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1. OM AREALDELEN  
 

I henhold til plan - og bygningsloven skal alle kommuner ha en kommuneplan. Kommuneplanen er  

kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av bygdesamfunnet og  

forvaltning av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og  

nasjonale mål, interesser og oppgaver.   

  

Arealdelen består av plankart og bestemmelser som har juridisk virkning. Andre plandokumenter er 

beskrivelse, retningslinjer og konsekvensutredning av innspill. Disse beskriver planens intensjoner og 

vurderinger som ligger bak. Plankartet består av oversiktskart som dekker hele kommunen samt kart for 

Rindal sentrum og Tiset. Plankartene viser hva ulike arealer kan tillates brukt til. 

 

Kommuneplanen er utarbeidet med hjemmel i plandelen i den nye plan- og bygningsloven (kapittel 11. 

Kommuneplan). Miljøverndepartementets planveileder og andre aktuelle nasjonale veiledere er brukt i 

utarbeidelsen. Arealdelen utgjør sammen med samfunnsdelen fra 2011 Kommuneplan for Rindal 2011 - 

2022. 

 

Grunnlaget for arealbruken bygger blant annet på analyse av digitale temakart over skredfare, flomsoner, 

biologisk mangfold/verneverdig natur og forekomster, vilt og friluftsliv. 

 

Planforslaget legger opp til å videreføre hovedtrekkene i gjeldende arealplan. 

 

Rindal kommune satser aktivt på å være en hyttekommune og er bevisst på å veie ulemper opp mot fordeler 

med denne satsinga. Vi anser så langt at merverdiene som genereres gjennom at hyttetomter selges i 

planperioden, bruk av lokale entreprenører og økt salg på byggvaresalg og dagligvare, er større enn ulemper 

ved nedbygging av utmark og motstridende næringsinteresser. 

 

I planperioden er det rom for inntil 600 hytter, delvis nye tomter og delvis usolgte tomter. Det er foretatt en 

særskilt grundig gjennomgang av forholdet mellom hyttebygging og reindrift, og omfanget av 

hytteområdene «Helgetunmarka sør», «Langtjønnåsen/Bjønnavatnet» og «Helgetunmarka nord» er alle 

redusert i forhold til i gjeldende plan.  

 

For nærmere detaljer om områder som får endra status gjennom vedtak av denne planen, vises det også til 

de tilhørende dokumentene  «Konsekvensutredning med ROS-analyse» og «Konsekvenser for reindrift». 

Dokumentet «ROS-analyse» følger også planforslaget. 

 

1.1  Juridisk virkning 

 
Sluttvedtak om arealdelen til kommuneplanen i 2013 vil oppheve arealdelen fra 2002, som ble forlenget 

uten endringer i 2005. Kommunedelplanene for Rindal sentrum og Tiset fra 2011 vil også inngå i arealdelen, 

og utgå som egne planer. 
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Bestemmelsene og plankartet er juridisk bindende. Disse avklarer prosedyrer for saksbehandlingen, 

rettsgyldigheten for tidligere vedtatte planer og nærmere krav til bruken av områdene. Retningslinjer har 

derimot ikke juridisk virkning. De er kommunestyrets instruksjon som gir nærmere avklaring av hvilke hensyn 

og forhold som skal dokumenteres og vurderes i videre saksbehandling. Planbeskrivelsen gir en utfyllende 

presentasjon av innholdet i planen. 

 

Innsigelse fra områdestyret for reindrift om Langlia hytteområde ble ikke tatt til følge ved kommunestyrets 

sluttbehandling av planen 27.06.2013. Alle endringer for Langlia hytteområde både i plankartet, 

planbeskrivelsen og planbestemmelsene ble derfor i første omgang unntatt rettsvirkning. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet godkjente utvidelsen av Langlia hytteområde i brev av 25.08.2014, og dermed 

er hele planen rettskraftig. 

 

1.2  Forholdet til samfunnsdelen  

 

En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen til kommuneplanen i Rindal ble  

sist revidert gjennom vedtak i kommunestyret 16.03.2011. 

 

Den overordna visjonen er der formulert slik: Rindal ”tid til å leve” 

 

Hovedmålet er å bli 2220 innbyggere innen 2020. 

 

Delmålene er 

 Rindal skal være et naturlig ”første valg” for bosetting og jobb i regionen. 

 Rindal skal være attraktivt å vokse opp og bli gammel i. 

 Rindal skal ha et aktivt sentrum med viktige sentrumsfunksjoner – ” 5 minutter” 

 Rindal kommune skal være en attraktiv friluftskommune og tilrettelegge for aktivitet i friluft og fokus på 

folkehelse. 

  

For arealbruken ble det formulert følgende viktige utfordringer: 

1. Sikre nok og varierte næringsarealer (industri – kontor/service) 
2. Legge tilrettelegge for flere sentrumsnære tomter og kreative/varierte boløsninger. 
3. Å styrke grendemiljø gjennom å legge til rette for spredt boligbygging. 
4. Å utforme hyttepolitikken slik at den tar høyde for nye områder, fortetting/oppgradering av eksisterende 

felt, infrastruktur, reindriftnæringen, viktige vilt- og friluftsområder. 
5. Å videreutvikle det kompakte Rindal; kort veg mellom arbeid, skole/barnehage, butikker/forretninger, 

fritidstilbud og naturen? 
6. Å bidra positivt til våre miljø- og klimautfordringene slik som økt bruk av fornybar energi og bedre legge 

til rette for å ta klimavennlige valg. 
7. Å ivareta det biologiske mangfoldet, inklusive Surnalaksen og elvemuslingen i Lomunda. 
 

1.3  Planprogram og planprosess  

 

Planutvalget vedtok allerede 12.11.2008 et planprogram for rullering av kommuneplanen, etter en 

forutgående prosess med innspill fra ulike offentlige høringsinstanser og noen privatpersoner.  
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Dette planprogrammet ga føringer for arbeidet, både for innholdet og prosessen. Ambisjonen var 

opprinnelig å kunne foreta sluttbehandling i kommunestyret før utgangen av 2009. 

 

Planprosessen er nærmere beskrevet i saksframlegget for politisk behandling. 

Ved behandlinga av planprogrammet la rådmannen særskilt vekt på behovet for å legge til rette for utvikling 

av nye gode boligløsninger i bygda. 

 

Planprogrammet peker ellers på behovet for å ta for seg følgende emner:  tettstedsutvikling, næringsliv, 

hytter, natur- og miljøverdier, klima og samfunnssikkerhet.  

 

1.4  Innspill  

 

Det er ikke mulig i en slik plan å ivareta absolutt alle innkomne innspill om ønsket utvikling rundt omkring i 

bygda. Det er viktig at kommunen gjennom planen setter av areal til bestemte formål, men dette er ikke 

tilstrekkelig for å sikre aktivitet og utvikling. Videre utvikling er avhengig av samspill mellom kommunen på 

den ene sida og på den andre sida næringslivsaktører, frivillige lag/organisasjoner og enkeltpersoner.   

 

Alle innspill til planarbeidet er beskrevet og vurdert i dokumentet «Konsekvensutredning med ROS-analyse».  

Innspill til delplanene for sentrum og Tiset ble gjennomgått tilsvarende ved behandlinga i 2011 og blir ikke 

gjentatt nå. 

 

1.5  Innsigelser 

 

Etter utleggingsperioden i 2010 mottok kommunen en rekke høringsuttalelser, og fem av disse var formelle 

innsigelser. Tre av innsigelsene berørte delplanen for sentrum, og delvis også for Tiset, og ble drøfta og 

etterkommet ved behandlinga av disse delplanene i 2011.  

Etter andre gangs utlegging i 2013 er det innsigelser fra fylkeskommunen, Sametinget og områdestyret for 

reindrift. Alle innsigelsene og behandlinga av dem er nærmere omtalt i saksframlegga. 

 

2. STATLIGE OG REGIONALE FØRINGER 
 

Mange lovbestemmelser, planer og retningslinjer gir viktige rammer for kommuneplanens arealdel: 

• Plan- og bygningsloven 

• «Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging» 

• Statlige planretningslinjer, statlige planer og rikspolitiske bestemmelser  

• Regional planstrategi og regionale planer  

 

Annen lovgivning gir viktige rammer for planarbeidet, jf. blant annet naturmangfoldloven, se nedenfor. 

Det samme gjelder Vannforskriften og evt regionale vannforvaltningsplaner vedtatt av Fylkestinget og 

godkjent ved kgl.res. 
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Statens Vegvesen ber om at «Rammeplan for avkjørselsbehandling» nevnes som en statlig føring. 

 

Rikspolitiske retningslinjer om kjøpesenter og tilhørende fylkesdelplan for senterstruktur stiller som vilkår for 

større etableringer av detaljhandel at kommunen gjennom overordna plan har tatt stilling til den romlige 

utstrekninga av det handelsmessige sentrum, påpeker fylkeskommunen. 

 

I Rindal er dette å skyte spurv med kanon. Detaljhandel foregår i sentrum, på Sunna og på Nybø (Tiset), og 

det er ingen utsikter til endringer av dette. 

 

2.1  Samfunnssikkerhet  

 

Det vises til kap 7 og til dokumentene  «Konsekvensutredning med ROS-analyse», «Konsekvenser for 

reindrift» og  «ROS-analyse» som alle følger planforslaget. 

 

2.2  Naturmangfold 

 

Naturmangfoldloven skal oppfylles på alle plannivåer, også i kommuneplan og reguleringsplan. I 

kommuneplanens arealdel vil de vurderinger som skal gjøres etter naturmangfoldloven kapittel II, inngå som 

en del av konsekvensutredningene som skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 annet 

ledd.  

 

Hvor grundig man skal være i vurderingene etter naturmangfoldloven vil blant annet avhenge av: 

 Hvor sterke føringer planen gir for framtidig arealdisponering 

 Hvor mye naturmangfold berøres 

 Om tilstanden i en vannforekomst påvirkes 

 Om det naturmangfoldet som berøres er: 

- verneområder 

- nærområder til verneområder 

- utvalgte naturtyper 

- prioriterte arter 

- truet, nær truet eller verdifullt 

- inngrepsfrie naturområder 

- verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

- kartlagt som livsmiljø gjennom Miljøregistreringer i Skog (MiS) 

 

Det vises til kap 8 og til vurderinger i «Konsekvensutredning med ROS-analyse» og «Konsekvenser for 

reindrift». 

 

2.3  Folkehelse 

 

Befolkninga i Norge sett under ett er blant de minst fysisk aktive i Europa, og utviklinga går i negativ retning. 

Tilrettelegging for friluftsliv, leik, rekreasjon og annen fysisk aktivitet kan forebygge helseplager og sjukdom i 

alle aldersgrupper. 
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Den nye folkehelseloven sier at kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 

virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Videre skal kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene. Dette kan blant 

annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske 

og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen 

rusmiddelbruk. 

 

I «Folkehelseprofil 2013» fra Folkehelseinstituttet kommer Rindal svært godt ut på de fleste målestokker for 

folkehelse. To negative faktorer er for høy snittvekt på gutter på sesjon og for høy forekomst av muskel- og 

skjelettplager meldt fra primærhelsetjenesten.  

 

Den planlagte kulturstien fra sentrum via Sunna og Rinnvollen tilbake til sentrum er et viktig folkehelsetiltak 

som er innarbeidet i planforslaget. 

 

2.4  Samiske kulturminner 

 
Rindal kommune har areal som en vet er brukt av samiske folk i historisk tid. Det er registrert samiske 
kulturminner her, og det er potensiale for å finne flere. Samiske kulturminner er etter kulturminnelova 
automatisk freda dersom de er eldre enn 100 år. De forvaltes av Sametinget, og fylkesmannen tilrår at Rindal 
kommune får rutiner som sikrer at arealsaker blir oversendt Sametinget til høring, gjerne ved at et punkt om 
dette innarbeides i kommuneplanen. 
 
Reindrifta i Trollheimen drives på grunnlag av særskilt lovgivning. Samiske kulturminner antas å være 
lokalisert i den delen av bygda som tilhører primærområdet for reindrift. Der er arealbruken for en stor del 
regulert av vernebestemmelser for Trollheimen landskapsvernområde, og i arbeidet med planrevisjonen er 
det sammen med reindriftsforvaltninga gjennomført en grundig konsekvensutredning og satt rammer for 
videre fritidsbebyggelse. Kommunen la derfor i første omgang ikke opp til å innføre Sametinget som fast 
høringsinstans i arealsaker. 
 
Fylkeskommunen er kritisk til dette og mener at saker rutinemessig bør sendes til Sametinget.  
 
Sametinget er blitt gjort kjent med dette og krever med henvisning til plan- og bygningsloven at det må 
komme tydelig fram i bestemmelsene til arealplanen at samiske kulturminner ikke er vurdert, og at 
kulturminneloven derfor vil gjelde uavkortet i hele planområdet. Alle utbyggingstiltak eller tiltak som 
medfører inngrep i marka, det være seg reguleringsplaner, nydyrkingssaker, landbruksveger/skogsveger, 
småkraftutbygginger, master for telekommunikasjon osv (lista er ikke uttømmende), må avklares med 
Sametinget – Seksjon for kulturminner. 
 
Kommunen må etter loven ha rutiner for å sende alle arealsaker og utbyggingstiltak til Sametinget. Dette er 
ei forutsetning for at Sametinget skal klare å ivareta sin myndighet i forhold til samiske interesser. 
Sametinget forutsetter at slike rutiner blir opprettet straks og at det innarbeides i planbeskrivelsen på alle 
relevante punkter. 
 

2.5  Regionale føringer - fylkesplanen   

 

I Fylkesplan 2013-2016 er det tatt inn seks gjennomgående perspektiv som skal medvirke til helhetlig 

planlegging og tverrfaglig arbeid på tvers av satsingsområdene i  Møre og Romsdal.   
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Disse er 

 Barn og unge 

 Universell utforming 

 Folkehelse 

 Likestilling og inkludering 

 Internasjonalisering 

 Miljø og klima 

 

Hovedsatsingsområdene er kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. For hvert av disse fire er det 

utarbeidet et eget handlingsprogram. 

 

2.6  Regler for arealformål i kommuneplanens arealdel 

 

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise følgende arealformål. Hovedformålene kan etter 

behov inndeles i angitte underformål. 

 

1. Bebyggelse og anlegg 

Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, 

idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, 

parkeringsplasser, traséer for teknisk infrastruktur 

 

3. Grønnstruktur 

Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker 

 

4. Forsvaret 

Underformål: ulike typer militære formål 

 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

Underformål:  

a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 

på gårdens ressursgrunnlag, 

b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i 

kombinasjon 

 

I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for arealbruk, skal det i nødvendig utstrekning 

gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene. 
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3. DELPLANOMRÅDER  
 

Kommunedelplanene for Rindal sentrum og Tiset ble vedtatt av kommunestyret 23.06.2011.  De utgår nå 

som sjølstendige planer og innlemmes i kommuneplanens arealdel. 

 

3.1  Rindal sentrum 

 

Størst befolkningskonsentrasjon er det i og rundt Rindal sentrum. Det er også mest nybygging og tiltak på 

boliger her, og behovet for boligtomter er størst. Et kompakt, innholdsrikt og funksjonelt sentrum lever opp 

til satsingen «Tid til å leve» og «5-minutter til det meste» i Rindal.  

 

På sentrumsplatået er det også stor etterspørsel etter brukte eneboliger og tomter, og de fleste områdene 

er snart utbygd. Det ble derfor i 2011 åpnet mindre utvidelser ved Trollheim og Bergmoen. I tillegg har vi et 

ferdig regulert området ved Moan med god kapasitet. Sistnevnte ligger nedenfor sentrumsplatået, men har 

vist seg å være mindre attraktivt. 

 

Sentrumsområdet er «generalisert» ved at det i 2011 ble åpna for mer kombinert bruk av arealer. Et større 

område på motsatt side av Rindalstorget er vist til næring og bolig (i 2011 kalt Rindal vest). I tillegg er det 

avsatt et lite område ved Rutebilstasjonen til næring/bolig. 

 

Det er vist hensynsone for bevaring av vegetasjon/landskap rundt boligfeltene på østre/vestre på 

sentrumsplatået. Hogst i dette området skal skje i samråd med Rindal kommune. Dette for å ikke skape 

unødig  risiko for jordskred og erosjon i tilgrensende områder til boligfeltene. 

 

Det ble i 2011 gjort tre mindre utvidelser av næringsområder; det ene i tilknyting til T-komponent/Talgø, den 

andre ved industriområdet ved Bjergen og til slutt på Sunna. De to første områdene krever omdisponering av 

dyrka jord. 

 

Det er i delplanen vist hensynssone langs elva Sunna og Surna med tanke på en 200-årsflom. I 

bestemmelsene er det lagt inn både plan- og tiltakskrav ved behovsendring eller tiltak som medfører til økt 

fast personopphold langs elva. 

 

Ved sluttbehandling av kommuneplanens arealdel i 2013 foreslås noen mindre endringer for Rindal sentrum: 

1. Ønsket næringsområde inntil fv 65 ved Bolme er i vedtatt kommunedelplan avsatt til massetak, etter 

innsigelse fra vegkontoret. Vi har uformelt møtt ei viss forståelse fra vegkontoret for at dette i 

arealdelen likevel må kunne omgjøres til næringsområde. I så fall må kommunedelplanen for sentrum 

også justeres for dette. 

2. Når kommunedelplan for sentrum evt justeres, er det behov for ei ny vurdering av hva planen skal si om 

forholdet til eksisterende reguleringsplaner. Formulering fra 2011 om at kommunedelplanen går foran 

reguleringsplanene, gir en uklar rettssituasjon, bl.a. fordi detaljeringsgraden er så ulik. Dette er endra i 

forslaget til nye planbestemmelser, som sier at reguleringsplanene skal gjelde.  

3. Utgangspunktet for punkt 2 er særlig reguleringsplanen fra 1990 med «Spesialområde verneverdig 

bebyggelse», som ikke er reflektert i kommunedelplanen fra 2011. Det foreslås nå å markere ei særskilt 

hensynssone for denne bebyggelsen. 
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4. Riksantikvaren (RA) har bedt om at det gamle kirkestedet inne på Rindal kirkegard, som er automatisk 

freda etter kulturminneloven, må avmerkes som båndlagt i delplanen for sentrum. Videre forventer RA 

oppretting av feil knytta til hvordan kirkegarden og tilhørende veg/parkeringsareal er avmerket i planen. 

5. Løset/Glennhaug ble i delplanen for sentrum i 2002 omgjort til LNF-område med plass for spredt 

boligbygging i form av fem boliger på det arealet som kommunen hadde ervervet. Den øvrige delen av 

området ble forutsatt tilbakeført til reint LNF-område. Dette videreføres, og kartet og bestemmelsene 

rettes nå opp i samsvar med vedtaket fra 2002. 

6. Planlagt Kul-tur-sti falt ut i vedtatt plankart 2011, men tas nå inn igjen. 

 

3.2  Tiset 

 

Innholdet i delplanen for Tiset ble ikke endra ved gjennomgangen og vedtaket i 2011, ut over at det ble tatt 

inn aktsomhetsområder for steinsprang og snøras. Det foreslås heller ikke endringer i 2013, bortsett fra 

revisjon av planbestemmelsene, som er felles for hele bygda. 

 

4. FRITIDSBEBYGGELSE I RINDAL  
 

Forslaget til arealdelen inneholder følgende nåværende og nye hyttefelt. Der det finnes reguleringsplan, er 

navnene i lista her de samme som navnet på reguleringsplanen, unntatt når det er ført opp et anna navn 

etter årstall for planen.    

 

felt navn     reguleringsplan vedtatt (revisjon i parentes) 

 

H1  Dalan  (Fossdalen)   -  

H2  Rørvang    2007 

H3  Solbakken    2007   

H4  Rørvatnet    2007 

H5  Lykkja     2007 

H6  Furuhaugmarka/Tifjellet  2007/2007 (endring 2009), to ulike planer 

H7  Grøset fjellsameie    2007 (2009), to teiger 

H8  Snausskarslettet   2001 (2008) (bebyggelsesplan) 

Ny reg.plan «Skaret» under behandling 2013 

H9  Grønlifeltet    2007     

H10  Rabben    2007 (endra to ganger etterpå) 

H11  Tørsdalen     -  

H12  Tørsetmarka    2007 (2013) - to planer, en for bnr 2/3/7, en for bnr 1 /4  

H13  Storslettet/Nordvoll   (under regulering 2013, gammel disp.plan) 

H14  Aunbakken (Bjønnsleet, Kjell Tiset) 1989 (1991) 

H15  Langlimarka    2003 

H16  Helgetunmarka sør   2007 (Helgetunmarka A) 

H17  Helgetunmarka nord   2007 (Helgetunmarka B) 

H18  Hardvedhaugen/Bjørklislettet  2007/2007 (to planer) 

H19 Langtjønnåsen/Bjønnavatnet  2007 (2013) (Langtjønnåsen)   

H20  Reslia     2003 (2007, 2011) 
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H21  Granlund    1982, som boligfelt 

H22  Austlia     2012, to teiger 

 

Reguleringsplanen for Langtjønnåsen ligger innenfor de opprinnelige grensene for Helgetunmarka A. 

 

Videre inneholder arealdelen følgende felt for spredt hyttebygging, se nærmere under kap 5.3: 

SH1 Litjmosetra 

SH2 Tretta, Sverre Nergård 

SH3 Tretta, Sverre Nergård 

 

For Litjmosetra finnes det en bebyggelsesplan etter tidligere planlov. 

 

Rindal vil og må fortsatt være en hyttekommune. Det gir muligheter for vekst og verdiskaping gjennom økt 

handel og bruk av lokale firma. I tillegg ser vi at ”høttrindalingene” bidrar med sin kompetanse og nettverk 

inn i det lokale næringslivet i kommunen, bla. gjennom styreverv i bedriftene. 

 

Det er viktig å legge til rette for at ikke hyttebygginga går på bekostning av de verdiene som hyttefolket 

etterspør, og heller ikke går på bekostning av bla. viktige reindrifts-, natur- og friluftsinteresser. I denne 

rulleringa har det kommet opp relativt få nye utbyggingsområder, og overnevnte hensyn er vurdert for alle 

disse områdene. 

 

Vi ser at standardhevingen på hytter øker. Det gjelder både størrelsen på hytta og behov for innlagt 

strøm/vatn. Gjeldende retningslinjer gir rom for et uthus på maks 20 kvm, men det er for lite. Rådmannen 

foreslo i 2010 å øke denne grensa til 35 kvm. for å redusere antall dispensasjoner, men etter innsigelse fra 

reindriftsmyndighetene er grensa i det reviderte planforslaget satt til 30 kvm i områder som berøres av 

reindrift.  

 

Fortsatt vil vi som hovedregel kreve at hytter med avløp fører denne i tett tank eller i renseanlegg. Dette for 

å ha kontroll på utslippene. I nye hyttefelt vil vi fortløpende vurdere å kreve tiltak for å redusere 

strømbehovet i bebyggelse der det er hensiktsmessig, som et tiltak i tråd med kommunens energi- og 

klimaplan. 

 

Rådmannen gikk ved utlegginga til offentlig ettersyn i 2010 inn for sju nye utbyggingsområder, mens han 

avviste ett:  

 Austlia i Rørdalen, gnr. 32, bnr.24 – ligger inntil flere hytteområder, reguleringsplan vedtatt 2012 

 Områder ved Snausvatnet og som grenser inntil hytteområdet Helgetunmarka A, og Meldal 
kommune; gnr. 4, bnr. 5, 18 og 30. 

 Mindre utvidelse av Reslia hyttefelt 

 Utvidelse av Grønlivatnet hytteområde 

 Langlimarka – utvidelse av eksisterende hyttefeltfelt 

 Duvåsen – et lite område blant flere hytter. 

 Luberget ved Grønlivatnet – avvist pga. konfliktene med landbruk 
 

Utstrekningen av Langlimarka var redusert i forhold til søknaden, ut fra terrenget og hensynet til 

tamreinnæringa. Dessuten var det lagt inn ei fortetting av hyttefeltet Snausskarslettet. 
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Etter innsigelser fra reindriftsmyndighetene ble det i 2011 foretatt en konsekvensanalyse (KU) for reindrift i 

Rindal. Denne innebærer følgende endringer av det opprinnelige planforslaget som ble lagt ut til høring i 

2010: 

 

1. Områder i Rindal der det foreligger avtale om reindrift, dvs primær og sekundærområder, vises som 
LNFR-område.  

2. Primærområdet, som omfatter kalvingsland, trekk- og flytteleier, vises som hensynssone for 
reindrift.  

3. Utvidelse av byggeområdene i Langlimarka og Reslia samt nytt byggeområde i Duvåsen tas ut av 
planen. 

4. Byggeområdene i Helgetunmarka-Reslia deles i mindre områder: Helgetunmarka sør, 
Hardvedhaugen–Bjørklislettet, Langtjønnåsen–Bjønnavatnet og Reslia 

5. Byggeområdet i Helgetunmarka sør reduseres ytterligere mot sørvest 
6. Soner med krav til felles planlegging i Langtjønnåsen–Bjønnavatnet og Helgetunmarka nord 

 

Rådmannen står ved anbefalingene i KU-en, med ett unntak. Etter ny kontakt med reindriftsmyndighetene i 

2013 foreslås likevel ei utvidelse av Langlia hyttefelt, i samsvar med det som ble foreslått i plankartet ved 

utlegginga i 2010, men også med et mindre område i tillegg ved vegen inn til det eksisterende feltet. I alt 

foreslås ei ramme på 80 nye tomter med krav til felles planlegging. 

 

Innenfor disse rammene står det fast at det blir muligheter for flere hytter i Austlia, Grønlivatnet, ved 

Snausvatnet, Snausskarslettet og Langlimarka. Det er også foreslått å utvide hytteområdet 

Storslettet/Nordvoll slik at det dekker forslaget til ny reguleringsplan som er varsla i 2013. 

 

Rådmannen foreslår som i 2010 å redusere hytteområder i denne revisjonen i forhold til gjeldende plan fra 

2002: 

 Litlia hyttefelt  i Lomunddalen fra 1992- fordi regulering ikke har vært fremmet. 

 Møkkelgård hyttefelt i Rørdalen fra 1992 – fordi regulering ikke har vært fremmet. 

 Helgetunmarka sør: Planområdets yttergrenser reduseres i retning Trollheimen ved Langvatnet 
og nordover. Dette pga. blant annet for å redusere presset innover mot verneområdet og viktige 
områder for tamrein. I tillegg er arealet redusert i områdene ned mot Rinna for å ivareta viktige 
utmarksbeiteområder. 

 Helgetunmarka nord: Planområdets yttergrenser i retning mot Romundstadbygda reduseres til 
fordel for dyrka/beitemark, som blir LNF. 

 Liset hyttefelt i Lomunddalen går også ut, etter at forslag til regulering ble trekt tilbake i 2006. 
 

Konsekvensanalysen inneholder en fullstendig gjennomgang av fritidsbebyggelse i stordelen av bygda, og det 

aktuelle kapitlet settes nedenfor her inn i sin helhet som kap 4.1 – 4.6. Tallene i materialet er fra 2010-11. 

Omtalen av både Langlia og noen flere punkter er oppdatert etter ny kontakt med reindriftsmyndighetene i 

2013. 

 

Det er ikke forslag om å tillate inngjerding av tomter innenfor regulerte felt, men etter søknad kan et 

begrenset inntun tillates inngjerdet. 

 

For øvrig viser vi til mer informasjon om hvert enkelt hyttefelt i dokumentet med gjennomgang av innspill og 

konsekvensvurderinger. 
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4.1 STATUS OG BEHOV 

Rindal kan deles i fire hovedområder for hyttebygging: Helgetunmarka/Reslia, områdene rundt Tifjellet, 

Langlimarka og Tørsetmarka. I tillegg kommer noen spredte områder ellers rundt i bygda. Planforslaget som 

var lagt ut til offentlig ettersyn i 2010, viste nye områder i Helgetunmarka, Reslia, Langlimarka og Duvåsen. 

Tørsetmarka berører ikke reindrifta og er ikke omtalt i utredninga. Det er derfor til slutt tatt inn et nytt 

avsnitt 4.7 med oversikt over Tørsetmarka og andre områder som ikke er berørt av reindrifta og ikke er 

omtalt i KU reindrift. 

Det finnes ca 850 fritidsboliger i Rindal (www.ssb.no/kostra). Tall fra ssb viser at det er registrert ca 210 flere 

hytter i år 2010 enn i år 2000. Eiendomsbasen til kommunen viser at det i perioden 1998-2010, siste 12 åra, 

er oppretta ca 410 nye eiendommer til fritidsformål. Erfaringstallene til kommunen er at det blir bygd 20-30 

nye hytter i året. 

Standarden er normal moderne standard. Retningslinjene til kommuneplanen tillater et maksimalt bebygd 

areal på 10 % av tomtearealet som maksimalt skal være 1,5 daa.  

 

4.2 FRITIDSBEBYGGELSE I PLANFORSLAGET 

Hytter har positive ringvirkninger for Rindalssamfunnet da mange arbeidsplasser er tilknyttet produksjon av 

hytter, grunn- og tømrerarbeider samt service til hytteeierne. Fritidsbeboerne er også viktig for 

handelsnæringen og å opprettholde servicetilbud i bygda. Hyttetomter og –service gir også tilleggsinntekter 

til landbruket. Det er derfor viktig for Rindal kommune å tilrettelegge for fritidsboliger, spesielt i attraktive 

områder som gir positive virkninger for samfunnet. Strategien er å videreutvikle og å fortette eksisterende 

områder. 

Tabellen under viser antall eksisterende tomter, hvor mange tomter som er fradelt i siste 12-årsperiode og 

totalt antall regulerte tomter i hvert område.  I tillegg finnes noen spredte hytter utenfor byggeområdene. 

 Dersom en regner samme aktivitet i en 12-årsperiode framover vil det i planperioden være behov for ca 
300 nye hyttetomter i kommunen.  

 I arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel 2011-2022 har det kommet innspill på flere 
hytteområder. Kommunen ønsker å legge til rette for økt satsing på hytter og planforslaget legger til 
rette for at det kan deles fra ca 550 nye tomter innenfor byggeområder i områder sør for Surna i løpet av 
planperioden.  

 Av disse er det ca 250 tomter som er regulert, men ikke fradelt eller bebygd. En del av de regulerte 
tomtene er av ulike årsaker ikke til salgs og en del av tomtene er lite attraktive.  

 I tillegg økes rammen med 300 enheter ut over det som allerede er godkjent i gjeldende 
reguleringsplaner.  

 De aller fleste nye enhetene legges til Helgetunmarka nord og sør, som er det området i bygda som har 
flest hytter og har hatt størst aktivitet de siste 12 årene. 

 Byggeområdende kan omstruktureres innenfor felles reguleringsplan og med en øvre ramme for hvor 
mange tomter det kan tillates innenfor hvert byggeområde.  

 

 

http://www.ssb.no/kostra
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Byggeområder i Totalt antall 

eksisterende 

tomter 

Nye tomter 

fradelt 

1998-2010 

Antall ledige, 

godkjente 

tomter 

Antall nye 

tomter 

Antall tomter 

tilgjengelig 

2011-2022 

Langlimarka 10 5 18 80  98  

Helgetunmarka sør - 

Reslia 

247 156 95 100 195 

Helgetunmarka nord 12 11 11 100 111 

Grønlivatnet – 

Furuhaugmarka - Tifjellet 

- Grøset sameie – 

Snausskarslettet 

94 84 126 20 146 

Sum 363 256 250 300 550 

 

 

 4.3 LANGLIMARKA 

Forslag til kommuneplan som var lagt ut til offentlig ettersyn viste utvidelse av byggeområdet i Langlia og 

nytt byggeområde ved Duvåsen. Det er godkjent 28 tomter i Langlia. Begge områdene ligger innenfor det 

som arealbrukskartet til www.reindrift.no viser som vår1-beite. Duvåsen ligger imidlertid utenfor 

primærområdet, mens den foreslåtte utvidelsen av Langlia går så vidt inn i primærområdet. 

Områdene er sentrumsnære, men mangler stort sett infrastruktur. Det vil kreve store investeringer å 

tilrettelegge områdene med veg og strøm. En realistisk satsing på hyttebygging i dette området vil ”kreve” 

mange nye tomter for å forsvare nødvendige investeringer. Det betyr i praksis også at det tas ”hull” på et 

nytt utmarksområde som til nå er relativt lite berørt av bebyggelse og at kalvingslandet til reindrifta 

forstyrres fra en ny retning. Dette vil bidra til ytterligere fragmentering av reinbeiteland. Det nye området i 

Duvåsen tas derfor ut av planen. Utvidelsen av Langlia er i 2013 tatt opp på nytt i et møte med 

reindriftsadministrasjonen, og det foreslås nå å tillate 80 flere enheter enn det som allerede er godkjent. Det 

settes krav om felles planlegging. 

Det var innsigelse fra områdestyret for reindrift om Langlia hytteområde, og alle endringer der ble derfor i 

første omgang unntatt fra rettsvirkning, fram til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 

utvidelsen av Langlia hytteområde i brev av 25.08.2014. 
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Byggeområder  

Langlia - 

Duvåsen 

Antall 

godkjente 

tomter 

Nye tomter 

fradelt 

1998-2010 

Antall 

regulerte 

ledige 

tomter 

Antall nye 

tomter 

planforslag 

Antall tomter 

tilgjengelig i 

planperioden 

Maks antall 

tomter i 

byggeomr  

Aunbakken H14 

(Kjell Tiset) 

3 0 3 0 3 3 

Langlia hyttefelt 28 5 18 80 98  108  

Duvåsen 0 0 0 0 0 0 

Sum 31 5 21 80 101 111 

 

 

4.4 HELGETUNMARKA SØR - RESLIA 

Områdene mellom Helgetunmarka sør og Reslia er de største og mest attraktive hytteområdene i Rindal. 

Området grenser inn mot Resdalen som er et stort hytteområde i Meldal kommune. Områdene ligger inn 

mot Trollheimen, som er drivkrafta for utvikling i Rindal.  

Det er etablert en god del infrastruktur i disse områdene, men det er ikke veg fram til alle hyttene lengst inn 

mot fjellet i Helgetunmarka A. Det er tilrettelagt for ferdsel ved at det blir kjørt opp skiløyper om vinteren. 

Området er attraktivt, og kommunen vurderer at dette er et viktig utviklingsområde for hyttebygging. Det er 

342 regulerte og eksisterende tomter innenfor byggeområdene, og det er opprettet 156 nye tomter i siste 

12-årsperiode.  

Kommunen ønsker å legge til rette for ca 200 nye fritidsboliger i planperioden. Av disse er det 95 regulerte 

tomter som er ledige, og rammen økes med 100 tomter i tillegg.  Det vil si at øvre ramme for antall 

fritidsboliger i områdene Helgetunmarka – Reslia settes til 442 enheter i planperioden. 

Tabellen under viser fordeling av tomter og aktivitet innenfor hvert byggeområde. 

Byggeområder 

Helgetunmarka - 

Reslia 

Antall 

godkjente 

tomter 

Nye tomter 

fradelt 

1998-2010 

Antall 

regulerte 

ledige 

tomter 

Antall nye 

tomter 

planforslag 

Antall tomter 

tilgjengelig i 

planperioden 

Maks antall 

tomter i 

byggeomr i  

Helgetunmarka sør 

(A) 

215 91 37 20 62 235 

Hardvedhaugen - 27 19 7 0 7 44 

Bjørklislettet 17 5 12 0 12  

Reslia 47 33 11 0 11 47 
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Langtjønnåsen -

Bjønnavatnet 

36 8 28 

15 utleie 

80 108 116 

Sum 342 156 106 100 200 442 

 

Kartutsnittet under viser forslag til nye LNFR-områder, ny hensynssone for reindrift, område med krav om 

felles planlegging samt eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse i området Helgetunmarka sør - 

Reslia. Grense for primærområde for reindrift, drivings- og trekkelei samt byggeområder i Meldal kommune 

er også vist. 

 

En stor del av byggeområdene ligger innenfor primærområde for reindrift. Områdene sør for Rinna berører 

kalvingsland og områdene Hardvedhaugen, Bjørklislettet og Reslia berører trekkleia og drivingsleia. For å 

ivareta trekk- og drivingsleia trekkes derfor den foreslåtte utvidelsen av feltet i Reslia, og det åpnes ikke for 

nye enheter i områdene Reslia, Hardvedhaugen og Bjørklislettet. 

Området som dekkes av reguleringsplanen for Helgetunmarka A ligger lengst inn mot fjellet. Dette defineres 

som ett byggeområde, Helgetunmarka sør. Her foreslås det å redusere utstrekningen av byggeområdet for å 

ivareta kalvingslandet til reindrifta, Rinna og landskapet. Byggeområder som er tatt ut av planen vises til 

fremtidig LNFR. Det tillates heller ikke flere nye tomter innenfor byggeområdet.  

Området Langtjønnåsen–Bjønnavatnet ligger stort sett utenfor primærområdet og nærmest vegen. Her er 

det foreslått å tillate 80 nye tomter. Tilsvarende i Helgetunmarka sør er 20 nye tomter, alle øst for Rinna, 

uten krav om felles plan. En fortetting i området vil bringe flere folk totalt inn i området og vil medføre mer 

ferdsel i fjellet som kan ha negative konsekvenser for reindrifta. Terrenget, med mange bekker og småvatn, 
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begrenser mulighet for ferdsel til fots og på ski innover fjellet i kalvingstida. Undersøkelser viser at 

mesteparten av ferdselen vil følge eksisterende stier og løyper. Fortettingen bygger på eksisterende 

infrastruktur og det er etablert løypenett i Helgetunmarka som kanaliserer ferdsel. Det kjøres med 

tråkkemaskin fra Skavlia – Helgetunsetra (8 km), Skavlia - Hardvedhaugen (4 km), Skavlia – Gapahuken ved 

Langvatnet (2 km) og fra gapahuken til Langvassbekken (2 km) til en møter løypa mot Helgetunsetra. I tillegg 

kjøres strekningene fra gapahuken over Langvatnet og Seterdalen til Øygardssetra (4 km), fra Rinnåsen på 

sørsida av Rinna over Stormyra og på vestsida av dammen til Skavlia og fra løypekryss 600 m nord for 

Helgetunsetra, over Rinna til Stormyra med skuter og sporlegger når været er stabilt. 

Hytteområdet  Langtjønnåsen - Bjønnavatnet deles i to deler for at det skal bli lettere å følge opp krav om 

felles planlegging for flere eiendommer. Den ene delen vil omfatte det som ligger vest for Hølstovegen, og 

den andre det som ligger øst for Hølstovegen. Fordelinga av 80 nye tomter mellom de to delene avklares 

seinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet viser 

skiløypene som 

kjøres opp i 

Helgetunmarka 

(www.trollheimsp

orten.no). 

Løypene kjøres 

med utgangspunkt 

fra 

vinterparkeringa 

på Skavlia.  

 

 

4.5 HELGETUNMARKA NORD 

Byggeområdet ligger på nordsida av dalen og fv 341 i Helgetunmarka. Det eksisterende byggeområdet 

omfattes av reguleringsplan for Helgetunmarka B. Byggeområdet er redusert sørover og foreslått utvidet 

nordvestover fra Krokvatnet. Byggeområdet er stort, men er lite utbygd og lite tilrettelagt med infrastuktur. 

Det er stort sett ikke bygd veg fram til hyttene i området. Området anses som attraktivt, og et framtidig 

satsingsområde for fritidsbebyggelse. Det foreslås derfor at det kan planlegges 100 nye tomter i området i 

en felles plan. 



18 
Rindal kommune – kommuneplanens arealdel 2011-2022 

Utvidelsen av byggeområdet går innover i sekundærområdet for reindrift. Konsekvensutredninga sier at 

området er registrert som vårbeite 2 og det brukes stort sett til beite for bukker. Bukkene tåler forstyrrelser 

bedre enn fostringsflokkene, og utbygging i dette området vil ha mindre konsekvenser for reindrifta. Grensa 

til området ligger ca 2 km fra drivingsleia i Reslia, og videre utbygging i området vil ikke ha negative 

konsekvenser for denne.  

Grunneiere har pekt på at beiteavtalen fra 1985 er det lokale grunnlaget for dagens reindrift i Rindal. Den 

skiller mellom primær- og sekundærområder. Primærområdene er de lovlige beiteområdene. I 

sekundærområdene skal det ikke foregå beiting, og dersom rein oppholder seg der over tid, er reineierne 

pålagt å betale ei progressiv døgnleie som påfører dem økonomisk tap. Begrunnelsen for å opprette 

sekundærområdene var å ha greie prosedyrer i tilfelle rein kommer ut av det lovlige beiteområdet. Det 

finnes ikke beiteavtaler nord for Ljøsåa og Rinna, og beitinga som konsekvensanalysen omtaler der, er derfor 

etter grunneiernes oppfatning ulovlig.  

 

 

 

 

Rådmannen mener at dette er ei viktig påpeking. Det er feilaktig når konkekvensanalysen angir områder ved 

Tifjellet (nedenfor) som «vårbeite». Rådmannen vil presisere at kommuneplanen ikke legger opp til å gi 

reindriftsinteressene nye juridiske rettigheter, bare til å innpasse eksisterende rettigheter på en balansert 

måte i kommunens planverk. Dette tilsier strengere begrensninger på hyttenæring og ferdsel i 

primærområdet for reindrift enn i sekundærområdet og ellers i bygda. 
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Byggeområde 

Helgetunmarka 

nord 

Antall 

godkjente 

tomter 

Nye tomter 

fradelt 

1998-2010 

Antall 

regulerte 

ledige 

tomter 

Antall nye 

tomter 

planforslag 

Antall tomter 

tilgjengelig i 

planperioden 

Maks antall 

tomter i 

byggeomr i 

planperioden 

Helgetunmarka 

nord (B) 

23 11 11 100 111 123 

 

4.6 OMRÅDER VED TIFJELLET 

I områdene ved Tifjellet ligger flere både store og mindre byggeområder. Det er til sammen 126 regulerte 

tomter som er ledig i områdene. Det legges derfor hovedsakelig ikke opp til flere enheter i området. 

Planforslaget som var lagt ut til offentlig ettersyn viste utvidelse av Grønlifeltet og nytt byggeområde ved 

Snausskartjønna.  

 

 

Områdene, unntatt Grønlifeltet og Rabben, ligger i sekundærområdet for reindrift. Konsekvensutredninga 

sier at området er registrert som vårbeite 2 og det brukes stort sett til beite for bukker. Bukkene tåler 

forstyrrelser bedre enn fostringsflokkene, og utbygging i dette området vil ha mindre konsekvenser for 

reindrifta.  

Det nye byggeområdet ved Snausskarslettet kan ses på som en ytterligere fragmentering av 

reinbeiteområder. Området er i gjeldende plan vist til LNF-område der det kan tillates spredt 

fritidsbebyggelse. Det er veg inn til området og det er også godkjent 11 tomter i området. Dette gjør at 

byggeområdet representerer en fortetting der det kan tillates 15 nye tomter.  
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Utvidelsen ved Grønlifeltet er også i et bebygd område og tar ikke hull på nye arealer. Det er eksisterende 

veg fram til området. En fortetting med 5 nye enheter vil ha mindre negative konsekvenser for reindrifta. 

Fordelinga mellom Snausskarslettet og Grønlifeltet er endra litt i forhold til i den opprinnelige utredninga. 

Også for dette området vises til det som er skrevet under kap. 4.5 om anførsler fra grunneiere om at det ikke 

skal foregå reinbeiting i sekundærområdene. 

 

Byggeområder 

Tifjellet 

Antall 

godkjente 

tomter 

Nye 

tomter 

fradelt 

1998-2010 

Antall 

regulerte 

ledige 

tomter 

Antall nye 

tomter 

planforslag 

Antall tomter 

tilgjengelig i 

planperioden 

Maks antall 

tomter i 

byggeomr i 

planperioden 

Grønlifeltet 27 14 13 5 18 32 

Rabben 18 15 3 0 3 18 

Furuhaugmarka 85 24 57 0 57 85 

Tifjellet 48 14 33 0 33 48 

Grøset sameie nord 6 2 4 0 4 6 

Grøset sameie sør 26 6 19 0 19 26 

Snausskarslettet 11 9 0 15 15 26 

Sum 221 84 129 20 149 241 

 

4.7 ANDRE HYTTEOMRÅDER I BYGDA 

 

Oversikten her inngår ikke i KU reindrift. Det er ikke foreslått utvidelser for noen av disse i det nye 

planforslaget, unntatt Nordvoll hytteområde, som er under regulering i 2013. Det foreslås heller ikke noe 

formelt tak i planbestemmelsene for antall hytter i hvert område.  

 

Byggeområder  Antall 

godkjente 

tomter 

Tomter 

fradelt  

Antall 

regulerte 

ledige tomter 

H1 Dalan  (Fossdalen) Ikke regulert  (mulighet for 

3) 

H2 Rørvang 4 1 til bolig 3 

H3 Solbakken 9 0 9 

H4 Rørvatnet 11 4 7 
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H5 Lykkja 12 7 5 

H11 Tørsdalen Ikke regulert  (mulighet for 

20) 

H12 Tørsetmarka 

Bnr 2, 3, 7 

Bnr 1, 4 

 

238 

50 

 

51 

24 

 

187 

26 

H13 Storslettet/Nordvoll 33 33 0 

H21 Granlund 10 1 eldre bolig 9 

H22 Austlia 24 2 22 

Sum 391 123 268 

 

 

5. LANDBRUKS-, NATUR-, FRILUFTS- OG REINDRIFTSOMRÅDER  
 

LNFR-områder omfatter mesteparten av bygda og er områder til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. R 

viser til reindrift, og den rette formelle betegnelsen etter plan- og bygningslovens regler er nå LNFR for alle 

disse områdene. Ved sluttbehandlinga har vi valgt å følge reglene og bruke LNFR over hele bygda. 

 

I det opprinnelige planforslaget var bare den delen av bygda som ligger innenfor primær- eller 

sekundærområdet for reindrift, markert som LNFR. Resten av bygda, der det ikke gjelder særskilte hensyn til 

reindrift, var angitt som LNF.  

 

I områdene der spredt bebyggelse kan tillates, er det i hver sone gitt bestemmelser om kriterier og omfang 

for bebyggelse som kan tillates i planperioden.   

  

LNFR-områdene er delt i 4 soner:  

LNFR:     områder for stedbunden næring  

LNFR 2 (tidligere SB):  område der spedt boligbebyggelse kan tillates  

LNFR 3 (tidligere SH):  område der spredt fritidsbebyggelse kan tillates   

 

På plankartet er betegnelsene SB og SH fortsatt i bruk.. 

 

5.1  LNFR - områder for stedbunden næring 

 

Dette er områder der det ikke tillates annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som er tilknyttet  

landbruks- og reindriftsnæring. Eksisterende tidligere godkjent spredt bolig-, ervervs-, og fritidsbebyggelse  

inngår i planen.  

 

For drøfting av forholdet til reindrift vises til kap 4. 
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5.2  LNFR 2 (tidligere SB) - spredt boligbygging i LNFR-områder 

 

Disse områdene angir spredt boligbygging i LNFR-områder: 

SB1 Løsetlia sør 

SB2 Børset 

SB3 Løfald nord 

SB4 Løset/Glennhaug 

 

Kommuneplanen fra 2002 omtaler tre LNFR-områder med kode SB der spredt boligbebyggelse kan tillates 

etter bestemte kriterier. I tillegg kommer Løset/Glennhaug, der det arealet som kommunen har ervervet, 

fikk samme status gjennom vedtak av kommunedelplanen for sentrum seinere på året i 2002. 

I henhold til ny planlov videreføres disse som LNFR-områder sone 2, der det kan tillates spredt 

boligbebyggelse. Det har vært liten interesse for å bygge i disse områdene, men de videreføres likevel for å 

gi mulighet for å styrke bosettingen i grendene.    

 

Mulighetene til å bygge på disse områdene er så lite brukt, at det kunne være like aktuelt å gjøre dem om til 

vanlige LNFR-områder der det er mulig å søke om dispensasjon for boligbygging i liten skala. 

 

  

Tabellen under viser hva som var tillatt i gjeldende planperiode, aktiviteten som har vært, og planforslaget:  

 

 

Område Antall 

tillatt i 

forrige 

periode 

Antall 

brukt i 

perioden 

Antall 

neste 

periode 

Kommentar 

Løsetlia sør 3 1 2 (7 tomter i Løsetlia nord, ingen ledige der) 

Børset 6 0 6  

Løfald nord 8 0 8  

Løset/Glennhaug 5 1 4  

Sum 22 2 20  

 

 

5.3  LNFR 3 (tidligere SH) - spredt hyttebygging i LNFR-områder 

 

Kommuneplanen fra 2002 viser fem LNFR-områder med kode SH der det kan tillates spredt  

fritidsbebyggelse etter bestemte kriterier. Tre områder videreføres i den nye planen. 
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Tabellen under viser hva som var tillatt i gjeldende planperiode, aktiviteten som har vært, og planforslaget:  

 

Område Antall 

tillatt i 

perioden 

Antall 

brukt i 

perioden 

Antall 

neste 

periode 

Kommentar 

Litjmosetra 6 1 5  

Tretta - SH2 

Sverre Nergård 

 

3 1 2  

Tretta - SH3 

Sverre Nergård 

 

3 0 3 ved fylkesvegen 

Sum 12 2 10  

 

 

Følgende områder tas ut av planen eller får annen status: 

Tidligere SH2 Storholt – nå hytteområdet Snausskarslettet med ny reguleringsplan Skaret i 2013 

Tidligere SH3 Rørvatnet sør – går ut, er nå delvis innenfor reguleringsplan Lykkja 

 

 

 

6. UTBYGGINGSOMRÅDER FOR BOLIG OG NÆRING 

 

6.1 Boliger 

 

Denne rulleringa har egentlig ikke klart å løse behovet for et større sentrumsnært eneboligområde . Det 

finnes i dag bare noen få enkelttomter ledige for eneboliger på sentrumsplatået, men all erfaring viser at 

eneboliger er populære. Dette ligger også i strategien ”Tid til å leve” – det kompakte sentrum.  

Kommunen ønsker etter hvert å etablere et nytt attraktivt boligfelt på sentrumsplatået med god varighet, 

det vil si minst 30 tomter. Det er ikke mulig å legge til rette for attraktive og sentrumsnært boligfelter, stort 

eller lite, uten å komme borti konfliktområder dyrka mark/landbruksarealer/landbruksinteresser. Det finnes 

bl.a. et mulig utbyggingsområde mellom sentrumsbebyggelsen og T-komponent, kalt Seljebrekka , som ligger 

inntil viktig infrastruktur og nært sentrum, men som også berører landbruksareal.  

Området ble høsten 2009 befart av saksbehandlere fra landbruk og planavdelingen i Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Grunneieren er interessert, og det kan være gode muligheter for å gå videre med dette i en 

mer omfattende rullering av sentrumsplanen i 2014-15. Dette er også vist i forslaget til kommunal 

planstrategi, som behandles våren 2013. 

I delplanen for sentrum fra 2011 ble det likevel lagt inn noen mindre boligområder: 

Et lite område ved Trollheim som var avsatt til grønt-areal med skiløype, ble endra til bolig.  
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Området mellom Haltli og Hovbygget, svært sentralt plassert og kalt Rindal Vest, ble endra fra bolig og 

næring, til kombinasjonsformålet bolig/næring. I dette området ønsker en å legge til rette for kreativ 

boløsninger, og plasser hvor næring, bolig og kultur blandes.  

Et lite område ved Bergmoen i Bjergin ble avsatt til bolig. Dette har tidligere vært dyrka mark, men er et 

tungdrevet restområde klemt opptil et boligområde. 

Sjøl om en har vært mest opptatt av sentrumsnære boliger, er det viktig å ha livskraftige og gode 

grendemiljøer. Derfor vil vi fortsatt åpne for spredt boligbygging der forholda ligger til rette for det. Vi viser 

til nærmere omtale av områder for spredt boligbygging under LNFR 2 i kap 5.2. 

Innenfor de tidligere kommunedelplanene for sentrum og Tiset finnes det ledige tomter i flere regulerte 

boligområder. Det samme gjelder feltene Løfall, Lomunda og Lomundsjø utenfor kommunedelplanene.  

 

Kommunen vedtok i 2008 utbyggingsavtale med henvisning til pbl. §64a. Denne gjelder for hele bygda og 

angir kostnadsfordeling ved utbygging av teknisk infrastruktur mv og boligsosiale tiltak i utbyggingsområder. 

 

6.2 Råstoffutvinning 

Planen har følgende områder for råstoffutvinning (steinbrudd og grustak): 

Nummer navn    reguleringsplan vedtatt 

R1  Terje Børset   - 

R2  Toreberget   - 

R3  Grustak Bolme   - 

R4  Langmyrhaugen  - 

R5  Kalkberget steinbrudd  

(Gåsvasslia)   2003 

R6  Øygardsholtet grustak  2009 

R7  Titbekkhaugen grustak  2008 

R8  Skjellen steinbrudd  2008 

R9  Dahlen    - 

 

6.3 Næringsområder 

Denne rulleringa har egentlig ikke klart å løse behovet for et større sentrumsnært nærings-/industriområde. 

Ved vedtak av delplanene i 2011 ble det vist til behovet for en egen kommunedelplan for næringsområder 

og foreslått at arbeidet skulle settes i gang for fullt allerede høsten 2011. Vi ser i 2013 ikke lenger at behovet 

for en slik plan er så stort, og forsøker heller å løse spørsmålene om næringsarealer på en enklere måte. 

Planen har følgende områder for næring/industri: 

Nummer navn    reguleringsplan 

N1  Deltrans   Løfall 2 - 1985 

N2  Brønstadøyan   2000, detaljregulering 2012 

N3  Stokkøyan   1979 
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N4  Brubakken   - 

N5  Bolme    - 

 

Bolme er et nytt område som foreslås i 2013. Brubakken er et tidligere pelsdyrområde. 

 

I tillegg kommer flere eksisterende næringsområder innenfor delplanen for sentrum.  

 

Industriområdet ved Deltrans/Løfall er fullt, og det er behov for utvidelse, delvis inn på nåværende boligfelt 

Løfall 2 på vestsida og delvis inn på LNFR-området på østsida. En har hatt en innledende kontakt med 

berørte grunneiere om dette.  

 

Industriområdet i Bjergin er fullbygd, og i delplanen for sentrum fra 2011 ble det foretatt ei mindre utvidelse 

i retning travbanen. Tilsvarende ble det gjort ei mindre utvidelse i samme retning av industriområdet for T-

komponent. 

 

I 2011 ble også næringsområdet rundt Bunnpris-butikken på Sunna utvidet noe.  Et tilstøtende område til 

Rutebilstasjonen ved Rindal skole/Tjønna ble endra fra næring til bolig/næring/tjenesteyting for å gi mer 

fleksibilitet. 

For å gi utviklingsmuligheter til Rindal skole/Rindalshuset ble et område endret fra bolig til tjenesteyting.  

Ei videre klattvis utvidelse av Bjergin er ikke formålstjenlig, og en kommer snart til et punkt der en må ta i 

bruk større nye områder, for eksempel Motorsportbanen, platået nedenfor Bjergin mot Rinna eller et helt 

nytt område et annet sted i kommunen.  

Eneste område for industri som vi i dag har ledig av en viss størrelse, er Brønstadøyan. Men det er usikkert 

hvor mye areal som vil være tilgjengelig der om noen år fram i tid. 

Grusuttaket med Bolmen strekker seg helt ned til Fv65. Dette er ikke realistisk, og kommunen foreslo i 2010 

å omregulere skogflata nærmest fv65 til næringsformål. Men etter innsigelse fra vegkontoret ble området i 

kommunedelplanen for sentrum i 2011 likevel avsatt til massetak. Vi har nådd fram til enighet med 

vegkontoret om at dette i arealdelen nå likevel kan omgjøres til næringsområde.  

For øvrig vises det til mer utfyllende informasjon i dokumentet med innspill og konsekvensvurderinger. 

 

 

7. SAMFUNNSSIKKERHET 
 

Etter krav fra fylkesmannen er det gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med 

bistand fra Plankontoret på Berkåk. Rapporten derfra, datert 01.02.2011, følger som vedlegg til denne 

planen. 

Følgende sjekkliste er gått gjennom for naturrisiko: 
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NATURRISIKO PROBLEMSTILLINGER 

a) Skred/Ras/ustabil grunn 
(Snø, is, stein, leire, jord, 
fjell) 

Utgjør fare for ras, flom osv. så stor fare at arealer ikke bør bebygges? 
Bør det stilles krav om spesielle tiltak ved bygging, for eksempel sikring 
av kjellere mot oversvømming? 
Planlegges ny utbygging i områder der veinettet er utsatt for ras eller 
flom, slik at bebyggelsen står i fare for å bli isolert i perioder? 
Vil ras utgjør noe fare for planlagte kraftlinjer, hovedvannledninger eller 
annen ny infrastruktur. 

b) Flom i vassdrag 
 

d) Vind-/ekstremnedbør 

e) Skog/lyngbrann Er det fare for omliggende bebyggelse? 

f) Radon Planlegges utbygging i områder der det har vært registrert høye verdier av 
radon i grunn/bygninger? 

 

 

Følgende sjekkliste er gått gjennom for virksomhetsisiko. 
 

VIRKSOMHETSRISIKO PROBLEMSTILLINGER 

Virksomheter med fare for 
brann eller eksplosjon 

Ved planer om utbygging i nærheten av slike anlegg må risiko vurderes: 
Er nyutbygging i området forsvarlig? 
Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på mulighet for 
videreutvikling av eksisterende anlegg? 
Ved etablering av ny virksomhet som utgjør brannrisiko: Er det 
bebyggelse i nærheten med spesielt stor fare for brannspredning (for 
eksempel tett trehusbebyggelse)? 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller 
annen akutt forurensing  

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig? Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende virksomhet? 

Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til utbygging nær vei, spesielt hvis det 
foreligger tilleggsrisiko som skredfare eller høy hyppighet av 
trafikkulykker.  
Spesiell vurdering i forhold til sårbare objekter som drikkevannforsyning 
eller helseinstitusjoner. 

Avfallsområder/ 
deponier 
Forurenset grunn 

Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra tidligere bruk 
(eks. ved planlagt endret bruk av tidligere industritomter)? 
 

Dambrudds-beregninger Hvis det bygges ut i et område som ligger innenfor en dambruddssone, 
må NVE vurdere om dammen må forsterkes. 

Elektromagnetiske felt Risiko bør vurderes dersom det planlegges lokalisering av bygg der 
mennesker oppholder seg over lengre tid nær slike felt? 

Trafikkfare Er trafikksikkerhet vurdert? Vil nye utbyggingsområder gi økt 
trafikkbelastning på veistrekninger som fra før har mange trafikkulykker? 

Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet 

Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold til vanlig bebyggelse og 
spesielt sårbare objekter, for eksempel barnehager. 

 

Analysen viser ingen store trusler i Rindal.  

Potensielle fareområder for snøskred og steinsprang er vist på skrednett.no. Disse områdene ligger der 
terrenget er bratt og for det meste i LNFR-områder i kommunen. Dette er områder med generelt 
byggeforbud. Dersom det er funnet potensielle fareområder som berører byggeområdene i 
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kommuneplanen, er det vist hensynssoner og det er knyttet bestemmelse med krav om undersøkelser før 
reguleringsplan kan godkjennes. 
 
I Rindal kommune er det foreløpig ikke kartlagt områder hvor det er en potensiell fare for kvikkleireskred.  
 
Det kan være dårlige grunnforhold rundt Vestre boligfelt på Rindalsplatået (sentrum). Her er det ravinedaler 
som kan forårsake mindre skred hvis de blir utsatt for stor erosjon. Derfor innfører vi hensynsone for 
skogbeltet rundt platået for å verne denne mot snauhogst. Grunnundersøkelser må utføres før videre 
utbygging. Dette er gjort for sjølve platået og viser at det er grei byggegrunn der. 
 
Ellers er det ikke kjent risiko i andre områder som er avsatt til utbygging i kommunen. 
Flomsoner er kartlagt for Surna fra Rindal sentrum og nedover til Surnadal.  200-årsflommen legges til 
grunn når det blir vurdert om arealer er egnet til utbygging.  Det vil stort sett være dyrka mark og 
naturarealer som blir berørt av flom. 
 
I sentrumsplanen er ett areal som er vist til næringsområde berørt av prognoseområde for 200-årsflom. 
Dette er vist som hensynssone på plankartet og med tilhørende bestemmelse om at arealet skal fylles opp 
slik at det bli 0,5 m høyere enn nivå for 200-årsflommen før det kan gis tillatelse til utbygging. 
 
Fylkesveg 65 går forbi bygdas hovedvasskilde, som er et grunnvannsanlegg ved Løfald. Elva går like ved 
veien, og dersom en tankbil med drivstoff el velter og gir utslipp til elva, kan dette forårsake forurensning av 
drikkevannet. Det er vedtatt begrensninger på aktivitet i nærheten av grunnvassanlegget, og dette er tatt 
inn i planen som hensynssone. 
 
Det er satt ekstra fokus på å unngå forurensning fra landbruket i Lomunddalen på grunn av at det finnes 
elvemusling der. 
 
Dambrudd i Follsjøen eller Gråsjøen vil få store negative konsekvenser i nedre del av Rindal, men sjansen for 
at dette skal skje, er liten.   
 
Følgende sjekkliste er gått gjennom for sårbare objekt, det vises til den fullstendige ROS-analysen: 
 
 

SÅRBARE OBJEKTER PROBLEMSTILLINGER 

Natur Naturvernområder, andre viktige naturområder, rekreasjons- og 
friluftsområder 

Kulturminner Områder med stor kulturhistorisk verdi 

Helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Sykehjem, aldershjem/ eldreboliger, skoler, barnehager. 

Viktige offentlige 
bygninger 

Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske funksjoner 

Trafikk-knutepunkt Bussterminal 

El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, tarfoer, dammer med mer 

Tuneller, broer Finnes alternative veiforbindelser 

Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, grunnvann mm  

Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg med mer 

Informasjons- og 
kommunikasjons 
installasjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-sender 
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8. NATURMANGFOLD, MILJØ OG KLIMA 
 

Planprogrammet fra 2008 peker på behov for å utarbeide flere temakart for kommunen. Dette vil være 

nyttige verktøy i forhold til å avklare eventuelle arealbrukskonflikter. Utarbeiding av temakart er et 

omfattende arbeid som vil kreve betydelige ressurser. Det må derfor nødvendigvis løses over noe lengre tid 

enn gjennom kommuneplanprosessen.  

Som grunnlag for utarbeiding av kommuneplanens arealdel angir planprogrammet ellers foreliggende 

registreringer for støy, landbruk, vilt, reindrift, friluftsliv, naturverdier, kulturlandskap og freda/viktige 

kulturminner.   

I dokumentet «Konsekvensutredning med ROS-analyse» er det foretatt vurderinger av slike momenter og av 

det nye viktige kriteriet «naturmangfold», knytta til hvert enkelt nye utbyggingsområde. 

Det er derimot ikke utarbeidet egne nye temakart som følger arealdelen. 

Rundt 2008 ble det foretatt etterregistreringer på vilt og naturtyper (rapport NTNU 2005) som nå er 

tilgjengelige i kartform på «Naturbase». Reindriftsforvaltningen utarbeidet i 2008/2009 et nytt beite- og 

ressurskart som dekker Rindal. I forbindelse med kulturminneåret 2009 var det planlagt å utarbeide et 

kulturminneatlas for kommunen, men dette er ikke gjennomført. Høsten 2009 avslutta NINA 

suppleringskartlegging av biologisk mangfold i Rindal. Våren 2010 startet samarbeidet i vassregion Nordre 

Nordmøre. 

 

Det er satt i gang et arbeid med tanke på revisjon av konsesjonsvilkårene til Trollheimen kraftutbygging, noe 

som kan få positiv betydning for levevilkårene for laksen i Surna.  

Energi- og klimaplanen for Rindal fra 2010 peker på offentlig bygninger, landbruket og strømforbruket 

generelt. Så langt har det ikke vært mulig å etablere noe biobrenselanlegg for fjernvarme i Rindal sentrum.  

 

9. ANDRE AREALFORMÅL   
 

9.1  Bruk og vern av sjø og vassdrag   

 

Innsjøer, elver og bekker er vist som område for bruk og vern av vassdrag. Det er gitt bestemmelser om krav 

til avstand til vassdrag ved bygging og fradeling. Det er ikke foreslått egne retningslinjer for naust. 

 

Bestemmelsene må angi konkret hvilke bestemt angitte bygge- og anleggstiltak som skal være forbudt og for 

hvilke områder langs vassdraget det skal gjelde, påpeker Fylkesmannen. 

 

Den foreslåtte ordlyden er nå den samme som i tilsvarende bestemmelser for Meldal. 
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9.2  Hensynssoner   

 

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for 

bruken av areal. Ulike hensyn skal markeres som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og 

bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal. 

 

Det kan etter loven fastsettes følgende hensynssoner: 

 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko 

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur 

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 

naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse 

d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som 

er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet 

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- 

eller eierformer samt omforming og fornyelse 

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

 

 

Planforslaget her inneholder følgende hensynssoner: 

 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko 

 

Data fra NGU som viser aktsomhetsområder for steinsprang og flom, er brukt til å angi faresoner innenfor  

byggeområder og LNFR-områder der det tillates spredt bebyggelse. Det kreves gjennom bestemmelse at  

skred- og flomfare skal utredes før reguleringsplan kan legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 

Videre er det tatt inn bestemmelser om byggehøyde i flomutsatte områder. 

 

Klausuleringsområde for drikkevann ved Løfall er vist i plankartet. Bestemmelser fra 1994 deler området i 

fire ulike sikringssoner  og legger restriksjoner for hvilken virksomhet som kan foregå i de ulike sonene. 

 

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 

naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse 

 

Reindrift 

Hele primærområdet for reindrift er vist som hensynssone reindrift. Det er knyttet retningslinjer til 

hensynssonen om at det skal utvises varsomhet ved vurdering av søknader om dispensasjon fra 

kommuneplanen. Inngrep som kan være til skade eller ulempe for reindrifta, skal forelegges 

reindriftsmyndighetene. Det er også restriksjoner på organisert ferdsel, oppkjørte løyper og 

snøskuter/barmarkskjøring som ikke er hjemlet direkte i Motorferdselsloven i perioden fra 20. april til 10. 

juni. Etter særskilt avtale med reindriftutøverne kan det åpnes for unntak. 
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Sentrum - hensynssone landskap 

Rundt et boligområde i kommunedelplan for sentrum er lagt hensynssone landskap med formål å sikre 

tilstrekkelig vegetasjon/skog for å hindre jord/leirras i et ravinelandskap. All uttak av skog skal foregå 

planmessig og godkjennes på forhånd av kommunen. 

 

Sentrum – bevaring av bygningsmiljø 

I området som dekkes av reguleringsplan med bestemmelser for «Rindal sentrum – spesialområde 

verneverdig bebyggelse» – endret 1992, gjelder særskilte regler for bevaring. 

 

d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som 

er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet 

 

Natur- og kulturvern 

Alle områder som er vernet etter naturvernloven eller lov om kulturvern, er vist som hensynssoner:    

 

Trollheimen landskapsvernområde 

Storslettkjølen naturreservat  verneplan for myr 

Lomundsjøen naturreservat  verneplan for våtmark 

Lomundsjømyra naturreservat  verneplan for myr 

Svorkalia naturreservat   verneplan for edelløvskog/rike løvskoger 

Grønkjølen naturreservat  verneplan for myr 

Svartåmoen naturreservat  skogvern 

 

Rindal middealderkirkegård  freda 

Løset Nedre    vedtaksfreda stuebygning 

 

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- 

eller eierformer samt omforming og fornyelse 

 

Gjennomføringssoner (reindrift) 

Etter påtrykk fra reindriftsmyndighetene innføres det for hytteområdene Langlia, Langtjønnåsen-

Bjønnavatnet og Helgetunmarka nord krav om felles planlegging. Dette innebærer at områdene skal 

planlegges samla, og det skal foreligge godkjent reguleringsplan for den enkelte sone før det kan gis tillatelse 

til tiltak eller deling av eiendom.  

 

 

 

10.  PLANBESTEMMELSENE 
 

 

1. Plankrav (Pbl § 11-9 punkt 1) 

For følgende områder og arealformål må det foreligge reguleringsplan før tiltak kan gjennomføres: 

 Områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Detaljregulering av anlegg for råstoffutvinning skal 
omhandle drift og etterbehandling. 



31 
Rindal kommune – kommuneplanens arealdel 2011-2022 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 Når eksisterende og ny bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse i LNF-områdene utgjør grupper på 

tre eller flere enheter der avstanden mellom hver enhet er mindre enn 150 meter. 
 Naust og bygg for vinteropplagring av båter. 
 

I byggeområdene og i områdene avsatt til anlegg for råstoffutvinning gjelder bestemmelsene i 

Jordlovens §§ 9 og 12 inntil reguleringsplan vedtas og eventuelt opphever jordlovens bestemmelser, 

jamfør Jordlovens § 2. 

 

2. Forholdet til eksisterende reguleringsplaner (Pbl § 11-6) 

Vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel, med 

unntak for reguleringsplaner for Helgetunmarka A og B, der kommuneplanens arealdel gjelder foran. 

Disposisjonsplaner vedtatt før 14. juni 1985 og som ikke er i tråd med arealdelen, har ikke gyldighet. 

 

3. Generelle bestemmelser for områder for bebyggelse, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

(Pbl § 11-9) 

3.1 Universell utforming – tilgjengelighet for alle 

Prinsippene for universell utforming og tilgjengelighetskriteriene i Teknisk forskrift til plan-og 

bygningsloven og i Vegnormalene til Statens vegvesen, skal legges til grunn ved planlegging og 

utforming av bolig- og publikumsbebyggelse. 

3.2 Nærlekeplass 

Det skal være minst en nærlekeplass pr. 20 boenheter. Nærlekeplass skal være 1 – 2 daa. Del av 

arealet skal være egnet for ballspill. Skole-/barnehageområder og idrettsanlegg kan inngå som del av 

dette dersom disse er tilgjengelige. 

3.3 Rammer for fritidsbebyggelse.  

Lokalisering og utforming skal legge vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Pr. tomt 

tillates kun en-1 hovedenhet, totalt inntil tre frittstående bygninger. Som hovedregel skal samla 

grunnflate eksklusive altaner maksimalt være på 150 kvm. Innenfor regulerte områder kan maks 

grunnflate fastsettes særskilt. Generelt skal uthus/anneks være på maksimalt 35 kvm, men i 

hensynssonen for reindrift skal uthus/anneks være på maksimalt 30 kvm. Det skal kun benyttes matte 

og mørke jordfarger. Inngjerding av tomter tillates ikke. Etter søknad kan et begrenset inntun tillates 

inngjerdet. 

Tabellen under angir hvilke områder hvor det skal foreligge samlet reguleringsplan før det kan gis 

tillatelse til tiltak eller deling av eiendom, og hvor mange enheter som maksimalt tillates innen hvert 

byggeområde: 
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Byggeområder Langlimarka Maks antall tomter i byggeområdet Annet 

Aunbakken H14 (Kjell Tiset) 3 Nei 

Langlia hyttefelt 108  

 

Krav om felles planlegging 

Sum 111  

 

Byggeområder Helgetunmarka - 

Reslia 

Maks antall tomter i byggeområdet Annet 

Helgetunmarka sør (A) 235  Nei 

Hardvedhaugen - Bjørklislettet 44 Nei 

Reslia 47 Nei 

Langtjønnåsen -Bjønnavatnet 116  Krav om felles planlegging, 

deles i to planområder 

etter Hølstovegen 

Sum 442  

 

Byggeområder Tifjellet Maks antall tomter i 

byggeområdet 

Annet 

Grønlifeltet 32 Nei 

Rabben 18 Nei 

Furuhaugmarka 85 Nei 

Tifjellet 48 Nei 

Grøset sameie nord 6 Nei 

Grøset sameie sør 26 Nei 

Snauskarslettet 26 Nei 

Sum 241  
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Byggeområde Helgetunmarka nord Maks antall tomter i byggeområdet Annet 

Helgetunmarka nord (B) 123 Krav om felles planlegging 

Sum 123  

 

3.4 Avkjørsel til offentlig veg 

Avkjørsler skal legges, brukes og utformes i samsvar med vegvesenets til enhver tid gjeldende rammeplan for 

avkjørsler. 

3.5 Byggegrense til veg 

Byggegrense til kommunal veg skal ligge minimum 10 meter fra senterlinje i veg. 

3.6 Tiltak i vassdrag 

Ved tiltak som omfatter vann og vassdrag eller som kan få konsekvenser for nærliggende vann og vassdrag, 

skal konsekvensene beskrives og eventuelle avbøtende tiltak synliggjøres. 

NVE skal kontaktes ved tiltak som berører vann eller vassdrag direkte. 

3.7 Støy  

Nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse skal etableres slik at de ikke utsettes for støy utover anbefalte 

grenseverdier jf. Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, jf. 

plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 6. 

 
4. LNFR-områder  

4.1 LNFR-områder (Pbl § 11-7 andre ledd, punkt 5) 

I områder som i arealdelen er lagt ut til LNFR-område er det ikke tillatt med annen bygge- og 

anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk, reindrift eller annen stedbunden næring 

(tradisjonell landbruksvirksomhet).  

Ny landbruksbebyggelse som er nødvendig for næringsmessig drift, kan oppføres innenfor byggeforbudet i 

100-metersbeltet langs vann og vassdrag i særskilte tilfeller der det ikke finnes alternativ lokalisering på 

eiendommen. Dette må gjøres etter en konkret vurdering av behovet og de hensyn som byggeforbudet i 

utgangspunktet skal ivareta. 

 
4.2 LNFR-områder med spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse (Pbl § 11-11) 

I disse områdene er det tillatt med spredt bebyggelse. Det settes likevel krav til reguleringsplan når 

eksisterende og ny bebyggelse utgjør grupper på tre eller flere enheter der avstanden mellom hver 

enhet er mindre enn 150 meter. 
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SB1 - Løsetlia Sør – inntil 2 boligtomter  

SB2 - Børset   – inntil 6 boligtomter  

SB3 - Løfald Nord – inntil 8 boligtomter 

SB4 – Løset/Glennhaug – inntil 4 boligtomter 

SH1 – Litjmosetra – inntil 5 hyttetomter   

SH2 – Tretta  – inntil 3 hyttetomter  

SH3 – Tretta  – inntil 3 hyttetomter  

 

Reguleringskravet blir iverksatt når nye tiltak fører til overskridelse av den angitte ramma. Konsekvensen av 

dette er at kostnadene ved regulering faller på "sistemann". 

Tiltakene skal plasseres og utformes slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernet, automatisk fredete 

kulturminner, kulturlandskapet, forringer eksisterende bebyggelse eller er til hinder for allmenn ferdsel. 

Hensynet til det biologiske mangfoldet skal legges til grunn ved plassering. Områdene er ikke frigitt etter 

kulturminnelova, og det er et krav at søknader blir sendt på høring til kulturminnemyndighetene.  

 
5. Hensynssoner (Pbl § 11-8) 

Reindrift  

Det skal utvises varsomhet til reindrifta ved vurdering av søknader om dispensasjon fra kommuneplanen 

innenfor hensynssonene for reindrifta. Inngrep som kan være til skade eller ulempe for reindrifta, skal 

forelegges reindriftsmyndighetene. 

Det skal i utgangspunktet ikke tilrettelegges for organisert ferdsel, oppkjørte løyper i perioden eller tillates 

snøskuter/barmarkskjøring som ikke er hjemlet direkte i Motorferdselsloven i perioden fra 20. april til 10. 

juni. Etter særskilt avtale med reindriftutøverne kan det åpnes for unntak. 

Det kan tillates anneks på inntil 30 m2. 

Sentrum - hensynssone landskap 

Rundt et boligområde i kommunedelplan for sentrum er lagt hensynssone landskap med formål å sikre 

tilstrekkelig vegetasjon/skog for å hindre jord/leirras i et ravinelandskap. All uttak av skog skal foregå 

planmessig og godkjennes på forhånd av kommunen. 

Sentrum – bevaring av bygningsmiljø 

I området som dekkes av reguleringsplan med bestemmelser for «Rindal sentrum – spesialområde 

verneverdig bebyggelse» – endret 1992, gjelder særskilte regler for bevaring av bygninger. 

Fareområde for flom og ras/skred 

Det skal foreligge en godkjent reguleringsplan før det kan oppføres nye bygninger, foretas bruksendringer og 

utvidelse av bygninger hvor det medfører personopphold eller økt personopphold.  Det skal også foreligge 

dokumentasjon med reguleringsutkastet om at bygningene har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom jf. 

NVEs retningslinje 1/2008 og Teknisk forskrift. 

I flomutsatte områder skal kotehøyden for 200-årsflom pluss 0,5 m legges til grunn ved utbygging. 



35 
Rindal kommune – kommuneplanens arealdel 2011-2022 

Krav om felles planlegging 

Områdene skal planlegges samlet, og det skal foreligge godkjent reguleringsplan for den enkelte sone før det 

kan gis tillatelse til tiltak eller deling av eiendom.  

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 11-11) 

 

Det er ikke tillatt å føre opp bolig, fritids- eller næringsbebyggelse nærmere enn 50 meter fra strandlinjen til 

elver, bekker, innsjøer og andre vannsamlinger som har stadig tilsig målt i horisontalplanet ved 

gjennomsnittlig flomvannstand, jfr Statens kartverk N50.   

 

7. Samiske kulturminner 

Samiske kulturminner er ikke vurdert i planen, og kulturminneloven vil derfor gjelde uavkortet i hele 

planområdet. Alle utbyggingstiltak eller tiltak som medfører inngrep i marka, skal som fast rutine 

sendes til Sametinget, som ivaretar samiske interesser.   

 

11.  RETNINGSLINJER 
 

1. Generelt 

 All bebyggelse må sikres god estetisk utforming i samsvar med byggets funksjon og i samspill med 

omgivelsene. Dette må gjenspeiles i lokalisering, størrelse og form, slik at viktige kvaliteter og 

karaktertrekk i området ivaretas. 

 Areal med viktige funksjoner og kvaliteter bør unntas for inngrep og utbygging og eventuelt reguleres til 

aktuelle arealbruksformål. Dette gjelder bl.a.: 

- Kantsoner, min. 50 meter mot vassdrag og myr, og min. 100 meter mot snaufjell 
- Viktige ferdselskorridorer, med min. 50 meters bredde 
- Høydedrag og koller 
- Areal spesielt egnet til lek eller til andre felles bruksformål 
- Verdifulle områder natur/vilt og kulturlandskap 
- Lokaliteter med kulturminner – ha tidlig kontakt med kulturminnemyndigheter/sametinget 

 Kommunen ønsker en helhetlig arealbruk uavhengig av grunneierforhold. For utbygginger kan det kreves 

felles detaljplan for flere eiendommer. 

 
2. Fritidsbebyggelse 

 I områder avsatt til fritidsbebyggelse tillates tomter på opptil ca 1,5 dekar. 

 Det tillates et bruksareal (BRA) på inntil 150 kvm og maksimalt tre bygninger på tomta. Sekundærbygg 

skal ikke være større enn 35 m² og ikke større enn 30 m² i hensynssone for  reindrift.  Innenfor regulerte 

områder kan maks grunnflate fastsettes særskilt. 

 Inngjerding av tomter tillates ikke. Etter søknad kan et begrenset inntun tillates inngjerdet. 

 Bebyggelsen bør samles i et tun og gis et helhetlig preg. Tomtekart (situasjonsplan) må være utfyllende. 

 Planering, grunnmurshøyde, mønehøyde og vegetasjon på tomta skal gå fram av reguleringsplan. 

 Tiltak utenom regulert område skal også utformes ut fra retningslinjene her. 

 Bruk av eksisterende infrastruktur skal tilstrebes. Veitraseer bør gi minst mulig inngrep i terrenget. Ny 

fritidsbebyggelse bør planlegges med tanke på ENØK, vei, vann og kloakk. 
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 Fritidsbebyggelse skal plasseres med tanke på å redusere behovet for kjøring i utmark. Områder 
for fritidsbebyggelse skal fortrinnsvis lokaliseres nærmere enn 2.5 km fra vinterbrøyta veg. 

 Avløp skal fortrinnsvis ledes i tett tank, og som krever tilstrekkelig vegadkomst for tømming med 

septikbil/vogn. 

 Adkomsten må være tilfredsstillende jf. PBL § 66 fram til fritidstomt før fradeling/bebyggelse før 

reguleringsplan fremmes. 

 

3. Dispensasjonsbehandling 

Kommunens grunnholdning er å være positiv til boligbygging og utbygging av virksomhet som kan 

bidra til å sikre eller øke verdiskaping og sysselsetning. Utbygginger for fritidsformål anses også som 

et aktivum men bør i størst mulig grad skje innenfor de avsatte byggeområdene. Bestemmelsene og 

de øvrige retningslinjene er også retningsgivende i dispensasjonssaker. 

Plan- og bygningslova §§19-1,2 setter likevel klare krav til både dispensasjonssøknadens innhold og til 

sjølve dispensasjonsvedtaket.  

3.1 Gardsturisme 

For utvikling av gardsturisme kan dispensasjon gis for bygging av utleieenheter i utmark eller i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse. Utbyggingen bør knyttes til eksisterende infrastruktur og 

bebyggelse. 

 

3.2 Småbedrifter tilknyttet lokalt naturressurser 

Småbedrifter basert på eller tilknyttet naturressurser kan gis dispensasjon. Etableringen må tilpasses 

eksisterende bebyggelse og landskap. Etableringen må ikke være i vesentlig konflikt med 

sektorinteressene og knyttes til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 

3.3 Boligbebyggelse 

Det kan gis dispensasjon for boligbygging der dette styrker eksisterende grendemiljø. 

Trafikksikkerhet skal vektlegges spesielt ved lokalisering og atkomstløsning. Boligtomter kan når 

forholdene ligger til rette for det, være på opptil 5 dekar. 

3.4 Små kraftverk 

Det kan gis dispensasjon for bygging av småkraftverk. Søknad om småkraftverk må først forelegges 

NVE for behandling etter vannressurslovens § 8 om konsesjonsplikt.. 

 

4. Hensynssone reindrift 

Det skal utvises særskilt varsomhet i forhold til reindrifta ved vurdering av søknader om 

dispensasjoner fra kommuneplanen innenfor hensynssonene for reindrifta. 

Organisert ferdsel, oppkjøring av løyper og snøskuterkjøring skal ikke tillates i perioden 20. april til 10. 

juni. Eventuelle unntak må skje i samråd med reindriftsutøverne og Rindal kommune.   


