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13. desember 2022 – Scandic Hell, Stjørdal

ENDREDE RAMMEBETINGELSER FOR UTBYGGER ? 
– NÅR, HVA OG HVORDAN ?

TOBB • MIDT-NORGES BOLIGBYGGELAG



Boligbyggelaget TOBB 

– en av Midt-Norges største boligorganisasjoner

75.000
Medlemmer

38.000
Boliger

300 nye*) 
boliger/år

Formål: « å kunne løse boligbehovet for alle våre medlemmer»

*) strategisk mål 2015



3 MÅL-OMRÅDER
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MEDLEMSFORDELER

Skal skaffe

BOLIGER FOR 
MEDLEMMENE
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TOBB OG REGION MIDT-NORGE



Byutvikling og boliger for folk flest

Bykommunen vokser med ca. 1,5 % per år som 
betyr ca. 3 000 nye innbyggere årlig på dagens nivå 
med 210 000 + innbyggere totalt.

LEGGER PRESS PÅ AREAL !

Trondheim

nye innbyggere per år

HVORDAN SKAL BYENE VOKSE – HVOR SKAL FOLK BO ?





Hvorfor er TOBB på Overvik ?

STYRETS AMBISJON : TOBB skal ta en større rolle i boligutviklingen i byen (2012/2013) 

• Mangel på aktuelle tomteområder – samarbeid med andre utbyggere….

• TOBB hadde ingen aktuelle tomter av betydning i «østbyen»

• Overvik - nytt område 

godkjent til 

boligformål i 2013 

• TOBB gjør avtale om 

deltagelse på Overvik 

(2015)



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

21.03.13
Vedtatt KPA

Bystyret 24.04.14
Sluttbeh. av KPA, 
Overvik skal 
planlegges 
helhetlig gjennom 
områderegulering. 

20.12.13
Miljøverndep. 
Godkjente 
Overvik mfl.   

Bygningsrådet 
05.05.15
Høring 
planprogram:
Detaljregulering 
av Blekkan 
(B10) og delfelt 
1 (B1 og B2 mfl) 
kan igangsettes. 

Bygningsrådet 
01.09.15
Planprogram 
for Overvik 
vedtatt

Bygningsrådet 
03.05.16
Forslag til områdeplan 
på Overvik lagt ut på 
høring

Fylkesutvalget 
21.06.16
Fylkesutvalget fatter 
vedtak som medfører 
vilkår for 
egengodkjenning av 
områdeplanen

Bystyret 21.06.18
Sluttbehandling av 
områdeplanen

Bygningsrådet 
19.09.17
Sluttbehandling 
utsatt i påvente av 
Byutredningen. Ber 
Rådmannen starte 
behandling av felt B1 
og B2. 

28.11.14
Anmodning om 
oppstart 
detaljplan felt B1 
og B2 mfl. 

Bygningsrådet 
03.02.15
Forutsetter 
oppstart av 
detaljplaner for 
delfelt 1 (B1 og 
B2 mfl) og 
Blekkan (B10)

21.08.15
Varsel om oppstart 
av detaljregulering 
av delfelt 1 og 
Blekkan 

Bygningsrådet 
06.03.2018
Offentlig ettersyn av 
felt B1 på Overvik 

Bystyret 04.10.18
Sluttbehandling av 
detaljplan for felt B1. 
Enstemmig vedtatt. 

Bygningsrådet 
07.01.20
Orientering 
om offentlig 
ettersyn av 
felt B1 sør. 

Bystyret 29.04.20
Sluttbehandling av felt 
B1 sør. Enstemmig 
vedtatt. 

Bystyret 22.11.18
Ber Rådmannen komme 
med forslag om 
rekkefølge og 
prioriteringer av 
byutviklingen. 

Bystyret 25.04.2019
Stadfesting av 
områdeplan Overvik. 
Enstemmig vedtatt. 

Fellesnemda for 
Trondheim og Klæbu 
27.08.19:
Det må i høringsperioden 
legges opp til en grundig 
diskusjon knyttet til 
kriterier for 
utbyggingsrekkefølge for 
områder. 

Okt – des 19
Reguleringsplaner for Vestre 
Utleira, Kastbrekka, Foldal gård, 
Øvre Rotvoll og Anne Kathrine 
Paroes vei avvist/utsatt med 
forslag om vurdering av nye 
formål ved rullering av KPA. 

Juni 18 – april 19
Forhandlinger 
innsigelser med 
overordnede 
myndigheter

14.11.19
Oppstart bygging av felt 
B1, med tilrettelegging av 
infrastruktur for flere felt. 
Omfattende 
rekkefølgekrav, som 
utbygging av E6 ramper og 
kryssing over E6. 

14.05.20
Varslet 
oppstart 
planarbeid 
Hovedveg på 
Overvik etter 
anbefaling fra 
Byplan. 
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01.09.20 - nå
Utbyggings-
rekkefølge i 
KPA skal opp 
til uttalelse i 
diverse 
politiske råd. 

2013

Kronologisk oversikt politiske vedtak
Områdeplan Overvik

Detaljplaner Overvik

Forslag til eventuell utbyggingsrekkefølge KPA



Reguleringsprosess – område- og detaljplaner vedtatt

- Helhetlig områdeplan vedtatt 2019
- (for hele området)

- Detaljplan 1. trinn vedtatt 2018

- Bygging igangsatt 2019 – boliger 
trinn 1 med infrastruktur

- «Omkamp» – våren 2021

- Videre detaljregulering ble stanset i 
påvente av vedtak om 
utbyggingsrekkefølge/ tilbakeføring 
ved bystyret våren 2021. 

- Resterende areal (B3-B9) er klart for 
detaljregulering

Utbyggingsrekkefølge fattet Plankart









Hva sier «plan- og bygningsloven» om reguleringsplaner?

• § 12-1.Reguleringsplan

• Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, 
jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

• § 12-4.Rettsvirkning av reguleringsplan

• En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for 
området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for 
nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

• Dvs. Juridisk har en detaljregulering og en 
områderegulering samme rettsvirkning. 

• Iht. PLB er en politisk vedtatt plan å anse som en rettslig 
bindende avtale

• Loven om «likebehandling» og krav om forutsigbarhet ….

Å endre en vedtatt reguleringsplan betyr at en juridisk 
bindende avtale brytes og vil kunne medføre 

erstatningsansvar



Torbjørn Sotberg, adm. dir. TOBB

VÅRE AMBISJONER MED PROSJEKTET

Boliger for alle grupper i samfunnet
TOBBs ulike konsepter i boligmarkedet

• Førstegangsetablerere/ seniorer

• Familier og boliger for «folk flest»

• Sikre alle grupper et aktuelt boligtilbud

Bærekraftig og miljøvennlig 
byutvikling

Innovative energiløsninger –
«kortreist kraft – lokal produksjon»

Re-etablere dyrkbar mark

Etablering av nødvendige 
samfunnsfunksjoner i østbyen
(idrett, næring etc.)




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9: Kronologisk oversikt politiske vedtak
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14: Hva sier «plan- og bygningsloven» om reguleringsplaner?
	Slide 15
	Slide 16

