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Iht. adresseliste  

 

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 

  40055001 29.06.2017 

 

Detaljregulering Midttun, gnr/bnr 88/1, Melhus kommune (planid 2017010) 
– Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan 

 

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av Melhus kommune v/Bygg og eiendom, 

varsles det oppstart av planarbeid for Midttun, Søberg, gnr/bnr 88/1 i Melhus kommune. 

Eiendommen ligger innenfor område B1 og er regulert til boligformål i gjeldende reguleringsplan 

2007059 «Reguleringsplan Søberg Vest». Det er et rekkefølgekrav i bestemmelsene til denne 

planen om at det skal foreligge bebyggelsesplan før søknad om byggetillatelse kan behandles. 

Der det i gamle reguleringsplaner er stilt krav om bebyggelsesplan, vil dette kravet i dag 

innebære at det må utarbeides detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 2008. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av leilighetsbygg med totalt 18 

boenheter på eiendommen. Leilighetene skal benyttes som gjennomgangsboliger for 

vanskeligstilte. Det reguleres til boligformål, samt parkeringsformål og leke- og 

uteoppholdsarealer. 

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter, slik at de som ønsker det kan 

komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte 

parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig 

ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til Melhus kommunes nettside 

www.melhus.kommune.no og ved henvendelse til plankonsulent Sweco, ved Steinar Lillefloth, 

tlf. 908 57 082. Innspill til planarbeidet sendes til Sweco, Professor Brochs gate 2, 7030 

Trondheim, eller e-post steinar.lillefloth@sweco.no innen 18.08.2017. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sweco Norge AS 

Steinar Lillefloth  

http://www.melhus.kommune.no/
mailto:steinar.lillefloth@sweco.no
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