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Referat fra oppstartsmøte - " Detaljregulering Skjerdingstad næringspark"

Under følger referat fra oppstartsmøte avholdt 20.03.2018 for « Detaljregulering Skjerdingstad
næringspark». Som avtalt vedlegges adresseliste for høringsparter og naboliste, samt veileder for
utarbeidelse av VVA - plan. Nevnte normer i oppstartsmøte finnes på Melhus kommune sine
nettsider.

Det understrekes at Melhus kommune i utgangspunktet ikke an befaler oppstart av
reguleringsplanen, da tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan. Dersom planarbeidet
igangsettes stilles det krav om planprogram og konsekvensutredning, jfr. forskrift om
konsekvensutredning.

Planen har fått tildelt planid 2018005

Med hilsen

Liv Åshild Lykkja

planlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg:
Veileder VVA - plan i reguleringsplan

Adresseliste for høringsparter

Naboliste, datert 20.03.18.

Kopi:

- Melhus Utviklingsarena AS
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Gnr/Bnr: 84/1
Formål: næring
Planident.: 2018005
Saksnr. ESA: 18/1238

Møtedato: 20.03.18 kl. 09.00 - 10.00
Møtested: Melhus rådhus

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Norgeshus AS NH Ragnhild Hoff

Ragnhild.hoff@norgeshus.no

X

Melhus utviklingsarena AS MU Kjell Konstad

Kjell@ekons.no

X

Melhus kommune – plan MK Liv Åshild Lykkja

liv.lykkja@melhus.kommune.no

X

1 Planområdets status

Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger ca. 5 km sør for Melhus sentrum mellom Søberg og Kvål. Arealet ligger på vestsiden
av E6 og blir i dag benyttet til planteskole/produksjon av skogplanter. Området er ca. 72 daa.

Viser planområdets plassering.

Oppstartsmøte
«Detaljregulering Skjerdingstad
næringspark»

Møtereferat
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Planstatus

Deler av a realet er avsatt og benevnt som område SN2 til LNF med underformål spredt
næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2013 - 2025. Det er knyttet bestemmelser til formålet
som tillater etablering av spredt næringsbebyggelse ved byggesøknad, dersom tiltaket oppfyller ulike
lokaliseringskriterier. Inn enfor SN2 er det i tillegg knyttet følgende bestemmelse:

Innenfor SN2 (Skjerdingstad planteskole, og som er vist på plankart) kan veksthuskapasiteten
økes, lagerbygg etableres og det kan legges til rette for direkte sal. Ved fortetting kreves
detaljreguler ing. Med vesentlig fortetting menes at samlet BYA utvides med over 30 %.

Øvrige deler av foreslåtte planavgrensning er avsatt til LNF. Hele planområdet omfattes av hensynssone
for sikring av grus/pukkforekomst.

Å regulere til næringsformål på et område på ca. 70 dekar avsatt til LNF med underformål spredt
næringsbebyggelse for deler av planområdet , vurderes til å ikke være i tråd med overordnet plan. Det
skal dermed vurderes om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det må da ses på
omfanget av planen og tiltaket. På grunn av planområdets størrelse og bruken av naturressurser
(jordbruk), vurderes tiltaket til å omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og utløser dermed
kravet om plan program med konsekvensutredning.

§10 bok. d) St ørre omdisponering av områder avsatt til landbruks - , natur - og friluftsformål, samt
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomheten.

Planområdet omfatter ca. 17 dekar fulldyrka areal i et område m ed omkringliggende fulldyrka areal av
god kvalitet. Næringsbebyggelse på dette området vurderes til å gi et stort press på dyrkamarka
beliggende mellom Skjerdingstad og Hofstad næringspark. Tiltaket vurderes dermed til å få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, ved at det påvirker areal som er av stor betydning for
landbruksvirksomheten. Inngrep i større, sammenhengende jordbruksarealer vil ha større negativ
virkning enn om tilsvarende areal o mdisponeres fra en mindre, isol ert teig.

Tiltaket er i kke tråd med overordnet plan , og kommunen anbefaler således ikke oppstart av
planarbeidet. Dersom planarbeidet igangsettes, stilles det krav om planprogram og
konsekvensutredning.

2 Beskrivelse av tiltaket

Plangrep

Forslagstiller ønsker å regulere området til n æringsformål med industrialisert landbruk på deler av
planområdet, dvs. den delen som blir benyttet til fulldyrka areal i dag . Med industrialisert landbruk
menes i den forstand økologisk grønnsaksproduksjon på friland og i drivhus, i tilknytning til eksist erende
næringsaktører som videreforedler til videre salg. Det ble her vist til Matpartner AS som i dag har tilhold
i Hofstad næringspark.

Begrunnelse for og fastsetting av planens avgrensning

Planen følger tomtegrensene til parsell av eiendommen gnr/bnr 84 /1. Teigen har usikre grenser, og det
bør derfor snarest kontakte kommunens gruppe for kart og oppmåling for ny grenseoppgang. Skjema
for rekvirering av oppmålingsforretning finnes på våre nettsider. Det påløper ikke gebyr for
grenseoppgang i forbindelse m ed plansak.
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Reguleringsplan for ny E6 parsell Kvål – Melhus sentrum ligger nå ute på høring, med høringsfrist
30.04.18. Denne reguleringsplanen berører deler av eiendommen 84/1. Dersom det skulle være ønskelig
med sosi for den planen, ta kontakt så kan vi oversende. Foreslår imidlertid å vente med dette til
planprogrammet eventuelt er fastsatt og Kvål – Melhus sentrum er vedtatt.

Kontaktperson kart og oppmåling : Asbjørn Langen tlf: 7285 8170/916 41 635, e - post:
Asbjorn.Langen@melhus.kommune.no

Føringer for tiltaket

Aktuelle statlige føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Retningslinjer for støy i arealplanlegging T - 1442.
Retningslinjer for l uf t kvalitet i arealplanlegging T - 1520.

Aktuelle regionale føringer
IKAP – interkommunal arealplan for planlegging av areal og transport i Trondheimsregionen.

Aktuelle kommunale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel 2025, vedtatt 21.10.09.
Kommuneplanens arealdel 2013 - 2025, vedtatt 16.12.14.
Tiltakshaver bør sette seg inn i kommuneplanens generelle bestemmelser og retningslinjer,
bestemmelser og retningslinjer for det aktuelle arealbruksformålet, og eventuelle hensynssoner.
Klima - og energiplan 2014 - 2017, vedtatt 17.12.14.
Kommunens VA - norm
Kommunens vegnorm
Kommunens veglysnorm
Kommunens gebyrregulativ

Utnyttelse

Det skal legges opp til en effektiv arealbruk. Det skal derfor innarbeides bestemmelser som sikrer
minimumskrav til ut nytting og maksimumskrav til parkering. For fremtidige næringsområder som er
avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel stilles det krav om min 25 % BYA. Melhus kommune
fordrer en høy utnyttelse av næringsområdet, og anmoder om at dette legges til grunn som en
minimumsutnyttelse.

Veg

Adkomst til planområdet er i dag fra fylkesveg 6612, Melhusvegen. Denne er tenkt videreført i
planforslaget. Denne må dimensjoneres i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg - og
gateutforming. Adkomst til planområdet skal reguleres, hvor frisiktsoner for gang - og sykkelveg (ligger
inne i E6 Kvål – Melhus sentrum) og adkomst skal inngå i planavgrensningen.

Det må som en del av planforslaget beskrives hvilke trafikale konsekvenser som følger av tiltaket. Eks.
økt trafikkmengde, trafikkstrøm etc.

Det henvises til kommunens vegnorm og til kommunal veglysnorm.

Kontaktperson: Knut Forsmark tlf: 72858154/97127331 e - post: Knut.Forsmark@melhus.kommune.no
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Parker ingsdekning

Parkeringsdekningsgrad må begrunnes i planbeskrivelse. Det må av vurderingen fremgå:

total framkommelighet i området, f.eks. kvalitet på busstilbud og gangavstand kollektiv.
Hvilken bruk som er tiltenkt i området.
E ventuelle konsekvenser for tilstøtende eiendommer om det parkeres utenfor det regulerte
området. F.eks. kan «villparkering» skape trafikkfarlige situasjoner.

Det må innarbeides maksimumsbestemmelser som sier noe om parkeringsdekningen.

V ann - og avløp

Det går i dag vann - og spillvan nsledninger i området. Vann - og avløp vil bli berørt av utbyggingen av E6 ,
og det bør tenkes helhetlig i forbindelse med dette. Det ble i møtet opplyst om at man er i dialog med
Nye Veier AS når det gjelder håndtering av overvann for å få til en felles løs ning.

Det skal i forbindelse med planforslaget utarbeides en overordnet VVA - plan, som skal være godkjent før
reguleringsplanen kan tas opp til 1.gangsbehandling. Det vedlegges veileder for utarbeidelse av VVA -
plan.

Det må innarbeides rekkefølgekrav i regul eringsbestemmelse som sikrer at teknisk VVA - plan skal være
godkjent før det gis tillatelse til tiltak.

Renovasjon

ENVINA har egne retningslinjer for håndtering av renovasjon. Renovasjonsløsning må løses i samråd
med ENVINA.

Kontaktpersoner: Rune Malum ( rune.malum@envina.no ) og Erik Fenstad ( erik.fenstad@envina.no ).

Sosial infrastruktur

Vurderes til å ikke være relevant for prosjektet.

Alternativ energi

Kommuneplanens arealdel generelle bestemmelser,1.4.3:

Tilrettelegging for alternativ energi

I alle utbyggingsområder skal alternative energiløsninger vurderes og det skal framgå av
planbeskrivelsen, evt. søknad om tiltak hvordan energiforsyningen vil bli løst.

I utbyggingsområder lokalisert på grunnvannsressurser skal ressursen undersøkes med tanke på
bruk til energiforsyning. Undersøkelsen skal foreligge før reguleringsplanen tas opp til behandling.

På bakgrunn av undersøkelsen skal reguleringsplanen beskrive hvordan energiforsyningen i området
kan og bør løses – dette skal også omfatte en vurdering av bruken av alternative energikilder utenom
grunnvann.

For denne planen skal alternativ energiløsning vurderes og framgå av planbeskrivelsen.
Utbyggingsområdet er ikke lokalisert på grunnvannsress ursen, og dette er derfor ikke aktuelt.

Utbyggingsavtale /r ekkefølgekrav

Utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune kan være aktuelt for å innfri rekkefølgekrav.
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Nordgående adkomst til næringsområdet vil være gjennom Søbergdalen. Trafikale konsekvenser skal
beskrives. Det skal derfor innarbeides rekkefølgekrav om at E6 skal være ferdigstilt før det kan gis
tillatelse til tiltak innenfor planområdet. Dette for å ikke øke transporten gjennom Søbergdalen.

Naturmangfold og miljø

Biologisk mangfold skal alltid vurderes ved planforslaget de miljørettslige prinsippene §§ 8 - 12.

Grønnstruktur og landskap, samt friluftsliv skal vurderes.

Fleksibilitet av planen

Da formålet er å regulere til næring fordres det å sikre fleksibi litet i planen, slik at det ivaretar at det kan
komme ulike aktører med ulike arealbehov for etablering innenfor næringsområdet. Det bør likevel
sikres at rammene er gitt gjennom valg godt gjennomarbeidet formålsbenevnelse og
reguleringsbestemmelser.

3 Plan program og KU
Planprogram utarbeides og sendes på høring i min. 6 uker sammen med varsel om oppstart av planen.
Forslagstiller gjennomgår innkomne merknader og foretar eventuelle revideringer av planprogrammet,
før det innsendes til kommunen for behandling. Kommunen kan enten fastsette eller ikke fastsette
planprogrammet. Dersom planprogrammet fastsettes kan planforslag sammen med
konsekvensutredning utarbeides.

Planprogrammet skal som et minimum gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprose ssen og
opplegget for medvirkning. Det skal i tillegg gjøres rede for behovet for og opplegget for utredning av
planens virkninger for miljø og samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

Melhus kommune forslår følgende utredningskrav til å inngå i planprogrammet:

- Forurensning

- Landbruk, det må utarbeides et arealregnskap for dyrka og dyrkbar jord.

- Høyspent

- Grus og pukk

- Arkeologi.

- Kulturlandskap

- Klimatilpasning /overvann.

- Trafikk

- Støy og luftkvalitet

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å re degjøre for hvilke relevante utredningstema og
alternativitetssvurderinger som fremkommet av planprogrammet. Listen er dermed ikke uttømmende.

Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være
relevant for de beslutninger som skal tas.
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4 ROS - analyse
For alle reguleringsplaner skal det utarbeides en Risiko - Og Sårbarhets (ROS) - analyse. Regulanten skal
selv vurdere hvilke tema som er relevante . Se tabell 1 for kommunens forslag til utredningstema.
Forslagene er ikke utfyllende.
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Emne Forhold eller uønsket hendelse
Bør redegjøres for i ROS -

analyse

Naturgitte

forhold

Er området utsatt for snø - eller steinskred? X

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? X

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? X

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? X

Er det radon i grunnen? X

Annet (angi)

Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær -

liggende transportårer , utgjøre en risiko for området? X

- hendelser på veg X

- hendelser på jernbane x

- hendelser på sjø/vann/elv

- hendelser i luften

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær -

liggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for

området? x

- utslipp av giftige gasser/væsker x

- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker x

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle

ulemper for området? x

- elektrisitet x

- teletjenester x

- vannforsyning x

- renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: x

- påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x

- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for

gående, syklende og kjørende innenfor området? X
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- til skole/barnehage X

- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc. x

- til forretning etc. x

- til busstopp x

Brannberedskap: X

- omfatter området spesielt farlige anlegg? x

- har området utilstrekkelig brannvannforsyning ( mengde

og trykk)? X

- har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? X

Tidligere bruk

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? X

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.

- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.

- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering

- annet (angi) X , planteskole

Omgivelser

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for

usikker is?

Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)

Annet (angi)

Ulovlig

virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger x

- er tiltaket i seg selv et sabotasje - /terrormål?

- finnes det potensielle sabotasje - /terrormål i nærheten?

x

x

Tabell 1: Mulige utredningstema for ROS - analyse. Listen er ikke utfyllende (Tilpasset etter Fylkesmannen
i Vest - agder).
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5 Krav til videre planarbeid
Tiltaket utløser krav om planprogram.

Kommunen anbefaler ikke oppsta rt av planarbeid, da tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan. Det
stilles dermed krav om planprogram med konsekvensutredning.

Krav til medvirkning

Melhus kommune krever ikke medvirkning i planleggingen utover det som er angitt i PBL kap.5. Minner
om at aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge tas særlig
ansvar for.

Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeidet og sender planprogrammet på høring til høringsinstanser,
berørte naboer og i Trønderbladet. Varslingsliste og naboliste vedlegges møtereferatet. Forslagsstiller
oversender tekst til kommunen, som legger det ut på kommunens hjemmeside.

Planfor slaget behandles når Melhus kommune anser planforslaget som komplett. Før planforslaget
anses som komplett må følgende dokumenter leveres:

Planforslaget skal inneholde:

Planbeskrivelse i word - og pdf - format.
o Innkomne merknader ved varsel om oppstart med sk riftlige kommentar fra

forslagsstiller skal inngå i planbeskrivelsen.
Planbestemmelser i word - og pdf - format.
Plankart i SOSI og pdf (A3). Plankartet skal godkjennes av vår GIS - ansvarlig før planen tas opp til
behandling.
ROS - analyse
Overordnet VVA - plan
Ut omhusplan/situasjonsplan
Nødvendige utredninger

o Støy og luftkvalitet
o Geoteknisk notat

Reguleringsplanen skal blant annet si noe om:

Utnyttelsesgrad
parkeringsdekning
Byggenes høyde
Krav til universell utforming
Estetikk

4 Fremdrift
Varsel om oppstart: sn arest, i løpet av april.

Stipulert tidspunkt planprogram: innsendes før sommeren. Behandling før eller like etter sommeren.
Stipulert tidspunkt planforslag: høsten 2018.

Stipulert vedtak reguleringsplan: våren 2019.
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Jfr. PBL § 12 - 11 skal kommunen snarest, og senest innen 12 uker eller en annen frist som er avtalt med
forslagsstiller, fremme planen for 1.gansbehandling i formannskapet. Formannskapet er Melhus
kommune sitt faste utvalg for plansaker. Møtekalender for formannskapet finnes på våre nett sider.


