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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 

Grunneierne på eiendommene 131/2 og 137/2 i Midtre-Gauldal kommune har lenge ønsket å 
igangsette regulering av hele/deler av arealet på nevnte eiendommer til fritidsbebyggelse. 
Første henvendelse ble oversendt Midtre-Gauldal i 2010 Arealet har ikke vært avsatt til 
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og kommunen ønsket at planarbeidet skulle 
vente med tanke på rullering av kommuneplanenes arealdel (2010-2020) og videre i påvente 
av kommunal planstrategi tema fritidsbebyggelse. Dette arbeidet har uteblitt og kommunen 
oppfordret derfor til å sende en forhåndshøring til kommune vedrørende planarbeidet.  

Midtre Gauldal kommune behandlet søknad om forhåndsvurdering av detaljregulering av 
hyttefelt på Hauka i utvalg for Næring, plan og miljø, som sak 28/16, i møte den 15.03.2016.  

Følgende vedtak ble fattet: 

«Midtre Gauldal kommune anbefaler at tiltakshaver utarbeider en privat detaljplan for gbnr 
131/2 og gbnr 137/2 som skissert i søknaden, datert 07.01.2016. Begrunnelsen er at det legges 
opp til en helhetlig utvikling i et område som er godt egnet for fritidsbebyggelse. Maks antall 
enheter er 30. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.».  

På bakgrunn av vedtaket ble det avholdt oppstartmøte med Midtre-Gauldal kommune den 
13.04.2016. I møtet ble det satt krav om KU og planprogram da tiltaket faller inn under 
forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven datert 22.12.2014 
§2, tiltak som alltid skal behandles etter formskriftens vedlegg I punkt 1. da tiltaket omfatter et 
planområde på mer enn 15 dekar.  

 

1.2 Hensikten med planarbeidet 
 

Hensikten med planarbeidet er å lege til rette for etablering av et hyttefelt på 30 tomter som 
går over de to nevnte eiendommer i Hauka.  

 
1.3 Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes 
med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning. 
 
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli 
tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan 
planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i 
planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til ”0-alternativet” som er dagens situasjon. 
 
Planprogrammet skal: 
 
- klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 
- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet 
- vise behov for nødvendige utredninger 
- vise opplegg for informasjon og medvirkning 
- vise organisering og framdriftsplan 
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Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til 

planprogrammet. 

 I henhold til forskriften om konsekvensutredninger av 01.01.2015 legges forslag til 

planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig planprogram 

fastsettes av utvalget for Næring, plan og miljø på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til 

dette. Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og 

ivaretatt i planprogrammet.  

Ved fastsettingen kan utvalg for Næring, plan og miljø gi nærmere retningslinjer for 

planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som 

skal inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt 

planprogram. 
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2. DAGENS SITUASJON 
 
 
 
 

2.1 Beliggenhet og beskrivelse av planområdet 
 
Planområdet ligger 9 km fra Soknedal og 24 km fra Støren Sentrum.  Fra Trondheim er det 75 
km. Området ligger I et landskap preget av glissen furuskog med innslag av gran og bjørk, myr, 
tørrabber og fastmark. I øst er det dyrkajord. Terrenget har en fine høydedrag som heller mot 
sør. Det er flott utsikt mot fjellene i Budalen. Området er solrikt hele året. Pr i dag beites det 
noe sau i området. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdets beliggenhet 
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Plangrense: 

Plangrensen følger i hovedsak eiendomsgrensen til 131/2 og i sin helhet på 137/2. Plangrensen 
er også fastsatt på bakgrunn av befaring i området. Det totale arealet innenfor planområdet er 
på ca 360daa. 

 
Plangrense  
 
 
2.2 Beskrivelse av omgivelsene 

Det er spredt hyttebygging i området med hytter bygd fra 70 tallet frem til i dag.  Nye hyttefelt, 
Varghaugen og Killingmoan, ligger rett nord for planområdet.    

Området deles av eie skiløype som går fra Sandbakken til Soknahytta og videre, totalt ca 2 mil 
med preparerte løyper.  Det er ellers flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet med 
muligheter for jakt og fiske, det er også kort vei til Forollhogna nasjonalpark.                           
Mot øst grenser feltet til et landbruksområde som benyttes til grasdyrking.  
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

 3.1 Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og 

retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes 

ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av 

de mest sentrale kan følgende nevnes:  

Stortingsmeldinger: St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets 

miljøtilstand, St.meld. nr 16 (2004-2005), Leve med kulturminner,  St.meld. nr 29 

(1996-1997), Regional planlegging og arealpolitikkld. nr 42 (2000-2001), Biologisk 

mangfold. 

 
Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

Rikspolitisk retningslinje T-1442/2012 – Klima- og miljødepartementet, Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanlegging. 

 
Statlig planregningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
ved kgl.res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-

2,Kommunal- og  moderniseringsdepartementet. 

NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert 

22.05.2014. Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og 

planlegging. Rundskriv T-2/98- Miljøverndepartementet, Nasjonale mål og 

interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen. Regjeringens handlingsplan for 

universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 

 
3.2  Regionale føringer 

Fylkesplan for Sør-Trøndelag 2009-2001 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP 2.  

 

3.3  Kommunale føringer 

Kommuneplanen for Midtre Gauldal 2009 – 2021. Arealet innenfor planområdet er 

avsatt til følgende formål: LNF-R.  
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3.4 Eksisterende planer i området 

Det eksisterer ingen reguleringsplaner innenfor planområdet. Gjeldende 

reguleringsplaner i området:  

Disposisjonsplan for 137/2 fra 1979  

Reguleringsplan Killingmoan på 137/1 fra 18.05.2009 
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4 TILTAKET 
 
 

4.1 Generelt 

Det legges opp til et hyttefelt i utgangspunktet med høystandard hytter med veg, strøm og 
innlagt vann- og avløp. Tomter som åpner for enklere standard vurderes også.  

Vegadkomst til feltet vil være fra Håkkådalsveien Øvre som går nord for feltet. Dette er en 
privat vei som eies og driftes av Håkkådalsveien veilag. Vegen er bomveg og økt bruk vil 
medføre økte midler for vedlikehold og oppgradering. Det er under bygging ny strømkabel 
frem til feltet Varghaugen som kun ligger 1km lenger nord. 

 
4.2 Mål for tiltaket 

 

Planen skal legge til rette for en etablering av et nytt hyttefelt med 30 tomter. Feltet vil være 
en forlengelse av allerede etablert hyttefelt i dette området. Hyttene vil få adkomst fra 
eksisterende veg og det skal etableres enkle adkomstveger inn i feltet.  

Planen skal lege til rette for etablering av et hyttefelt tilpasset det miljø og terreng det vil inngå 
i. Feltet skal fremstå med god terrengtilpassing og ha høy estetisk kvalitet. For å redusere 
inngrep, skal planen legge opp til at tomter/hytter samles mest mulig i klynger og større 
naturområder vil da forbli urørt. Dette forenkler også infrastrukturutbygging.  Det tas sikte på 
at hyttene får en moderne profil og ha løsninger som ivaretar områdets kvaliteter med tanke 
på utsikt, lys og solforhold. Planen skal etterstrebe å kunne etablere hytter tilpasset kundens 
krav og forventning til bl.a. størrelse og komfort. Dette skal likevel ikke gå på bekostning av 
forhold nevnt over.  

Myr vil berøres i liten grad. På kartet under er det markert areal hvor tomter vil plassers 
innenfor.   
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 5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 
 

 
5.1 Avgrensning av omfang for utredningen 

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for 
miljø og samfunn, herunder: 
 
- Kulturminner og kulturmiljø  
- Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven  
- Friluftsliv  
- Reindrift 
- Landbruk 
- Landskap  
 
5.2 Antatte problemstillinger i planarbeidet 
Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og samfunn. 
Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet: 
 

 Det går en skiløype gjennom planområdet – hvordan sikre at denne i ivaretas i ny plan 
uten av traseens funksjonalitet og kvalitet forringes.  

 Tiltaket vil medføre at naturmiljø berøres 
 
5.3 Metode for konsekvensutredningen 
Det vil benyttes allerede foreliggende informasjon og data for de aktuelle tema som skal 
vurderes.  Det skal redegjøres for samvirke mellom ovennevnte forhold der dette er relevant.   
 
5.4 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i 
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). 
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 
 
 
 
6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i Trønderbladet og på Midtre-Gauldal kommune sin 

nettside (https://mgk.no).  Statlige instanser og naboer tilskrives også pr brev.  Samtidig legges 

planprogrammet ut til offentlig ettersyn på Allskog (http://www.allskog.no) og Midtre –Gauldal 

sin nettside i 8 uker. Relevante plandokumenter vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset. 

Etter høringsperioden for planprogrammet vil innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et 

revidert planprogram for politisk behandling. Utarbeidelsen av planforslag og 

konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram, og ulike råd, utvalg og 

interessegrupper vil bli involvert i arbeidet.  

 
 
6.2 Innspill 

Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er mand 29 aug 2016.   

 
Per post: ALLSKOG SA v Ellen Kristin Moe,  
Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim,  

 Telefon: 815 59980 
 Per e-post: firmapost@allskog.no eller ellen.moe@allskog.no 

 

 
  

https://mgk.no/
mailto:firmapost@allskog.no
mailto:ellen.moe@allskog.no
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7. FRAMDRIFTSPLAN 
 

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av 

planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir 

nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av 

reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig forbehold om eventuelle endringer 

i fremdriftsplanen på grunn av eventuelle kapasitetsmessige årsaker. 

 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase Avklare rammer og utfordringer April 2016 

Utarbeide forslag til planprogram Mai-Juni 2016 

Kunngjøring oppstart av planarbeid og utlegging 

av planprogram til offentlig ettersyn 

Juli-Aug 2016 

Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 

endelig planprogram 

høst 2016 

Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring høst 2016 

Utarbeide forslag til reguleringsplan og KU 

 

Høst/vinter 2016 

1.gangs 
behandling 

Vedtak om utlegging av planforslaget til 

offentlig ettersyn 

vinter 2017 

Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

vår 2017 

Utarbeidelse av endelig reguleringsplan Vår/sommer 2017 

Sluttbehandling Vedtak av reguleringsplan Sommer/høst 2017 

  

 
 


