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Sammendrag  
Arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel startet i 2019 og ble fremmet til 1. gangs behandling 
9. desember 2021. Formannskapet som planutvalg valgte å ikke legge planen ut for høring og 
offentlig ettersyn, men ønsket å jobbe videre i tematiske møter med planen. Formannskapet stilte 
ulike spørsmål som kommunedirektøren svarte ut på formannskapsmøte 6.1.22. I møte 24.2 gav 
formannskapet en ny bestilling til administrasjonen om oppfølging/utredning. Svarene på denne 
bestillingen legges nå fram i denne saken. Formannskapet bes om å ta stilling til spørsmålet om 
planen nå er klar for høring og offentlig ettersyn, eller om det skal gis ytterligere 
bestillinger/utredninger til administrasjonen.  
 
Saksopplysninger  
 
Bakgrunn for saken 
Kommunens gjeldende kommuneplanens arealdel er fra 2010. Denne er utdatert og gir en 
komplisert forvaltning for plan- og bygningsmyndighetene og liten forutsigbarhet for næringslivet og 
innbyggerne. Arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel startet i 2019 og ble fremmet til 1. 
gangs behandling 9. desember 2021. 
 
Prosessen i saken  

 Arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel startet i 2019 og ble fremmet til 1. gangs 
behandling 9. desember 2021. Formannskapet som planutvalg vedtok da at det ikke ville 
legge ut planen for høring og offentlig ettersyn, men ønsket å bearbeide planen videre 
gjennom tematiske. 

 Formannskapet har behandlet planen i møter både 6. januar 2022 og deretter 24. februar. 
 På bakgrunn av synspunkter og innspill fra formannskapet i møte 6. januar, lagde 

kommunedirektøren en powerpoint-presentasjon som saksutredning som ble lagt fram for 
formannskapet 24. februar. Følgende ble gjennomgått:  
- Forskjellen/likheten mellom gjeldende plan og planforslaget  
- Sammenligning av planene med tanke på LNF 
- Områder regulert for boliger 
- Områder regulert for fritidsbebyggelse  
- Områder regulert for næringsbebyggelse  
- Detaljreguleringsplaner under arbeid  
- Utarbeidelse av kartgrunnlag  
- Veien videre  

 24. februar 2022 gjorde formannskapet følgende vedtak: 
Formannskapet ber administrasjonen komme tilbake med forslag som ivaretar følgende: 
   
- Gjeldende LNF(R) spredtområder beholdes 
- Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal følge opp nasjonale og regionale 

føringer for bl.a. skred/flom/kulturminner/jordvern 
- I bestemmelsene skal eksisterende bebyggelse inkluderes 

Dette for å oppnå færre dispensasjoner enn i dag. Samtidig vil vi få en arealplan med 
planbestemmelser som i praktisk bruk gir større fleksibilitet.  
Videre ber formannskapet om at det jobbes videre med framstilling av kartet slik at det 
blir lettere lesbart for høringspartene. 

 
Med bakgrunn i vedtaket fra formannskapet 24. februar 2022 har følgende blitt endret: 
 

a) Plankart 



LNF spredt er tatt inn igjen slik de var vist i kommuneplanens arealdel fra 2010. Dette gjelder: 
- LNF spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse 
- LNF spredt bolig 
- LNF spredt fritidsbebyggelse 
 
Et område ved Hauka skistadion er endret fra idrettsformål til framtidig LNF (L2) etter innspill fra 
Sokna IL.  
 
Det er utarbeidet et illustrasjonskart hvor hensynssonene og eiendomsgrensene er tatt ut. I tillegg er 
veiene vist med sort strek. Hensikten med illustrasjonen er å øke lesbarheten. 
 

b) Planbestemmelser 
Det er utarbeidet nye bestemmelser for LNF spredt-områdene med tanke på å ivareta dyrkamark, 
myr, naturmangfold, kulturminner og friluftsliv. Flom og skred er ivaretatt gjennom egne 
bestemmelser som følger hensynssonene. 
 
Antallet nye enheter som tillates innenfor LNF spredt-områdene totalt sett er videreført fra 
planforslag datert 9. desember 2021. Det betyr at det ikke tillates flere nye enheter selv om 
områdene nå er vist til større flater, men at det kan være en større fleksibilitet i plasseringen innenfor 
områdene.   
 
Bestemmelsene for LNF spredt-områdene gjelder både eksisterende bebyggelse og framtidig 
bebyggelse. 
 

c) Planbeskrivelse  
Kapittel 4,4 er endret slik at all tekst som beskrev at LNF spredt-områdene var redusert, nå er tatt 
ut. 
 

d) Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Kapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 og 3.2.10 er endret slik at all tekst som beskrev at LNF spredt-områdene 
var redusert, nå er tatt ut. 
 
Vedleggene som følger denne saken er de som er rettet opp i etterkant av politisk behandling i 
formannskapet 9. desember 2021. 
 
Vurdering  
Planprosessen har pågått siden 2019. Vi må regne med at offentlig ettersyn og høring vil føre til 
innspill og merknader som krever tid for å bearbeide. Veiledere og krav fra staten til planer endrer 
seg hele tiden, og det kan komme krav fra regionale myndigheter om nye utredninger og 
oppdateringer. Det er også lenge siden lokale aktører kunne gi sine innspill til planprogram og 
planarbeidet, så vi må også regne med at det kommer ting her som krever bearbeiding og ytterligere 
tidsbruk.  
 
Alt i alt er det usikkert på om planen kan sluttbehandles i 2022. Samtidig har vi behov for et mer 
moderne styringsverktøy enn den gamle arealplanen fra 2010. Hele planens formål er å bestemme 
hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og 
hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som 
skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 
arealdelen. Det er et poeng synes kommunedirektøren, at i lys av planstrategi for perioden 2019-
2023 så er det sittende kommunestyre som bør vedta ny arealplan.  
 
Det er formannskapet som politisk sett må ta stilling når de mener saken er tilstrekkelig opplyst og 
utredet til å sendes ut på offentlig ettersyn og høring.  



 
 
 
For å sikre framdrift i arbeidet med kommuneplanens arealdel foreslår kommunedirektøren at 
formannskapet drøfter om en av følgende alternativer kan legges til grunn for videre arbeid:  
 

1. Formannskapet legger ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn jf. 
Kommunedirektørens innstilling.  

2. Formannskapet legger ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn jf. 
Kommunedirektørens innstilling, med alle endringer spesifisert av formannskapet gjennom 
vedtak. 

3. Formannskapet gjør vedtak om at kommunedirektøren utreder spesifiserte tema nærmere 
før saken legges fram for politisk behandling med tanke på utlegging til høring og offentlig  
ettersyn.  

 
Ad punt 1: Før dette skjer, kan ev formannskapet si at alle råd og utvalg skal ha mulighet til å 
behandle saken og gi sine innspill. Dette ivaretar medvirkning og bevisstgjøring av hva arealplanen 
er og kan brukes til, samtidig vil det kunne føre til innspill/synspunkter som forsinker prosessen 
ytterligere. 
 
Kommunedirektørens innstilling  
Midtre Gauldal kommune vedtar i medhold av PBL § 11-14 at forslag til kommuneplanens arealdel 
med tilhørende kart, bestemmelser/retningslinjer og beskrivelse med konsekvensutredning og ROS-
analyse legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.  Dette kunngjøres i minst én avis og saken 
med vedlegg gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Det tilrettelegges for høringsmøter for 
ulike typer målgrupper. 
 
 
 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2022  
 
 
Formannskapet foreslår at vilkår for høringen er at: 

 Bestemmelser i punkt 4.5 under sikring-, støy og faresoner endres slik: «dokumentasjon som 
grunnlag for å vurdere nye byggeområder/nye byggetiltak, skal være i henhold til NVEs 
retningslinje Flom- og skredfare i arealplaner (2014) samt byggeteknisk forskrift (TEK 17) 
eller tilsvarende retningslinjer av nyere dato». 

 Under punkt 3.4.1 LNF (R) endres følende formulering under kårbolig: «det tillates kårbolig 
på landbrukseiendommer der det av hensyn til driften av eiendommen er nødvendig med 
flere to boenheter på bruket.  

 Bestemmelser i punkt 3.4.3 LNF spredt boligbebyggelse endres som under.  
 Bestemmelser i punkt 3.4.4 om LNF(R) spredt fritidsbebyggelse endres som under. 
 I bestemmelsene under punkt 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4, tas ordet «, myr» ut i formuleringen «skal 

ikke ligge på dyrket mark, myr,…».  
 Vedlegg 3 og 4 sorteres etter gårds- og bruksnummer 



 Ny bestemmelse for punkt 3.4.1 LNF (R): «For bolig og fritidsbolig gjelder bestemmelsene 
under hhv punkt 3.1 boligbebyggelse og fritidsbebyggelse. Dette betyr at alle etablerte bolig- 
og fritidsboliger i LNF (R) kan videreutvikles innenfor rammen av disse bestemmelsene».  

 Nasjonalparkens byggeveileder skal legges til grunn i landskapsvernområdene og 
nasjonalparken (Forollhogna). Det legges inn bestemmelser i LNF områdene om dette.  

 Alle formuleringer som omtaler «anlegg/bygninger for reindrift» tas ut. Vi har ikke slike i 
kommunen.  

 Under «bestemmelsesområde til bygninger og anlegg til landbruk og reindrift (seterdaler»), 
gjøres følgende endring: Det tillates uthus inntil BYA = 15 m2. Uthuset skal føres opp uten 
isolasjon og innvendig kledning, ligge nær hovedbygningen og ikke brukes til beboelse». 

 
 

For øvrig skal det i høringsbrevet vises til formannskapets kommentar til regional arealplan for 
Trøndelag, at regional plan for villrein må gjennomgås og fornyes. 

  
 
3.4.3 LNF spredt boligbebyggelse 
 

1. Det tillates inntil 4 2 boenheter innenfor en bygningskropp pr. bebygd eiendom. 
2. Tomten kan bebygges med inntil 40 % 30 % BYA. 
3. Bebyggelse og adkomst til bebyggelse skal ikke ligge på dyrket mark, myr eller komme i 

konflikt med verdifullt kulturlandskap og/eller naturmangfold av nasjonal eller regional 
verdi. 

4. Bebyggelse skal ikke komme i konflikt med landskaps- og/eller friluftsinteresser. 
5. Det skal minimum være 20 meter mellom tomtegrense og dyrket mark (AR5). Eksisterende 

vegetasjon skal beholdes som buffer. 
 

3.4.4 LNF(R) spredt fritidsbebyggelse 

5. Det skal minimum være 20 meter mellom tomtegrense og dyrket mark (AR5). Eksisterende 
vegetasjon skal beholdes som buffer. 
 
Kommunedirektørens innstilling med formannskapets endringsforslag – enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Midtre Gauldal kommune vedtar i medhold av PBL § 11-14 at forslag til kommuneplanens arealdel 
med tilhørende kart, bestemmelser/retningslinjer og beskrivelse med konsekvensutredning og ROS-
analyse legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker med følgende endringer: 
 

 Bestemmelser i punkt 4.5 under sikring-, støy og faresoner endres slik: «dokumentasjon som 
grunnlag for å vurdere nye byggeområder/nye byggetiltak, skal være i henhold til NVEs 
retningslinje Flom- og skredfare i arealplaner (2014) samt byggeteknisk forskrift (TEK 17) 
eller tilsvarende retningslinjer av nyere dato». 

 Under punkt 3.4.1 LNF (R) endres følende formulering under kårbolig: «det tillates kårbolig 
på landbrukseiendommer der det av hensyn til driften av eiendommen er nødvendig med 
flere to boenheter på bruket.  

 Bestemmelser i punkt 3.4.3 LNF spredt boligbebyggelse endres som under.  
 Bestemmelser i punkt 3.4.4 om LNF(R) spredt fritidsbebyggelse endres som under. 



 I bestemmelsene under punkt 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4, tas ordet «, myr» ut i formuleringen «skal 
ikke ligge på dyrket mark, myr,…».  

 Vedlegg 3 og 4 sorteres etter gårds- og bruksnummer 
 Ny bestemmelse for punkt 3.4.1 LNF (R): «For bolig og fritidsbolig gjelder bestemmelsene 

under hhv punkt 3.1 boligbebyggelse og fritidsbebyggelse. Dette betyr at alle etablerte bolig- 
og fritidsboliger i LNF (R) kan videreutvikles innenfor rammen av disse bestemmelsene».  

 Nasjonalparkens byggeveileder skal legges til grunn i landskapsvernområdene og 
nasjonalparken (Forollhogna). Det legges inn bestemmelser i LNF områdene om dette.  

 Alle formuleringer som omtaler «anlegg/bygninger for reindrift» tas ut. Vi har ikke slike i 
kommunen.  

 Under «bestemmelsesområde til bygninger og anlegg til landbruk og reindrift (seterdaler»), 
gjøres følgende endring: Det tillates uthus inntil BYA = 15 m2. Uthuset skal føres opp uten 
isolasjon og innvendig kledning, ligge nær hovedbygningen og ikke brukes til beboelse». 

 
For øvrig skal det i høringsbrevet vises til formannskapets kommentar til regional arealplan for 
Trøndelag, at regional plan for villrein må gjennomgås og fornyes. 

  
 
3.4.3 LNF spredt boligbebyggelse 
 

6. Det tillates inntil 4 2 boenheter innenfor en bygningskropp pr. bebygd eiendom. 
1. Tomten kan bebygges med inntil 40 % 30 % BYA. 
2. Bebyggelse og adkomst til bebyggelse skal ikke ligge på dyrket mark, myr eller komme i 

konflikt med verdifullt kulturlandskap og/eller naturmangfold av nasjonal eller regional 
verdi. 

3. Bebyggelse skal ikke komme i konflikt med landskaps- og/eller friluftsinteresser. 
4. Det skal minimum være 20 meter mellom tomtegrense og dyrket mark (AR5). Eksisterende 

vegetasjon skal beholdes som buffer. 
 

3.4.4 LNF(R) spredt fritidsbebyggelse 

5. Det skal minimum være 20 meter mellom tomtegrense og dyrket mark (AR5). Eksisterende 
vegetasjon skal beholdes som buffer. 
 
 
Dette kunngjøres i minst én avis og saken med vedlegg gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske 
medier. Det tilrettelegges for høringsmøter for ulike typer målgrupper. 
 
 
 
 


