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I UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING - DETALJREGULERING 
BREKKTRØA BOLIGFELT GNR./BNR. 36/8 M.FL., SAKSNUMMER 
19/2336 - MELHUS KOMMUNE 

Mattilsynet mottok 1. desember 2020 Høring - forslag til detaljreguleringsplan for Brekktrøa (Plan
I D 2019001 ). Høringsfristen er satt til 22. januar 2021. 

Bakgrunn 
Formannskapet i Melhus kommune vedtok i møte den 24. november 2020, sak 152/20, å legge 
forslag til detaljreguleringsplan for Brekktrøa ut til offentlig ettersyn og høring. 

Fakta 
Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 43 nye boligenheter på eiendommen 36/8. 

Ifølge planbeskrivelsen er reguleringsplanforslaget er i tråd med arealformålet i gjeldende 
kommuneplan for Melhus kommune 2013-2025. Planområdet er avsatt til fremtidige boligformål. 
Området ligger også innenfor hensynssone gjennomføringssone. 

Mattilsynet ga den 22. august 2019, vår ref. 2019/154491, følgende merknader til varsel om 
oppstart av planarbeidet: 

• Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 
etter relevant regelverk, jf. drikkevannsforskriften § 26. Denne bestemmelsen retter seg mot 
kommunen i egenskap av å være kommune, og ikke vannverkseier. De øvrige paragrafene 
i drikkevannsforskriften retter seg i hovedsak mot vannverkseier. Når vannverkseier selv 
ikke initierer en endring eller ombygging, viser vi derfor til forskriftskrav som berører dette 
tiltaket. 

• Vi forventer at utbygging av VA blir som beskrevet i møtereferatet. 

• Omlegging av drikkevannsledning gjennomføres slik at leveringsavbrudd unngås, eller blir 
minst mulig, jf. Nasjonale mål for vann og helse samt drikkevannsforskriften§ 9. 

• Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet må være helsemessig sikre, jf. 
drikkevannsforskriften § 16. 
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• Sikre at tiltaket ikke påvirker drikkevannsbassenget negativt. Enten etablere nødvendig 
sikringssone og nødvendige beskyttelsestiltak, basert på fagkyndig uttalelse. Alternativt, 
gjennom dialog med vannverkseier, undersøke om flytting av bassenget kan være en 
løsning i forbindelse med omlegging av ledningen. For mindre basseng kan man av 
økonomiske grunner velge prefabrikkerte løsninger i glassfiberarmert plastelementer eller 
betongelementer. Nedgravde glassfiberarmerte basseng benyttes ved flere vannverk. 

• Sikre god dokumentasjon før tilkobling til eksisterende vannforsyning. Gjelder både 
drikkevannskvalitet (med utgangspunkt i drikkevannsforskriftens krav) samt kapasitet. 

• Ved eventuell flytting av matjord må det undersøkes om eiendommene er registrert i 
floghavreregisteret, eller om det påligge andre restriksjoner som gjelder andre 
planteskadegjørere. 

Vurdering 
Det er positivt at det i rekkefølgebestemmelsene står at ved utbyggingen det dokumenteres at 
matjorda er fri for floghavre og ander skadedyr. Det samme gjelder at før det gis 
igangsettingstillatelse for boliger/ eller bebyggelse kan tas i bruk, skal teknisk infrastruktur 
som drikkevann være ferdig etablert. 

I bestemmelsene til arealformål 3.1.6 står det at vannforsyningsanlegget må sikres slik at 
uvedkommende ikke kommer seg inn. Det er meget viktig at drikkevannsbasseng får tilstrekkelig 
beskyttelse, både mot uautorisert adgang ( drikkevannsforskriften § 10) og mot forurensninger 
gjennom lufteanordninger, overløp og liknende. 

Det er utarbeidet VVA- notat. Det fremgår at Melhus kommune sin VA- norm skal legges til 
grunn. 

Merknader 
• Ved etablering av drikkevannsbasseng er blant annet utforming og teknisk tilstand, 

overvannsavløp fra tak, overflatemateriale innvendig i bassenget, oppholdstid, sirkulasjon, 
temperatur, lystetthet og mulighet for rengjøring uten avbrudd i vannforsyningen viktige 
momenter. I tillegg tilstrekkelig sikring mot uautorisert tilgang og bruk 
(drikkevannsforskriften§§ 10 og 15). Dette gjelder også for eventuelt andre installasjoner i 
tilknytning til ombyggingen. 

• Det er samtidig viktig å sikre et tilstrekkelig areal rundt bassenget slik at vannverkseier 
kommer til med nødvendig utstyr og maskiner. Tilsvarende må det sikres at 
drikkevannsledninger er tilgjengelig etter utbyggingen. 

• Vi støtter formuleringen i VVA- notatet om å utføre en tappetest (brannvann) i 
detaljreguleringsfasen. Det er viktig å kartlegge for å unngå uønskede hendelser på 
ledningsnettet, for eksempel innsug av fremmedvann. En slik tappetest gjøres i samråd 
med vannverkseier. 

• Vanntrykket i ledningsnettet kan også simuleres/ modelleres i detaljeringsfasen. Det er 
viktig å sikre tilstrekkelig trykk i ledningsnettet. Dette fordi det i VA - notat «antas» at et 
resttrykk på 1.5 - 2.0 bar er tilstrekkelig ved brannvannuttak, og synes derfor ikke å være 
endelig avklart. 

• Tilkobling til eksisterende offentlig vannforsyningssystem i området vurderes som positivt 
og er i samsvar med nasjonale føringer om å utnytte eksisterende løsninger i størst mulig 
grad. 
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Med hilsen 

Tore Forseth 
seniorinspektør 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 

Kopi 
Statsforvalteren i Trøndelag v/Tor Sæther - fmtltsa@fylkesmannen.no 
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John J. Øyaas 

Olastubakken 8 

7224 Melhus 

Melhus kommune 

Postboks 55, 

7221 MELHUS 

22.01.2021 

Innspill/merknad - "Detaljregulering Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl". 

Som eiere av eiendommene 36/13 (Olastubakken 8) og 36/15 (Olastubakken 10) har vi etterfølgende 

merknader/innspill til planforslaget/-beskrivelsen, herunder ROS-analyse og VVA-notat/-plan for 

håndtering av overvann/flomvann via bekkeløpet som går gjennom våre eiendommer. 

Vi mener at konsekvenser av å lede flomvann /overvann til bekken ikke er tilstrekkelig utredet i 

detaljreguleringsplanen, og at bekkeløpet må utbedres, sikres og lukkes/legges i rør for å kunne ta 

imot økt mengde overvann/flomvann. De vannmengder som allerede ledes inn i bekken, medfører at 

det jevnlig oppstår flomskader på natur og eiendom langs bekkeløpet. ROS-analysens pkt. 7, vurderer 

hvor nedbørutsatt området er: «Mildere klima fører til økt sannsynlighet for store nedbørsmengder. 
Overvannsløsninger må ta hensyn til dette.» Vi mener at risikoen er undervurdert når den havner i 

«gul» sone i risikomatrisen. Basert på vår erfaring med økende frekvens og skadeomfang som følge 

av flom, burde risikoen ligge i «rød» sone. ROS-analysen undervurderer konsekvensene av mer 

ekstreme nedbørsmengder. 

Vi mener at det i forbindelse med godkjenning av planforslaget må vedtas at bekken skal lukkes og 

legges i rør i hele sin lengde. Tilførselen av overvann/flomvann fra byggefeltet må kontrolleres og 

vann fra naturen langs bekkeløpet må ledes inn i rørsystemet. Det har allerede vært betydelig skade 

på naturen og våre eiendommer langs bekkeløpet, som følge av overvann/flomvann fra de områdene 

som planlegges utbygd på gnr/bnr 36/8 og 36/33. At bekken legges i rør vil forhindre at vannmasser 

graver ut og destabiliserer terrenget i området. Et område som består av marine sedimenter. Ref. 

Geoteknisk notat av 30.04.2020. 

Det vises til følgende beskrivelser på side 2 i VVA-notat av 16.06.2020: 

«Det går ingen overvannsledninger gjennom tomta i dag. Den vestre delen av tomta faller 12 -14% 

retning øst mot tilnærmet flatt terreng. Analyser av terreng viser at mesteparten av overvannet fra 

feltet renner østover mot en liten bekk som vekselvis går i lukket- og åpen løsning mot Tran meisveien. 

Derfra lukkes bekken i en 380 mm plastledning omtrent ned til Jarlshola. Minimums/all på ledningen 
er estimert til å ligge et sted mellom 15 og 25%0 ved slak terrengheining nedstrøms Tran meisveien 

(dyrket mark). Bekken som vekselvis går i lukket- og åpen løsning gjennom de private tomtene 36/13 
og 36/15 er etablert uten sikring mot erosjon og har for lite tverrsnitt til å håndtere kraftige regnskyll. 

Bekken tar blant annet imot overvann direkte fra tomta til kompetansesenteret. Dette overvannet 

/ordrøyes ikke.» 

«Beboer ved Olastubakken 10 har bekken gjennom egen tomt, og bekrefter at det foreligger ingen 

kapasitetsproblemer i lukket bekk gjennom åker (380 mm). Den åpne delen av bekken derimot har for 

lite tverrsnitt for større nedbørsituasjoner og er ikke plastret/sikret godt nok.» 
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Til beskrivelsen vil vi tilføye at bekken går over eiendommene 36/33 og Olastubakken Boligfelt, og i 

grense mellom våre to eiendommer 36/13 og 36/15. Bekken har en lengde på ca .150 m. Over

vann/flomvann fra Brekktrøa og Tambartun ledes i dag ut i bekken via rør fram til grense mellom 

eiendom 36/186 og eiendom 36/33. Derfra er den åpen i en lengde på nesten 100 m fram til 

gårdsplass til eiendom 36/15, hvor den er lukket ca . 15 m under gårdsplass og vei til eiendommen. 

Deretter er den åpen ca. 35 meter til den går inn i 380 mm plastledning, under vår private vei til 

eiendommene, og videre ned mot Jarlshola. 

Ved store og ekstreme nedbørsmengder har vi de siste 20-25 år erfart flom og betydelige ødeleg

gelser i og langs hele bekkeløpet. Vannmassene graver ut jord, grus og vegetasjon, som føres 

nedover bekkeløpet og tetter bekken på utsatte steder. I øverste del av bekken, som ligger på 

eiendom 36/33, løftes bunnen av bekken som følge av de masser som vannet jevnlig graver ut. Ved 

høy vannstand og flom graver vannet ut gårdsplass, vei og andre deler av terrenget i grensen mellom 

våre to eiendommer. Trær langs hele bekkeløpet faller ned. I nedre del av bekken har nå omtrent 

alle trær blitt fjernet som følge av at bekken har gravd bort rotfestet inn mot eiendommene 36/15 og 

Olastubakken Boligfelt. 

Som følge av flom har veien til våre eiendommer, tre ganger, blitt påført så mye skade at den har 

vært ubrukelig, og vi har måttet bygge opp veien på nytt. Dette skjedde i 1997, 2009 og 2015. I den 

forbindelse har bekkeløpet langs veien blitt rensket opp for å kunne ta unna mer vann . Det har 

jevnlig vært så store nedbørsmengder at bekken har gått over sine bredder og påført veien mindre 

skader. I 2003, 2005, 2008, 2017, 2019 og i 2020 har veien måttet skrapes og/eller gruses opp. Det 

ble i 1997 og 2009 tatt kontakt med Tambartun kompetansesenter i håp om samarbeid for å få lukket 

bekken, men dette førte ikke frem . 

De planlagte utbygginger av Brekktrøa 36/8, men også Tambartun 36/33, er forventet å øke 

mengden overvann/flomvann ved kraftig nedbør. Dette som følge av asfalterte flater og takflater. 

Prosjektet Brekktrøa 36/8 planlegger å lede overvann/flomvann til bekkeløpet. Prosjektet Tambartun 

36/33 planlegger vei og eneboliger ganske nært opp til bekkeløpet. Det vil medføre at det meste av 

skogen på sørsiden av bekken må fjernes. Naturen vil da absorbere mindre vann, med påfølgende økt 

vannmengde/-trykk inn mot bekkens nedre del. Om bekken ikke lukkes forventer vi at begge 

byggeprosjektene vil medføre større ukontrollerte vannmengder i bekkeløpet, og at risikoen for 

skade på våre eiendommer vil øke. 

Øvre del av bekken går i et område med fyllinger og bratte skrenter. Fyllinger er knyttet til eien

dommene 36/186 og 36/187. Utfylling og klargjøring av tomt/eiendom 36/186 for bebyggelse, har 

allerede forlenget lukkingen av bekkens øvre løp. Det er en bratt skråning opp mot Olastubakken 

Boligfelt, som også gir betydelig tilførsel av vann ved store nedbørsmengder. I nedre del går 

bekkeløpet langs gårdsplass og vei på våre eiendommer. Etter vår oppfatning representerer derfor 

ikke bekkeløpet noen estetisk verdi eller rekreasjonsverdi. I tillegg mener vi at ingen deler av 

bekkeløpet er et verneverdig økosystem, på grunn av eksisterende bebyggelse og de to planlagte 

utbyggingsprosjektene. Det som måtte være igjen av fugleliv forsvinner når skogen forsvinner. Det 

vises i den forbindelse til planbeskrivelsens pkt. 3.6. om naturverdier: «Det er ingen utvalgte 

naturtyper eller verneområder i eller i nærheten av planområdet. Det er heller ikke registrert truede 
eller fremmede arter i eller i nærheten av planområdet.» 
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Vi mener derfor at det må være forsvarlig utfra allmenne hensyn, og for å forebygge framtidig skade 

på natur og eiendom, at denne korte bekken lukkes/legges i rør i hele sin lengde. Det er betydelige 

kommunale interesser og næringsinteresser knyttet til økt bosetting og utbygging i området Brekk

trøa og Brekkåsen. Ref. områdeplan for Brekkåsen. Bekken må derfor vedtas lukket og lagt i rør som 

del av kommunens godkjennelse av utbyggingsprosjektene Brekktrøa 36/8 og Tambartun 36/33. Vi 

mener det at svært urimelig at vi skal måtte bære kostnadene ved forventede framtidige flomskader. 

Med vennlig hilsen 

Jjt~~aa~ orstein Gustad. 
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NOTAT 

 

Til: Stian Aspaas Haugen 

Kopi: 
 

  
 

Fra: Amalie Anshus Berg 

Oppfølging: Ja  

Høringssuttalelse Teknisk drift -  Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt  

- PlanID 2019001 

Naturskade:  

Viser til NVEs uttalelse til planen i brev av 21.12.20, som Naturskade støtter seg til. Det bes om at 
GeoMidt AS redegjør for de punktene som NVE nevner under "Geoteknikk/grunnforhold". Det bør 
videre kreves uavhengig kontroll av geoteknisk notat fra GeoMidt AS, i tråd med NVEs kvikkleireveileder 
7/2014. 

 

Drift veg og plan VVA:  

Det er ønskelig at o_GSV1 utformes slik at et gangfelt i Brekktrøa får en utforming ihht Statens 
vegvesens håndbok N100 kapittel D.2.6.1 «Gangfelt». «Gangfeltet bør enten ligge 1 - 2 m (L) fra 
kantstein til den gaten som går parallelt med gangfeltet, eller 5 m (L) fra denne. Kort avstand gir liten 
omveg for gående langs gaten, 5 m avstand gir mulighet for en bil til å stoppe for gående uten å hindre 
kryssende motorisert trafikk.» Foreslått løsning vil gi en kortere avstand mellom Hollumvegen og 
gangfeltet enn håndboken beskriver. Det er ansett som mer trafikksikkert å ha en løsning slik håndboken 
viser.  

 

 

Bilde hentet fra Håndbok N100.  
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Andre tilbakemeldinger fra Drift veg og trafikk:  

• Myke og harde trafikanter skal ivaretas på en god måte gjennom hele byggeprosessen fra start til mål, 
inkludert under bygging av infrastruktur/veg. 
• Kryssløsning Alternativ 1 gir bedre oversikt, som beskrevet i trafikknotat Asplan Viak. 
Trafikksikkerheten må ivaretas allerede fra første dag. 
• Veg: «Kommunale veger skal ha min. 6,0 meter asfaltert bredde pluss 0,5 meter skulder mot åpen 
grøft. Og 0,25 meter asfaltert skulder mot kantstein, slik det er beskrevet i trafikknotat Asplan Viak. 
• Merk at det skal være lagringsplass av snø utenfor fortau og snølagringsplass langs veg på motsatt 
side. Dersom det settes opp gjerder eller andre hindre må det likevel tas hensyn til snølagringsplass. 
• Fortau og gang- og sykkelveger skal ha minimum 3m asfaltert bredde, som beskrevet. 
«Både gang- og sykkelveger og fortau skal ha en asfaltert bredde på min. 3,0 meter. Dersom det er 
etablert fortau skal det benyttes granittkantstein.» Vegnormen. 
• Det må legges til rette med tilstrekkelige sandfangkummer, så det er kontroll på vannet. 
Ved fartshumper skal det være sandfang slik at vannet renner bort, og at fartshumper ikke blir 
demninger, da snø og sørpe har tendens til å hope seg opp mellom fartshump og kantstein. Det skal 
legges til rette for sandfang, sett opp mot fremtidig behov for fartsdumper. 

 

Plan VVA:  

Det er et ønske fra VA-drift at eksisterende vannledning 8751 under nordre del av Brekktrøa heves. 
Denne ligger i dag veldig dypt. Det bør sikres at dette kan gjøres i sammenheng med 
opparbeiding/utbedring av vegsystem og gs-veg. 
 
Viser også til NVEs uttalelse med tanke på overvann og anbefaler at det velges løsning før videre 
planbehandling. Det kan være fornuftig å utrede punktene i 3.4 i VA-planen før man går videre med 
planforslaget. 
 
Teknisk drift vil også påpeke at det i punkt 3.3 i VVA-planen fremkommer at: "Utformingen av 
planområdet skal sørge for at dagens flomveier ikke vil bli endret. Utbygging av 
planområdet skal også sørge for å ikke påvirke flomsituasjonen nedstrøms området i negativ retning. " 
Dette må dokumenteres før godkjenning av teknisk plan og helst før ferdigbehandling av detaljplanen 
slik at eventuelle tiltak som er nødvendig for å oppfylle dette kan reguleres inn. 

Prosjekt VVA:  

Det er etablert nytt avløpsnett (SP/OV) langs Tranmælsvegen.  

 

 

 

 

Med hilsen 

Amalie Anshus Berg 

rådgiver 

 



Merknader angående Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt 

gnr/bnr. 36/8 m.fl - planforslag på høring og offentlig ettersyn 

Høringsfrist: 22.01.21 

Vi er beboere i Ragna Rytters veg 25, 7227 Gimse og vår tomt grenser mot to av sidene til den rammede 

tomta som skal reguleres. 

Merknadene vår er: 

1. Flytting av vannverket til tomtegrensa vår 
Vi ønsker at vannverket bygges så lavt som mulig da dette kommer til å påvirke skyggeforhold 

på tomta vår. Det er installert solfangeranlegg som trenger fri tilgang på sol i nærheten av der 

vannverket skal flyttes til. Ved skygge kommer solfangeranleggets ytelse til å reduseres. 

Solfangeranlegg markert med rødt 

2. Turområde 
Det går en sti langs tomtegrensa som blir brukt av veldig mange som bor i område (se rød pil i 

kartet nedenfor). Det burde opprettes en ny sti/vei som erstatter dagens sti. 



Her går dagens sti 

3. Treet på tomtegrensa 
Vi ønsker at treet som står midt på tomtegrense skal bevares (sånn som den er), da det er per 

dags dato den eneste beskyttelsen mot innsyn fra nabotomta. 



Treet som ikke skal fjernes 

4. Overvannsføring 

Ved snøsmelting og sterk regn har det skjedd før at overvannet fra nabotomta går veldig nært 

forbi huset vår (på sør og nord sida). Det har vært hendelser før med vann som fant veien inn 

i kjelleren på huset vårt. Det må derfor legges til rette for at vannet ledes bort fra tomta vår. 

Her er vi spesielt bekymret for veien som slutter ved tomtegrensa vår (se bildet nedenfor). På 

sørsida av huset vårt ligger tomta litt lavere enn omliggende terreng og er derfor utsatt for at 

vannet vil samle seg her. Det er ikke ønskelig at snøen dumpes her. 

Fare for at overvannet fra regn og snøsmelting havner på tomta vår (fallretning fra venstre til høyre) 



5. Sol og skyggeforhold 

a. Trærne på sørsida av tomta vår 

Vi regner med at de trærne på sørsida av tomta vår fjernes og erstattes med nye (gamle 

juletrær som begynner å bli veldig høye). Her ønsker vi at det ikke plantes trær eller 

busker som blir veldig høye, da dette kommer til å ta en god del sol for 

solfangeranlegget og for tomta på sørsida av huset. 

b. Skygge på terrasse fra rekkehus 

Bebyggelsen ved siden av huset vår (BKS3) synes vi er for nært og høyt, og vi ønsker at 

avstanden til tomta vår økes med noen meter, eller at hele rekkehuset bygges på et 

lavere nivå. Som man ser på bildet nedenfor så er grunnplaten til rekkehusene tiltenkt 

å bygge på + 103,45 m. Dette er et godt stykke høyere enn vår tomt (vi tror vår tomt 

ligger på ca. +101,0 m). På tegningene virker det som om kravet på byggehøyde fra 

kommunen kan være overskred (Byggehøyde: Bebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer 
med maks. mønehøyde 8,5 m, og maks. gesimshøyde 6,5 m. Mønehøyder og 
gesimshøyder måles fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.) 
Derfor blir bebyggelsen på vår ende av rekkehuset veldig høyt og vi kommer til å få en 

stor vegg mot tomta vår. Vi ønsker derfor på det sterkeste å legge hele rekkehuset på 

et lavere utgangsnivå. 

+ 103,00 
+102,90 

Vår hus til høyre, det planlagte rekkehuset til venstre 

I tillegg er det laget en sol/skyggeanalyse av Norgeshus som viser at terrassen på 

vestsida av huset vår kommer til å miste ettermiddagssol så og si hele året. Dette vil 

begrense mulighet til å nyte terrassen. Som man ser på bildene nedenfor så kommer 

skyggen til å påvirke terrassen på ettermiddagene t.o.m. 21. juni når sola står på det 

høyeste. 

Vi vurderer å installere solceller på taket både mot øst og vest. Byggehøyden vil gi 

skygge på taket vårt som vil redusere potensiell kraftproduksjon på den vestre delen. 



Skygge kl. 16, venstre 21.mars, høyre 21. juni 

Det er veldig uheldig at rekkehusene skal bygges så høyt og så tett inntil vår tomt, og vi tror at dette 

vil påvirke verdien på huset vårt negativt. 

Med vennlig hilsen 

Siv Rakel Sivertsen og Paul Wilpert 



Melhus kommune 
Plan og byggesak 
v. Stian Aspaas Haugen og Ove Mogård 

Postboks 55 
7221 Melhus 

Detaljregulering Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 38/8 m.fl., saksnr. 19/2336 

Viser til mottatt planforslag 27/11-2020 utarbeidet av Norgeshus AS. Dette forslaget er basert på 

Norgeshus sin planlagte utbygging av 43 nye boenheter på åkeren øst for gamle Brekktrøa boligfelt. 

Videre iverksetter Voll arkitekter sitt arbeid med detaljregulering av Tambartun gnr/bnr. 26/33 m.fl . 

der dette prosjektets utforming baserer seg på denne detaljreguleringen. 

Vi har følgende bemerkninger: 

Trafikk; 

Vegkryss fra Brekktrøa mot Hølondaveien fungerer dårlig på vinter. Det har vært flere hendelser der 
biler fra Gimsefeltet som skal inn til brekktrøa seiler over veibanen eller kolliderer med ventende 

biler. Så langt uten annet enn materielle skader. En tredobling av trafikkmengden vil ikke bedre 
dette. 
Sikkerhet; 

Dagens trafikk går uten fartsdempere eller gangfelt. Nytt gangfelt er planlagt på østsiden av vegen 
som da må krysses for å nå gamle Brekktrøa. Dette er nok den beste plasseringen av gangveien, men 

en tredobling av trafikkmengden vil mangedoble farene i forbindelse med kryssing. 
Støy; 

Alle boliger i gamle Brekktrøa har soverom mot øst. Tredoblet trafikkmengde og støy i forbindelse 
med utbygging vil bli merkbart, om ikke plagsomt. Nye boliger nede på åkeren har etter hva vi ser på 
tegningene takterrasser, og de får da direkte innsyn mot stuer og soverom til gamle Brekktrøa. En 

kan anta at dette blir fine plasser for sene sommerkvelder, mens man på den andre siden av vegen 

ønsker å sove. Det er mange boenheter på begge sider av vegen. 

Utsikt; 
Det kommenteres i planforslaget at for de bakenforliggende rekkehusene i vest vil 

lavblokkbebyggelse ta noe utsikt mot øst. Det må da nevnes at utsikten til rekkehusene er mot øst og 
at utsikten derav forsvinner. 

LNF; 
I tidligere utredninger har vei og gangfelt blitt plassert på eksisterende bebyggelses grøntareal og 

parkeringsplasser grunnet LNF regulering av åkeren det skal bygges på. Åkeren er nå tydeligvis 

omregulert og vi ser derfor ingen grunn til å bygge ned eksisterende områder med vei for så å 

etablere boliger på et tidligere LNF areal. Vi forutsetter at eksisterende grøntareal, beplanting og 

parkeringsplasser opprettholdes og at vei med gangfelt legges mot øst på det nye arealet. 

Våre betraktninger; 

• Vegkryss mot Hølondaveien vil ikke fungere med en tredobling av trafikken. Det fungerer dårlig i 

dag og plasseringen midt i en bakke gir ikke mye rom for forbedring. Sikt opp bakken under 

utkjøring hemmes av eksisterende autovern og is/snø skaper farlige situasjoner ved innkjøring 

ned bakken fra Gimse. Lyktestolpen på østsiden av vegen vitner om noen hendelser. 

• Plassering av lavblokker bør trekkes mot øst så langt som praktisk mulig. Dette vil sikre noe utsikt 

over blokkene mot Vassfjellet (terrenget skrår og flytting vil redusere høyde mot eksisterende 
bebyggelse), gi plass til vei, parkering og utkjøring fra gamle Brekktrøa og sikre at eksisterende 

beplanting fortsatt kan skjerme mot støy og innsyn. 



I . 1 kl I a fra Hølondav i n med • Voll arkitekters arbeid med gnr/bnr. 26/ 33 m.fl . kan lkk' ha d t nn ør no 
k" I d b byggelsc kan eksisterende bebyggelse , Krysset er ganske enkelt lkk gn tog " st r n . 

. I k åd r/kryss1ng av ikke tåle den økte trafikkmengden. Dette går på traflkkslkk rh t mot comr 

veg og støy Her er det en mulighet for Innkjøring på sørsid n av om råd t d · r all vegkryss er 

eller kan pl~sseres på flatmark, og vi foreslår en løsning lik den som er valgt m llom glmsefeltet 

og Brekkåsen. Adskilte områder med gangtrafikk lm llom. 

Med hilsen 

Brekktrøa. 

7227 Gimse 



Innspill/merknader til planforslag 36/8 Brekk.trøa. PlanID 2019001. 

Underskriver av dette brev er eier av 36/182. Nabo i nord til dette boligprosjektet. 

I skissen vi fikk datert 03.07.2019 så det ut som at den blokka nærmest 36/182 var lavere enn de 
andre blokkene langs vegen. Forslaget fra 24.11.2020 er alle blokkene like høye. Da vil den 
nærmeste blokka (BKS4) kaste mere skygge på vår eiendom. Noe som gir oss stor grunn til 
bekymring. 

Vi registrerer at vegen Brekk.trøa blir oppgradert med fortau, noe som er nødvendig. 
Sitat fra plandokument: «Eiendommen 36/182 vil bli noe berørt som følge av opparbeidelse av 
fortau.Eksisterende støyvold og noe hageareal vil måtte tas i bruk som følger av dette. Det må 
inngås avtale med grunneier om kjøp av areal.» Grunneier synes det er merkelig at kommunen kan 
komme med et slikt utspill uten at grunneier er forespurt. 
Å avgi grunn fra eiendommen 36/182, er ikke aktuelt i det hele tatt. Minner om at Melhus 
kommune eier grunn på motsatt side . At vegen Brekk.trøa skal rustes opp på en slik måte at den kan 
ta unna fremtidig trafikkbelastning fra Tambartun boligfelt er urimelig, all den stund adkomst til 
dette boligfeltet kan komme inn sørfra. Bomiljøet ved vegen Brekk.trøa blir sterkt forringet hvis 
trafikken fra opptil 250 leiligheter skal komme i tillegg til trafikken fra eksisterende boligfelt. 

Mvh 
Astrid Gimse Engan og Esten Engan 



Inger Lise Marstad 

Brekktrøa 1 c 

7227 Gimse 

Melhus kommune 

Saksnr. 19/2336-40 Gimse, 21.1.2021 

Innspill til «Detaljregulering Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl. 

Hei. 

Viser til mottatt planforslag datert 27.11.2020. 

Utbygging av veg og fortau forbi huset her er ettersom jeg forstår uunngåelig, men jeg er usikker på 

hva dette vil bety av belastning med støv og støy. I første omgang i forbindelse med selve 

utbedringen av veien, men også med tanke på den økte trafikken som vil bli forbi her med 

utbyggingen som er planlagt. Med eller uten utbygging av Tambartun, så vil det bli mye mer trafikk 

m.m. forbi her. Konstaterer at det er foretatt en støyutredning, men teori og virkelighet er som regel 

to forskjellige ting. Det er vi som bor her som vil få merke konsekvensene best. 

Pr. i dag har vi en rekke med trær langs veien, som skiller veien fra gårdsplassen. Jeg har ikke 

registrert noe i reguleringsplanen om hva som vil skje på vår side av veien. Skal trærne rives? 

Jeg har snakket med flere her i rekka, og vi vil foreslå at kommunen etablerer en støyskjerm mot 

veien, for om mulig å bedre bomiljøet for oss som allerede er etablert her. Med eller uten trær, en 

støyskjerm vil være å foretrekke. 

Håper innspillet tas til følge. 

Med hilsen 

Inger Lise Marstad 



~~ Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Kommunal 

MELHUS KOMMUNE 
Rådhusvegen 2 
7224 MELHUS 

Vår dato: 21.01.2021 Vår referanse: 

Deres dato: Deres referanse: 

201944161-13 

19/2336- 39 

Vår saksbehandler: 

Vegard Hagerup 

Fylkeskommunens uttalelse til høring av detaljreguleringsplan for 
Brekktrøa - PlanID 2019001, Melhus kommune. 

Planen legger opp til 43 nye boenheter, hovedsakelig som rekkehus og flermannsboliger. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Bussforbindelsene til Melhus sentrum er 
gode. Bebyggelse med tilhørende utearealer synes å være ivaretatt på en grei måte. 

Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner 
Fylkeskommunen har tidligere utført en arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med oppstartvarsel i 2019. Det ble ikke observert automatisk fredete eller 
andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter§ 8 i kulturminneloven. 
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

Trøndelag fylkeskommune som vegeier 
Vegkryss fv. 6602/Brekktrøa - geometrisk utforming 
Ifølge trafikkanalysen som følger ved planen, vil utbygging av 43 boenheter langs 
Brekktrøa og 200 boenheter på Tambartun, sammenlagt generere en ÅDT langs 
Brekktrøa på 1000 kjøretøy i døgnet. 

Trafikkmengden i krysset Brekktrøa/fv.6602 vil dermed øke betydelig. Dette vil innebære 
at også konfliktnivået mellom kjøretøy i krysset og myke trafikanter på gang- og 
sykkelvegen, vil øke. Erfaringsmessig skjer mange av de mest alvorlige ulykkene i 
tettbygde strøk ved påkjørsel av gående eller syklende i kryss. Det er derfor svært viktig 
at slike kryss utformes på en mest mulig trafikksikker måte. 

For å redusere konfliktnivået mellom bilister og myke trafikanter i krysset, og samtidig 
forbedre sikten mot fylkesvegen, anbefaler vi at gang- og sykkelvegen trekkes 5 m 
tilbake i kryssområdet. På denne måten vil biler kunne stoppe mellom primærvegen og 
gang- og sykkelvegen før de kjører videre inn/ut på/fra fylkesvegen. 

Postadresse: Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 

Bankkonto: 86017685300 / 
IBAN: NO8486017685300 
BIC/SWIFT: DABANO22 

Telefon: 74 17 40 oo 
Epost: postmottak@trondel agfylke. no 
Org.nr: 817 920 632 



Vegkryss fv. 6602/Brekktrøa - frisikt 

Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Kommunal 

I dette krysset er det krav om minimum 54 m frisikt, sett fra et punkt 10 meter inn på 
Brekktrøa. Innenfor sikttrekanten skal eventuelle sikthindre aldri være høyere enn 0,5 m 
over primærvegens kjørebanenivå. Trærne som står i klynge på nordsiden av krysset, på 
grensen mot eiendom gnr/bnr 36/8, begrenser sikten mot nord. Trøndelag 
fylkeskommune krever at det settes som rekkefølgekrav i planen at sikthemmende trær 
fjernes. 

Når det gjelder sikt mot gang- og sykkelvegen, viser vi til Håndbok Nl00, kapittel D.2.3. 
Det generelle kravet er at det skal være minimum 35 meter frisikt, sett fra et punkt 3 
meter inn på den kommunale vegen. Fv. 6602 har imidlertid et betydelig fall fra sør mot 
nord, og syklister på gang- og sykkelvegen oppnår potensielt høy fart mot nord. Følgelig 
er kravet om sikt strengere mot sør enn mot nord. Ifølge våre beregninger er fallet om 
lag 10 %, regnet fra krysset og 300 meter mot sør. I henhold til de retningslinjer som er 
beskrevet i håndbok Nl00, kapittel D.2.3, skal følgelig stoppsikt for -5 % benyttes. Dette 
innebærer at det her er krav om minimum 50 meter sikt mot sør. Det generelle 
siktkravet på 35 meter gjelder mot nord. Oppdaterte siktlinjer må tegnes inn i 
plankartet. 

Bussholdeplass langs fv. 6602 
Langs sørgående kjørefelt av fv. 6602 er det en busslomme. Trafikkrapporten omtaler 
denne som et forbikjøringsfelt. Per i dag kan trolig ikke denne regnes som et akseptabelt 
forbikjøringsfelt. Busslommen er lang, men den smaler inn og avsluttes ved krysset fv. 
6602/Brekktrøa. Dette er uheldig, da det kan oppstå situasjoner hvor kjøretøy som 
benytter denne kommer i klem med venstresvingene biler. Det finnes tilfeller hvor slike 
situasjoner har ført til kollisjon. Vi vurderer derfor at funksjonen og dimensjonen til 
busslommen må analyseres og dokumenteres, og om nødvendig, utbedres, i henhold til 
gjeldende krav, før denne kan regnes som forbikjøringsfelt. 

Dersom busslommen/forbikjøringsfeltet må utvides, bør plangrensen utvides til å omfatte 
busslommen/forbikjøringsfeltet. 

Gjennomføringsavtale og teknisk plangodkjenning 
Ettersom deler av arbeidene vil berøre fylkesvegen, må det foreligge en 
gjennomføringsavtale med fylkeskommunen, som vegeier. I tillegg må teknisk 
plangrunnlag godkjennes av oss. For utarbeiding av gjennomføringsavtale, ta kontakt 
med postmottak@trondelaqfylke.no, og merk henvendelsen med 
«Vegforvaltning/Gjennomføringsavtale». 

Gjennomføringsavtale og teknisk plangodkjenning må foreligge ved følgende momenter: 
Fortau langs Brekktrøa - tilknytningspunkt mot fv. 6602. 
Flytting av gang- og sykkelveg i kryss. 

Oppsummering 
Det må settes som krav i planen at sikthemmende trær fjernes. Oppdaterte siktlinjer i 
tråd med merknadene over må tegnes inn i plankartet. Hvis disse punktene ikke 
etterkommes, foreligger det innsigelse fra fylkeskommunens side. I så tilfelle blir planen 
behandlet i fylkesutvalget. Vi ber derfor om å bli orientert om videre saksgang. 

De øvrige innspillene over er klare faglige råd til planen. 
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Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Kommunal 

Vi forutsetter for øvrig at det finnes en løsning for bussholdeplassen og at det inngås en 
gjennomføringsavtale og teknisk plangodkjenning med oss når det gjelder berørte deler 
av fylkesvegen, jevnfør kommentarene over. 

Med vennlig hilsen 

Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

Saksbehandlere: 
Eldre tids kulturminner: Anne Haug 
Fylkesveg: Beate Solveig Gamst Sjå land 

Kopimottakere: 
ATS AS 
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

Vegard Hagerup 
rådgiver 

STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
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Melhus kommune 

Plan og byggesak 

v. Stian Aspaas Haugen og Ove Mogård 

Postboks 55 

7221 Melhus 

Detaljregulering Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 38/8 m.fl., saksnr. 19/2336 

Viser til mottatt planforslag 27/11-2020 utarbeidet av Norgeshus AS. Dette forslaget er basert på 

Norgeshus sin planlagte utbygging av 43 nye boenheter på åkeren øst for gamle Brekktrøa boligfelt. 

Videre iverksetter Voll arkitekter sitt arbeid med detaljregulering av Tambartun gnr/bnr. 26/33 m.fl. 

der dette prosjektets utforming baserer seg på denne detaljreguleringen. 

Vi har følgende bemerkninger: 

Trafikk; 

Vegkryss fra Brekktrøa mot Hølondaveien fungerer dårlig på vinter. Det har vært flere hendelser der 

biler fra Gimsefeltet som skal inn til brekktrøa seiler over veibanen eller kolliderer med ventende 

biler. Så langt uten annet enn materielle skader. En tredobling av trafikkmengden vil ikke bedre 

dette. 

Sikkerhet; 

Dagens trafikk går uten fartsdempere eller gangfelt. Nytt gangfelt er planlagt på østsiden av vegen 

som da må krysses for å nå gamle Brekktrøa. Dette er nok den beste plasseringen av gangveien, men 

en tredobling av trafikkmengden vil mangedoble farene i forbindelse med kryssing. 

Støy; 

Alle boliger i gamle Brekktrøa har soverom mot øst. Tredoblet trafikkmengde og støy i forbindelse 

med utbygging vil bli merkbart, om ikke plagsomt. Nye boliger nede på åkeren har etter hva vi ser på 

tegningene takterrasser, og de får da direkte innsyn mot stuer og soverom til gamle Brekktrøa. En 

kan anta at dette blir fine plasser for sene sommerkvelder, mens man på den andre siden av vegen 

ønsker å sove. Det er mange boenheter på begge sider av vegen. 

Utsikt; 

Det kommenteres i planforslaget at for de bakenforliggende rekkehusene i vest vil 

lavblokkbebyggelse ta noe utsikt mot øst. Det må da nevnes at utsikten til rekkehusene er mot øst og 

at utsikten derav forsvinner. 

LNF; 

I tidligere utredninger har vei og gangfelt blitt plassert på eksisterende bebyggelses grøntareal og 

parkeringsplasser grunnet LNF regulering av åkeren det skal bygges på. Åkeren er nå tydeligvis 

omregulert og vi ser derfor ingen grunn til å bygge ned eksisterende områder med vei for så å 

etablere boliger på et tidligere LNF areal. Vi forutsetter at eksisterende grøntareal, beplanting og 

parkeringsplasser opprettholdes og at vei med gangfelt legges mot øst på det nye arealet. 

Våre betraktninger; 

• Vegkryss mot Hølondaveien vil ikke fungere med en tredobling av trafikken . Det fungerer dårlig i 

dag og plasseringen midt i en bakke gir ikke mye rom for forbedring. Sikt opp bakken under 

utkjøring hemmes av eksisterende autovern og is/snø skaper farlige situasjoner ved innkjøring 

ned bakken fra Gimse. Lyktestolpen på østsiden av vegen vitner om noen hendelser. 

• Plassering av lavblokker bør trekkes mot øst så langt som praktisk mulig. Dette vil sikre noe utsikt 

over blokkene mot Vassfjellet (terrenget skrår og flytting vil redusere høyde mot eksisterende 

bebyggelse), gi plass til vei, parkering og utkjøring fra gamle Brekktrøa og sikre at eksisterende 

beplanting fortsatt kan skjerme mot støy og innsyn. 



• Voll arkitekters arbeid med gnr/bnr. 26/33 m.fl . kan ikke ha delt innkjøring fra Hølondaveien med 

eksisterende bebyggelse. Krysset er ganske enkelt ikke egnet og eksisterende bebyggelse kan 

ikke tåle den økte trafikkmengden. Dette går på trafikksikkerhet mot lekeområder/kryssing av 

veg og støy. Her er det en mulighet for innkjøring på sørsiden av området der alle vegkryss er 

eller kan plasseres på flatmark, og vi foreslår en løsning lik den som er valgt mellom gimsefeltet 

og Brekkåsen. Adskilte områder med gangtrafikk imellom. 

Med hilsen 

Brekktrøa. 

7227 Gimse 



Fra: Eivind Aarrestad [EivindAarrestad@hotmail.com] 
Til: Postmottak Melhus kommune [postmottak.melhus@melhus.kommune.no] 
Kopi: 
Sendt: 20.01.2021 16:33:54 
Emne: Detaljregulering Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl. , saksnr. 19/2336 
Vedlegg: Kartutsnitt Brekktrøa.jpg 
Eivind Aarrestad Dato: 20.01.2021. 

Brekktrøa 9E 

7227 Gimse 

Melhus kommune 

Rådhusvegen 2 

7224 Melhus 

Merknad til "Detaljregulering Brekktrøa boligfelt gnr./bnr. 36/8 m.fl., saksnr. 19/2336". 

Jeg har noen innvendinger i forhold til foreslått omlegging av krysset Brekktrøa/Tambartun med ny 

avkjøring mot vest. Se vedlagt kartutsnitt. 

Eventuell ny avkjørsel mot vest vil være en svært dårlig og uheldig løsning for oss som bor i 

Brekktrøa. 

• Den nye bilveien som er foreslått lagt rett forbi Brekktrøa 9E, er svært smal og egner 

seg ikke til gjennomkjøring. Avstanden mellom veien og inngangspartiet/trappa til 

leiligheten min er ikke mer enn ca. 1,5 meter. Veien har ikke gatebelysning, den er 

relativt bratt og uoversiktlig. Dette kan medføre problemer når det er glatt veibane. 

• Det er også en lekeplass like ved, som vil bli mer utrygg med økt biltrafikk. Når f.eks. 

små barn løper ut fra min leilighet og over veien til lekeplassen uten å se seg for, kan 

det fort skje en alvorlig påkjørsel. Mange barn bruker denne veien når de skal til og 

fra lekeplassen. 

• Andre elementer i tilknytning til veien som vanskeliggjør gjennomkjøring inkluderer 

en bod, parkeringsplass, kantstein, garasjer og søppeldunker. Hvis veien sør forbi 9A 

blir omgjort til gangvei, vil det bli store problemer for søppelbilen å komme fram. 

• Parkeringsplassen som ligger i nærheten av krysset Brekktrøa/Tambartun er liten og 

ofte full av biler. I perioder er det derfor store problemer med parkering i området. 

Slik det er i dag parkeres 3-4 biler langs veien forbi Brekktrøa 9A. Dersom 

parkeringsplassen blir mindre og flere biler kommer i tillegg, blir 

parkeringsmulighetene for beboerne svært vanskelige. 

Jeg vil derfor be om at det ikke åpnes en ny avkjørsel mot vest slik det er vist på kartutsnittet, men at 

det blir utredet andre alternativer. 

Vedlegg: Kartutsnitt av foreslått omlegging av krysset Brekktrøa/Tambartun. 



Mvh Eivind Aarrestad 

Kartutsnitt. 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Tor Sæther, 73 19 92 82 
  
 
 
  

Melhus kommune 
Rådhusveien 2 
7224 MELHUS 
 
 

  

 

Uttalelse - 1.gangsbehandling - planforslag for detaljreguleringsplan for 
Brekktrøa - Melhus kommune 

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Statsforvalterens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse 
med noen flermannsboliger. Den planlagte omdisponeringen av dyrka mark er avklart i overordnet 
plan.  
 
I vår forhåndsuttalelse av 4.7.19 var vi bl.a. opptatt av at det sikres minimumskrav til boligtettheten i 
reguleringsbestemmelsene. Den gang ble det skissert minimum 3 boenheter per daa. Det er positivt 
at det i planforslaget er spesifisert krav til antall boenheter for hvert delfelt, noe som gjør 
utbyggingen mer forutsigbar. I pkt. 4.4 i planbeskrivelsen gis det inntrykk av at kravet er 43 
boenheter totalt. Dette stemmer ikke overens med reguleringsbestemmelsene hvor det samlete 
kravet er 35 boenheter. Ut fra at området avsatt til bolig i KPA er på om lag 11 daa, gir dette 
fremdeles en boligtetthet på i overkant av 3 b/daa. Vi har på denne bakgrunn ingen merknader til 
dette.  
 
Store deler av planområdet består av fulldyrka jord av svært god eller god jordkvalitet. Håndteringen 
av matjorda er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen minner om kommunens ansvar 
for å rapportere omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i KOSTRA etter vedtak av reguleringsplan.  
 
Klima og miljø 
Ingen merknad. 
 
Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerheten synes å være ivaretatt gjennom grunnundersøkelser, samt krav satt i 
planbestemmelsene når det gjelder overvannshåndtering.  
 
 



  Side: 2/2 

 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Tor Sæther 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Vegar Christoffersen Walsø – 73 19 92 62 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 
 
 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Melhus Kommune 

Rådhusv. 2 

7224 MELHUS 

 

   

Vår dato: 21.12.2020         

Vår ref.: 201907455-4     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 27.11.2020 Finn Herje 

Deres ref.: 19/2336-39 
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Brekktrøa - PlanID 2019001- Melhus kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering samt vår uttalelse til planoppstart av 23.07.2019. 

 

Oppsummering 

 Geoteknikk 

NVE anser de geotekniske vurderingene og konklusjonene som rimelige gitt at strekpunktene under er 

oppfylt. Tiltaket er forholdsvis omfattende og havner derfor i høyeste tiltakskategori (K4). Vi anbefaler 

derfor kommunen å vurdere og kreve en uavhengig kvalitetssikring av Geo-Midts notat i tråd med vår 

veileder 7.2014. 

 Overvann 

Vi anbefaler at forholdet til overvannsløsninger avklares ifbm. detaljreguleringen og ikke utsettes til 

byggesak slik vi oppfatter at det legges opp til dersom en velger å gå videre med åpne, mer  naturbaserte 

løsninger. 

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget: 

Geoteknikk/grunnforhold 

Firmaet Geo-Midt AS har utarbeidet et geoteknisk notat av 30.04.2020. I rapporten skriver Geo-Midt: 

«Tiltaket ligger ikke i registrerte kvikkleiresoner. Ved påvisning av kvikkleire eller sprøbruddsleire på 

eller nær tomten må tiltaket vurderes i henhold til NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014. 

Det ble ikke funnet sprøbrudd eller kvikkleire ved tomta/tiltaket. Sonderingene indikerer ikke kvikkleire. 

Med dette som grunnlag kan vi se bort fra NVEs kvikkleireveileder».  

 



 
Side 2 

 

 

 

Vi er enige med Geo-Midts argumentasjon gitt at: 

  
- Boringene som er gjennomført utgjør et faglig representativt riktig utvalg innenfor planområdet 

(rett plassering/antall) 

- Boringene er dype nok til at det kan utelukkes funn av dyptliggende kvikkleirelag  

- Det ikke er erosjonsutfordringer knyttet til vassdrag 

- Området kan ikke bli truffet av et skred fra evt. overliggende kvikkleiresoner/lommer 

 

Vi har ikke hatt kapasitet til å gjennomgå notatet i detalj. men forutsetter at ovennevnte strekpunkt er 

vurdert og avklart i dokumentet.  

 

 

Klima/Overvann 

 

Norgeshus har utarbeidet et overordnet VVA-notat av 16.06.2020. Her legges det etter det vi kan se 

primært opp til å etablere lukkede overvannsløsninger. Alternativet til slike lukkede løsninger og som 

beskrives i de tilsendte dokumentene, er å legge opp til åpne løsninger mer i tråd med de statlige 

planretningslinjene for klima- energiplanlegging og klimatilpasning: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-

og-klimatilpasning/id2612821/ med fordrøyning til bekken, evt. i terrenget mot sørøst forbi Tambartun. 

Ved valg av åpne, naturbaserte løsninger påpeker notatet at det vil kunne bli behov for tiltak som for 

eksempel terrengarronderinger, fordrøyningsdamm(er), erosjonssikring av bekk, oppdimensjonering av 

kulverter, etablering av flomveger osv. Norgeshus poengterer at det enda ikke er avklart hvilken lokal 

overvannshåndtering som endelig skal benyttes dersom dette blir en aktuell løsning for prosjektet. Vår 

oppfatning er at hvilke løsninger som skal benyttes i størst mulig grad bør være valgt, virkningene være 

avklart og tiltakene beskrevet, ROS-vurdert og i nødvendig grad innregulert i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet. Vårt syn er (som kommunen er godt kjent med fra tidligere) at en bør unngå å 

utsette slike vurderinger til byggesak og at flest mulige tiltak, konstruksjoner og anlegg som er 

nødvendig for gjennomføring av planen, bør være lokalisert innenfor plangrensa. Dette er mest ryddig 

planmessig og juridisk og bidrar til å opplyse planen tilstrekkelig iht. kravene i forvaltningslovens §17. 

1.ledd og oppfylle kravene i plan- og bygningslovens § 4-3, evt. § 28-1, og TEK17. kap. 7. I vår 

uttalelse til planoppstart av 23.07 2019 påpeker vi dette og skriver: «Det er derfor positivt at det er stilt 

krav om utarbeiding av et VA-notat som skal legges ved planforslaget. Det er viktig at dette notatet også 

legges til grunn for planlegging av evt. flomveger og konstruksjoner og anlegg for fordrøying og 

forsinking av overvannet». Ved å utsette disse vurderingene til den enkelte byggesak vil en kunne 

oppleve utfordringer og overraskelser mht. kostnadsoverskridelser, framdriftsutfordringer og 

vanskeligheter med å gjennomføre tiltak som ligger innenfor planområdet fordi konstruksjoner, anlegg 

og bygningsmasse ofte er innregulert og lokalisert i planen og derved i ettertid kan vise seg å være til 

hinder for god overvannshåndtering samtidig som tiltak utenfor planområdet kan være vanskelig å få 

gjennomført pga. mangel på juridisk forankring og hjemmel og manglende eierskap til arealene. Dette 

vil kunne innebære behov for senere omreguleringer og/eller dispensasjoner.  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan og byggesak 

Saksbehandler Ingrid Furunes 
Telefon 72858166 

Dato 21.12.2020 

Saksnr. 19/2336-47 

Post- og besøksadresse 
Melhus kommune 
Rådhusvegen 2 
7224 Melhus 

E-post postmottak@melhus.kommune.no 
Hjemmeside www.melhus.kommune.no 
Orgnr. 938 726 027 
Telefon +47 72 85 80 00 

 

 

 

 

NOTAT 

 

Til: Stian Aspaas Haugen 

  

  

Fra: Ingrid Furunes 

Svar på internhøring fra byggesak - Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt  

- PlanID 2019001 

 

Det forutsettes at regulanten har prosjektert boligene i samsvar med planen mhp støy både inne og 
utendørs. 

Ingen merknad fra byggesak 

 

 

 

Med hilsen 

Ingrid Furunes 

avdelingsingeniør 



NOTAT 

Til: 

Kopi: 

MELHUS 
KOMMUNE 

Stian Aspaas Haugen 

Fra: Signe Lise Skjerdal 

Oppfølging: Ja eller Nei 

Intern høring fri I uftsliv - Detalj reguleringsplan Brekktrøa boligfelt 

- Plan ID 2019001 

Landbruk, vilt og friluftsliv 
Saksbehandler Signe Lise Skjerdal 
Telefon 72858176 
Dato 17.12.2020 
Saksnr. 19/2336-46 

Plan for detaljregulering av Brekktrøa boligfelt er mottatt på intern høring. I utgangspunktet er det ikke 

noen spesielle merknader for friluftsliv. Vi vil likevel peke på at med så stor utbygging som det legges opp 

til både på denne og framtidige planer, vil det med grønne områder for turer og friluftsliv bli stadig 

viktigere. Områdeplan for Brekkåsen er også under arbeid, og denne planen bør sa mordnes med 

områdeplanen mht. størrelse på utbygging osv. 

Med hilsen 

Signe Lise Skjerdal 

rådgiver 

Post- og besøksadresse E-post postmottak@melhus.kommune.no 

M elhus kommune Hjemmeside www.melhus.kommune.no 

Rådhusvegen 2 Orgnr. 938 726 027 

7224 Melhus Telefon +47 72 85 80 00 



Fra: Lars-Andre Kvernstad <larsa@kvernstad.net> 
Sendt: mandag 7. desember 2020 15:01 
Til: Postmottak Melhus kommune 
Emne: Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 
 
Hei! 
 
Ser i aktuelt plankart et område som er satt av til BVF/vannforsyning. Blir det et bygg, kum under 
bakkenivåt? Evt størrelse og avstand fra grense da det fremgår ikke i vedlagt dokumentasjon, i alle fall 
ikke i første øyekast? 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
mvh 
Lars André Kvernstad 



 

 

 

 

 

 

 

 

Landbruk, vilt og friluftsliv 
Saksbehandler Kristin Riaunet 

Telefon 72858175 
Dato 08.12.2020 

Saksnr. 19/2336-44 

Post- og besøksadresse 
Melhus kommune 
Rådhusvegen 2 
7224 Melhus 

E-post postmottak@melhus.kommune.no 
Hjemmeside www.melhus.kommune.no 
Orgnr. 938 726 027 
Telefon +47 72 85 80 00 

 

 

 

 

NOTAT 

 

Til: Stian Aspaas Haugen 

Kopi: 
 

  
 

Fra: Kristin Riaunet 

Oppfølging: Ja. 

Svar - Internhøring fra landbruk – Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt  

- PlanID 2019001 

Planområdet omfatter del av eiendommen Solli mnr 36/8, i hovedsak ca 10 daa fulldyrka jord beliggende 
like nord for Tambartun.  Dette er et småbruk med til sammen 13 daa fulldyrka jord, 45 daa produktiv 
skog og ca 13 daa annet markslag. 

Det planlegges til sammen 43 nye boenheter, og planområdet har en høy utnyttelsesgrad med i snitt 6 
boenheter pr daa.  Dyrkajorda som skal omdisponeres er av god kvalitet, og er en del av et jordstykke på 
til sammen 13 daa. 

I planbestemmelsene, under rekkefølgekrav, er det beskrevet at matjordlaget skal skaves av og flyttes og 
benyttes til jordforbedrende tiltak. Forholdet til evt floghavre skal hensyntas. 

Fra landbruksfaglig hold ønsker vi at det skal dokumenteres hvor matjorda skal flyttes ved søknad om 
igangsetting og opparbeidelse av boligområdet.  Dette for å sikre at matjorda faktisk blir benyttet til 
jordforbedrende tiltak, og at evt hensyn til floghavre blir ivaretatt. 

 

 

 

Med hilsen 

Kristin Riaunet 

avdelingsleder 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

MELHUS KOMMUNE 

Rådhusvegen 2 

7224 MELHUS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jan-Kristian Janson / 90412554 20/230917-2    07.12.2020 

     

      

Fylkesveg 6602 i Melhus kommune - Tilbakemelding på planforslag til 

høring - 1. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Brekktrøa 

Viser til deres brev av 27.11.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Statens vegvesen registrerer at våre innspill i brev av 26.07.2019 i det vesentligste synes å 

være ivaretatt. Vi har ingen flere merknader og viser til uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor 

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens 

vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt 

sektoransvar for vegtrafikk. 

  

 

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

June Stubmo 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 

  

 



  

 

 

2 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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