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DISPENSASJONER
I henhold til PBL § 7 har det faste utvalget for plansaker adgang til å gi dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Dispensasjonen skal bare gis når det foreligger særlige grunner.
Alle dispensasjoner skal for øvrig oversendes Fylkeskommunen og andre statlige
fagmyndigheter.
Ved utvikling av gardsturisme kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser
for bygging av utleieenheter i utmark og/eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det er
et krav at lokalisering og formgiving av ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse og
landskap. Utbyggingen må ikke være i vesentlig konflikt med sektorinteressene.
For etablering av småbedrifter tilknyttet lokalt naturgrunnlag, kan det gis dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser. Etablering må tilpasses eksiterende bebyggelse og landskap
og det kan stilles spesielle krav om tiltak for å unngå miljøforurensing. Etablering må ikke
være i vesentlig konflikt med sektorinteressene.
FORHOLDET TIL EKSISTERENDE PLANER
GJELDENDE REGULERINGSPLANER
I områder med gjeldende reguleringsplan er arealdelen i kommuneplanen ikke rettslig
bindende for bygge- og anleggstiltak osv.

Kommuneplan Midtre Gauldal 2010 – 2022
Arealdel Oversiktskart
PLANKART
Rettslig bindende bestemmelser knyttet til planen med hjemmel i plan- og bygningsloven
(PBL) § 20-4 er uthevet med ramme. Øvrig tekst er av orienterende karakter.
Arealdelen består av OVERSIKTSKART i målestokk 1:50 000 og delplaner i målestokk
1:5000 for kommunesenteret Støren, kommunedelsentrene Soknedal, Singsås – Forsetmo,
Enodd og lokalsentrene Rognes, Kotsøy og Hauka. Samtidig foreligger kommunedelplan
Gaula (differensiert forvaltningsplan).
KULTURMINNER
Av hensyn til skjulte fredete kulturminner må alle regulerings- og bebyggelsesplaner sendes
kulturminnemyndighetene til uttalelse. Da samiske kulturminner ikke er vurdert i planen
gjelder lov om kulturminner av 9. juni 1978 uavkortet og alle tiltak sendes Sametinget til
høring.
BYGGEOMRÅDER (§ 20-4 nr. 1).
.
.
BYGGEOMRÅDER
TETTSTED

.

BYGGEOMRÅDER
FRITIDSBEBYGGELSE
.

PLANKRAV (§ 20-4 nr. 2 pkt. a.).
I nye og eksisterende byggeområder er det satt krav om reguleringsplan. Arbeid og tiltak som
nevnt i lovens §§ 84, 86b og 93 (arbeid som krever byggetillatelse og visse andre viktige
konstruksjoner og anlegg) samt fradeling og bortbygsling til slike formål, kan ikke finne sted
før området inngår i reguleringsplan. I henhold til jordlovens § 2 (2) skal jordloven fortsatt
gjelde for disse utbyggingsområdene inntil reguleringsplaner er vedtatt.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan og bebyggelsesplaner skal det gjennomføres risiko- og
sårbarhetsanalyser, og i den forbindelse geotekniske undersøkelser om nødvendig. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER M.M (§ 20-4 nr. 2 pkt. b)
For områder avsatt til utbyggingsformål (hovedsakelig i tettsted) kan utbygging ikke finne
sted før tekniske anlegg for samfunnstjenester som elektrisitetsforsyning, vann, avløp og
renseanlegg, kommunikasjon og veganlegg er ferdig opparbeidd. Bebyggelsen skal være slik
at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng bevares. Bebyggelsen skal plasseres og
underordne seg markerte landskapsdrag. Bebyggelsens karakter, stiluttrykk, fargebruk m.m.
skal utformes med stedlig byggeskikk jf. PBL § 74 nr. 2.
I utbyggingsområder skal det dokumenteres sikkerhet mot flom og skred før utbygging
igangsettes. (Viser til retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs
vassdrag – NVE 2008). Det må ikke gjennomføres tiltak som forverrer flom- og skred
forholdene andre steder i vassdraget.
Utbyggingsområder med potensiell flomfare (200 års flom) skal kartlegges nærmere og
avbøtende tiltak skal klargjøres før reguleringsplanen kan tas til behandling.
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 20-4 nr.2 )
Med ervervsbebyggelse menes i disse bestemmelsene bebyggelse utenom landbruk knyttet til
forretningsvirksomhet, industri/håndverk, reiseliv/utleiehytter.
TEMAKART
Ved behandling av enkeltsaker legges følgende temakart/rapporter til grunn: Viltkart med
vekting (datert 26.05.08), Klassifisering av skogarealer – etter bonitet og avstand til vei
(datert 20.06.08), INON - områder (datert 16.05.08), Vassdrag (datert år 2000)
Kulturminnekart (datert 06.12.91) Grunnvannsforekomster (datert 05.02.08)
Flomsonekart(datert 15.03.05) Naturtypekart (datert 25.03.09) Kjerneområde landbruk,
seterlandskap (datert 30.03.07) Beitebruksplankart (datert 18.12.02) Utvalgte kulturlandskap i
jordbruket (datert 25.03.09), liste over nåværende og fremtidig massetak (datert 03.04.09).
VEI
Ved planlegging av landbruksveier skal det legges vekt på å finne helhetsløsninger for
skogbruk, jordbruk og andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser. Videre skal
det legges vekt på de konsekvenser bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap,
kulturminner og friluftsliv.
Det kan tillates bygging av private veier som adkomst til bolig-, hytte- eller andre
fritidsformål i LNF-områder der det foreligger særlige grunner. Slike veier må ikke komme i
konflikt med viktige landbruks-, natur-, vilt-, frilufts- eller kulturlandskapsinteresser.
SONE. 1.

BYGGEOMRÅDER TETTSTEDENE
For tettstedene er delplan Støren, Soknedal , Singsås – Forsetmo, Enodd og Rognes, Kotsøy
og Hauka rettsgyldige kart. Arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84, 86a, 86b og 93 (arbeid
som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling og
bortfesting til slike formål kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.

.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER MED FORBUD MOT
SPREDT BOLIG, ERVERVS- OG FRITIDSBEBYGGELSE

Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervseller fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jf. pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg
som er særskilt markert på arealdelen.

Tabellen angir nye enheter som kan bygges innenfor de enkelte områder i planperioden.
Område Antall boliger Område Antall boliger Område Antall boliger

SONE .2.
.

LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER MED FORBUD MOT
SPREDT BOLIG- OG ERVERVSBEBYGGELSE, MEN DER DET KAN
TILLATES SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE.

Innenfor disse områdene kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. For utbygging som
innebærer at det oppstår en gruppebebyggelse på 3 eller flere fritidsboliger, kreves
bebyggelsesplan før tillatelse kan gis. Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres over tregrense,
ikke nærmere registrert kulturminne enn 100 m, nærmere verna vassdrag enn 100 m eller
på jordbruksareal klassifisert som fulldyrka jord (jfr. revidert gårdskart per feb. 09). På
følgende kriterier skal det foretas en samlet vurdering med utgangspunkt i at bebyggelse
ikke bør lokaliseres i viktige eller svært viktige skogarealer (jfr. temakart klassifisering av
skog juni 08), i viktige kulturlandskap (jfr. temakart mars 07), i prioriterte beiteområder
(jfr. beitebruksplankart des. 02), i prioriterte naturtypeområder (jfr. naturtypekart mars
09), i viktige viltområder (jfr. viltkart mai 08) eller i områder over 2,5 km fra vinterbrøyta
veg.
Det presiseres at gruppebebyggelser er uavhengig av eiendomsgrenser.
Tabellen angir antall nye enheter som kan bygges innenfor de enkelte området i planperioden:
Område Antall hytter Område Antall hytter Område Antall hytter
2A
10
2H
15
2P
5
2B
12
2I
5
2R
8
2C
8
2J
6
2S
15
2D
10
2K
8
2T
30
2E
10
2L
30
2U
25
2F
10
2M
10
2V
8
2G
10
2N
25
2W
5
2O
15
2X
25
Alle saker som omhandler ny fritidsbebyggelse nærmere setervoller enn 100 m skal sendes
fylkeskommunen for uttalelse.
SONE .3.
.

LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER MED FORBUD MOT
SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE, MEN DER DET KAN TILLATES
SPREDT BOLIG- OG ERVERVSBEBYGGELSE.

Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse. For utbygging
som innebærer at det oppstår en gruppebebyggelsesplan på 3 eller flere boliger/ervervsbygg
kreves bebyggelsesplan før tillatelse kan gis. Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere
registrert kulturminne enn 100 m, nærmere verna vassdrag enn 100 m og ikke på
jordbruksareal klassifisert som fulldyrka jord (jfr. revidert gårdskart per feb. 09). På følgende
kriterier skal det foretas en samlet vurdering med utgangspunkt i at bebyggelse ikke bør
lokaliseres i viktige eller svært viktige skogarealer (jfr. temakart klassifisering av skog juni
08), i viktige kulturlandskap (jfr. temakart mars 07), i prioriterte beiteområder (jfr.
beitebruksplankart des. 02), i prioriterte naturtypeområder (jfr. naturtypekart mars 09)eller i
viktige viltområder (jfr. viltkart mai 08).

3A
3B
3D

5
5
8

3E
3F
3G

5
10
5

3I
3J
3K
3L

5
3
5
4

Alle massetak er meldepliktige eller søknadspliktige tiltak.
OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT (§ 20 – 4 nr. 4).
Områder vernet etter naturvernloven
Områder vernet etter kulturminneloven.
Klausulert nedslagsfelt for drikkevann.

SONE .4.
LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER DER DET KAN
.
TILLATES SPREDT BOLIG-, ERVERVS- OG FRITIDSBEBYGGELSE.

Område avsatt for avfalsdeponi (Hauka deponi).
Område som skal reguleres etter plan- og bygningsloven.

Innenfor disse områdene kan det tillates spredt utbygging av bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse. For utbygging som innebærer at det oppstår gruppebebyggelse på 3 eller
flere boliger/ervervsbygg/fritidsboliger kreves bebyggelsesplan før tillatelse kan gis. Ny
bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere registrert kulturminne enn 100 m, nærmere verna
vassdrag enn 100 m og ikke på jordbruksareal klassifisert som fulldyrka jord (jfr. revidert
gårdskart per feb. 09). På følgende kriterier skal det foretas en samlet vurdering med
utgangspunkt i at bebyggelse ikke bør lokaliseres i viktige eller svært viktige skogarealer (jfr.
temakart klassifisering av skog juni 08), i viktige kulturlandskap (jfr. temakart mars 07), i
prioriterte beiteområder (jfr. beitebruksplankart des. 02), i prioriterte naturtypeområder (jfr.
naturtypekart mars 09)eller i viktige viltområder (jfr. viltkart mai 08).

VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (§ 20 – 4 nr. 6.)

Tabellen angir antall nye enheter som kan bygges innenfor de enkelte områder i planperioden

JERNBANE
Utbygging som fører til økt bruk av Jernbaneverkets usikrede planoverganger må avklares
med Jernbaneverket gjennom regulerings eller bebyggelsesplan.

Område Antall boliger Antall hytter Område Antall boliger Antall hytter
4A
4B
4C
4D
4E
4F

10
5
5
3
10
10

15
5
5
5
10
10

4G
4H
4J
4K

15
10
3
2

15
10
5
5

PLANKRAV VED DISPENSASJON
Dersom det gis dispensasjon i henhold til PBL § 7 fra bygge- forbud i Landbruks-, natur- og
friluftsområdene skal det kreves reguleringsplan når det oppstår en gruppebebyggelse på 3
eller flere boliger/ervervsbygg/fritidsboliger.
OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (§ 20-4 nr. 3.)
Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan før nye områder for råstoffutvinning og områder for
masseuttak i fjell kan tas i bruk.
Med råstoffutvinning menes her mineralske lausmasser (sand, grus, leire og silt) samt andre
mineralske råstoffer, malmer og industrimalmer.
Ved utvidelse av eksisterende uttak skal det foreligge vedtatt reguleringsplan, dersom
utvidelsen er større enn 1000m3.
Det kreves detaljert plan for drift og igangsetting av grus- eller steinuttak. Når drift opphører,
skal området settes i stand, slik at det er til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Dette
gjelder alle grustak uansett størrelse. Planen skal godkjennes av kommunen.

Riksveg med meget streng holdning til avkjørsler
Riksveg med streng holdning til avkjørsler
Fylkesveg med mindre streng holdning til avkjørsler
Fylkesveg med lite streng holdning til avkjørsler

Langs veier med meget streng eller streng holdning til nye avkjørsler eller utvidelse av
eksisterende, skal det vises forsiktighet med å gi tillatelse til spredt bygging av fritidshus eller
boliger.
ANNET .

UNNTAK FRA RETTSVIRKNING
OMRÅDE MED INNSIGELSE FRA FAGMYNDIGHETER
Område for fritidsbebyggelse (Brennvollen/Almås) er unntatt rettsvirkning jfr. PBL § 20-5
femte ledd på grunn av innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Områdestyret for
reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark inntil avgjørelse fra Miljøverndepartementet foreligger.
GAULA
For områder langs Gaulavassdraget (definert som hovedstrengen av Gaula med følgende
sidevassdrag: Sokna - Stavilla og Ila, Bua - Ena, Forda - Nyåa, Holta og Hauka) inntil 100 m
fra strandlinjen (på begge sider) målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, er
kommuneplanen ikke rettslig bindende for bygge- og anleggstiltak osv. som angitt i PBL §
20-4 annet ledd, pkt. h. Her gjelder kommuneplan godkjent 06.12.2000 og tidligere vedtatte
planer.
SÆRSKILT BRUK AV SJØ OG VASSDRAG (Byggeforbud mot vassdrag § 20-4, nr. 2. pkt. f)
Dersom ikke annet følger av regulerings- eller bebyggelsesplan er det ikke tillatt med tiltak
som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 81, 84, 86a. 86b og 93 eller fradeling/bortfeste av tomt
til slikt formål nærmere enn 50 meter fra vann og elver. Mini/mikrokraftverk er unntatt fra det
generelle byggeforbudet.
Lukking av bekker, elver, samt oppfyllinger og inngrep som vesentlig endrer forholdene i
kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områdene som oppfattes som en del
vassdragsnaturen er forbudt. Med områder som omfattes som en del av vassdragsnaturen
menes her vann- og landarealer som naturlig hører sammen med elveløpet. Viktige elementer
her vil være kant og flommarksvegetasjon samt karakteristiske landskapstrekk dannet av
elveavsetninger. Dersom særlige grunner foreligger kan slike tiltak gjennomføres i medhold
av reguleringsplan.
Det kan gis tillatelse til oppføring av mini/mikrokraftverk langs mindre vassdrag på vilkår av
at eventuelle interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, kulturvern, viltområder,
friluftsliv og landskap er avklart.
Med ”vassdrag” i denne forbindelse menes i denne bestemmelse alle elver, bekker, innsjøer
og andre vannsamlinger som har stadig tilsig.

OMRÅDE
SOM EGNER SEG FOR MINDRE BOLIGGRUPPE
.
Det er ikke tillatt å føre opp ny fritidsbebyggelse nærmere enn 100 m fra Samsjøen, Holtsjøen
og Holsjøen.

Det kreves bebyggelsesplan for boliggruppene. Planlegging og utbygging kan skje privat eller
kommunalt.

MOTOR – CROSSBANE
Arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 93 (tiltak som krever søknad og tillatelse) kan ikke finne
sted før området inngår i reguleringsplan. I henhold til jordlovens § 2 (2) skal jordloven
fortsatt gjelde for utbyggingsområder inntil reguleringsplan er vedtatt.
UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET
Det vises til rapport for ”utvalgte kulturlandskap i jordbruket” godkjent 25.03.09 som viser
Endalen og Synnerdalen som viktige områder.

IVERKSETTING
Bestemmelsene gjelder fra den dato kommuneplanen trer i kraft, det vil si fra den dato
kommuneplanen er godkjent i henhold til PBL § 20 – 5.
UTARBEIDELSE AV SAKSBEHANDLING OG REVISJONER
Utarbeidet på bakgrunn av styringsgruppas forslag
1.gangs behandling i kommunestyret 03.12.07
Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: 12.12.07 – 01.02.08
2.gangs behandling i kommunestyret 08.09.08
Revidert kart 15.04.10
Kommuneplan revidert og vedtatt med rettsvirkning av kommunestyret 26.04.10.

