I tillegg er det godt utviklede utdannings- og forskningsmiljø. Det bør satses på foredling av
råvarene fra landbruk, reindrift, skognæringa, fiske og oppdrett, energiproduksjon og
mineralressurser, samt reiseliv. Innovasjon, entreprenørskap, FoU og internasjonalisering skal gi
landsdelen et konkurransefortrinn. Rullering av strategiske planer knyttet til temaet er viktig.

Vurdering
Midtre Gauldal kommune er en svært viktig aktør i regional sammenheng. Kommunen er i
arealsammenheng tredje største kommune i Sør-Trøndelag og har viktig infrastruktur som binder
kommunen indirekte sammen med Østlandet og Sverige. E6 går gjennom de nord-vestlige delene
av kommunen sammen med Dovrebanen. Mens Rørosbanen binder kommunen sammen med
fjellområdene i øst. Støren er en særskilt viktig stasjon; for ordinær godstransport vil den være en
beredskapsstasjon – for persontrafikk er den definert til å være endestasjon for Trønderbanen.
Midtre Gauldal kommune står for en betydelig verdiskapning i matproduksjonen. Kommunen har
aktive og allsidige gårdsbruk, herunder melkeproduksjon, kyllingproduksjon og sauhold med
effektiv forvaltning av utmarksarealene. Årlig har kommunen nettotilvekst av dyrka mark. I tillegg
er verdiskapning i skogbruket i sørtrøndersk sammenheng betydelig. Kommunen har derfor i flere
generasjoner bygd opp viktige foredlingsvirksomheter, og har for øvrig et godt utviklet stamme av
småbedrifter knyttet direkte eller indirekte til primærnæringen, som er viktig for kommunens
eksistens og utviklingsmuligheter. I tillegg er kommunens topografi slik at det fortsatt er potensiale
for vind- og vannkraftutvikling.
Midtre Gauldal kommune er videre en attraktiv hyttekommune for utfoldelse av rekreasjon og
friluftsliv i passe avstand fra Trondheim. Relativt store deler av kommunen er verna (Forollhogna
nasjonalpark) og forvaltes etter grunnleggende bærekraftige prinsipper. Det er ønsket om å utvikle
verdiene som ligger i vernet i reiselivssammenheng.
Kommunens bosettingsstruktur er slik at foruten kommunesenteret Støren, og tettstedene
Soknedal, Singsås og Enodd, bor de flest spredt og til dels langt fra offentlig infrastruktur. Når den
regionale planstrategien skal ha stor fokus på klima- og energispørsmålet, et klimanøytralt samfunn,

samt folkehelseperspektivet, er det viktig for kommunen at det stimuleres til miljøbaserte
energibærere som ikke krever sentralisering for enhver pris. Det er svært viktig for kommunen å gi
tidlig tilbakemelding om at det ikke er et enten/ eller, men mer et både/og. Kommunen er avhengig
av spredt bosetting for å opprettholde matproduksjonen og effektiv forvaltning av arealene for
framtidige generasjoner. På den andre siden vil særlig Støren ha en nøkkelrolle i å utvikle seg som et
bærekraftig knutepunkt for all logistikk, både jernbane og veg. Det foregår pr. i dag en sentralisering
mot særlig Støren, men det forventes også betydelig utvikling av Soknedal.
Den regionale planstrategien fra 2012 la blant annet vekt på «Landbruksmelding for Trøndelag».
Det ble spesielt lagt vekt på arealbruken og «aktiv satsing på utvikling av matproduksjon som
næringsgrunnlag i distriktene». I den foreliggende planstrategi sies det at det ikke er behov for
revisjon av meldingen i kommende strategiperioden, fordi dette sammen med tiltak fortløpende
følges opp i et samarbeid mellom aktuelle parter.
Forslaget for planstrategien for 2016-2020 legger vekt på en ny felles fylkesplan (for både Nord- og
Sør-Trøndelag). Det er nevnt at en slik plan vil kunne ta opp i seg ulike enkelttema, uten at det
spesifiseres nærmere hvilke tema. Midtre Gauldal kommune mener at landbruk er en så viktig
premissleverandør for arealbruken og ringvirkningene som skapes i et lavtutslippssamfunn, at dette
bør inn i en felles fylkesplan, som eget tema. Det er videre viktig for Midtre Gauldal kommune å gi
innspill på at en slik plan må være så konkret som mulig og at den fortsatt skal ta hensyn til
kommunens egenart.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune oversender med dette høringsuttalelsen til Regional planstrategi for Trøndelag
i dette saksframlegget til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

