
Trondheim kommune ønsker å øke forutsigbarheten og styrke prosessene rundt 
gjennomføring når reguleringsplaner stiller rekkefølgekrav om etablering eller oppgradering 
av offentlig grønnstruktur og annen offentlig infrastruktur 
 
Vi opplever stadig oftere uenighet med utbyggere/ tiltakshavere om innhold og standard på 
anlegg som skal etableres eller oppgraderes. Dette fører til frustrasjoner, forsinkelser og i 
verste fall konflikt. 
 
Forutsigbarheten for involverte parter kan bedres på flere måter. 

● Vi ser på  hvordan reguleringsplanene kan bli mer entydige i forhold til kommunens 
forventninger og krav  

● Vi jobber med normtegninger og en ny prosjekteringsanvisning/anleggsgartnernorm 
for friområdene 

● Vi vurderer ulike gjennomføringsmodeller for etablering av den offentlige 
infrastrukturen som det er knyttet rekkefølgekrav til. 

● Vi jobber med rutiner for bedre koordinering mellom saksbehandling av 
reguleringsplaner, byggesaker, utbyggingsavtaler og teknisk godkjenning. 

 
I dag brukes tre modeller når private bygger offentlig grønnstrukturer og annen offentlig 
infrastruktur: 
 

1. Utbygger prosjekterer og bygger den offentlige infrastrukturen. Planene skal teknisk 
godkjennes av kommunen. Det er opprettet en egen nettportal for søknad om teknisk 
godkjenning. Der ligger også veiledninger om prosessen og om hvilke dokumenter 
som vanligvis skal sendes til godkjenning.  
 https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/for-
leverandorer/prosjekteringsverktoy/#heading-h2-4  

 
Mange utbygger velger å inngå en utbyggingsavtale om etablering av den offentlige 
infrastrukturen, men ikke alle. 

 
2. Trondheim kommune tilbyr i noen tilfeller utbyggingsavtaler med 
anleggsbidragsmodell. Da blir kommunen byggherre for den offentlige 
infrastrukturen, mens utbygger står for prosjektering og bygging. Planene/ 
anbudsdokumentene for opparbeidelsen skal godkjennes av kommunen (teknisk 
godkjenning). 

 
3. I sjeldne tilfeller har kommunen inngått en finansieringsavtale med utbygger. 
Utbygger betaler et avtalt beløp til etablering av den offentlige infrastrukturen. 
Kommunen har hatt byggherreansvar for prosjektet og stått for prosjektering og 
gjennomføring av anlegget. Dette gjelder store områder og prosjekt, der det er 
mange utbyggere involvert og utbygging skjer over tid. 
 
 
 
 
 
 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/for-leverandorer/prosjekteringsverktoy/%23heading-h2-4
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/for-leverandorer/prosjekteringsverktoy/%23heading-h2-4


 
Vi ønsker  å høre hvordan disse prosessene gjennomføres i andre kommuner, spesielt for 
etablering av ny offentlig grønnstruktur  det er stilt rekkefølgekrav om. Vi er takknemlig hvis 
dere vil dele deres erfaringer med oss. Det er fint om dere kan ta dere tid til å svare på 
følgende spørsmål: 
 
Hvordan sikres innhold og kvalitet til offentlig infrastruktur, og spesielt offentlig grønnstruktur, 
der reguleringsplanen har stilt rekkefølgekrav om 

- i reguleringsplanen? 
- i byggesaksbehandlingen? 
- i en eventuell  utbyggingsavtale? 
- i eventuelle andre prosesser?  
- med retningslinjer og/ eller normer ? 

 
 
I hvilken fase avklares innhold og kvalitet? 
Hvem prosjekter og hvem bygger/etablerer ny offentlig grønnstruktur det er stilt 
rekkefølgekrav om?  
Kreves det økonomisk bidrag til etablering av offentlig infrastruktur, og hvordan beregnes i 
så fall det (anleggsbidrag)?  
Beregnes det bidrag samlet for den samlede offentlige infrastrukturen eller beregnes 
bidragene særskilt for veg, VAR og  til offentlig grønnstruktur?  
 
Vi er også interessert i å høre hvordan dere sikrer ønsket kvalitet når det er en privat 
utbygger som prosjekterer og utfører. 
Har kommunen maler for reguleringsbestemmelser som omhandler etablering av offentlig 
infrastruktur? 
Har kommunen en kvalitetsnorm eller teknisk norm for offentlige uterom? 
Blir de nye anleggene slik kommunen ønsker det, hvilke erfaringer har dere? 
 
 
Vi ber om svar innen 14. september 2018. 
Vi setter stor pris på alle svar og tilbakemeldinger. 
Vi vil dele sluttrapporten av arbeidet med dere som bidrar.  
 
 
Svar kan legges på nettsidene til Grønt nettverk eller sendes per 
email til elisabeth.schottler@trondheim.kommune.no 
 

 


