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Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

1. Bakgrunn 
 
1.1 Innledning 
På oppdrag fra I.K.Lykke Eiendom  AS er Norconsult AS blitt egasjert til å utarbeide 
reguleringsplan for Bergljots veg 2, gnr, 36 bnr. 47 – Melhus kommune.. 
 
1.2 Tiltakshaver og forslagsstiller 
Tiltakshaver: I.K.Lykke Eiendom AS, Munkegata 48, 7005 Trondheim,  

Kontakt: Tor Arne Moe, tor.arne.moe@bunnpris.no  - tlf. 95126639 

Forslagstiller: Norconsult AS, avd. Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 Trondheim.  

Kont. planprosess: Jann Fossum, jann.tore.fossum@norconsult.com – tlf. 91188761 

Kont. Arkitektur: Erik Vestgård. Erig.vestgard@norconsult.com  - tlf. 95087751 

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Denne plansaken eller planspørsmålet er ikke tidligere behandlet i politiske utvalg/råd mv. 
Planinitiativet ble presentert for administrasjon i møte 29.05.18. 
 
1.4 Planprogram/krav om konsekvensvurdering.  
Forslagsstiller vurderer at planarbeidet ikke kommer under reglene for planprogram og 
konsekvensutredning. Se vurdering/begrunnelse gjort under pkt. 5. 
 
2. Planstatus og rammebetingelser  
 
2.1 Overordnede planer (kommuneplaner, fylkeskommunale planer)  
Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2013-2025) viser avmerket område. Kommuneplanens 
bestemmelser gjøres gjeldende ved utarbeidelse av ny detaljregulering. 
 
Utsnitt kommunedelplanens arealdel -  2013-2025 

 
 

Planområde 



 

                         Oppdragsgiver: I.K.Lykke Eiendom AS 
                                                Oppdragsnr.: 5182245  Planbeskrivelse: 1   Versjon: 2 

3 

 
 

1X:\nor\oppdrag\Trondheim\518\22\5182245\BIM\Arealplan\Modell\D3 Planforslag\D31 
Planbeskrivelse 

1 

 
 
 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner 
For område gjelder detaljplan for Capo, vedtatt 14,03.17, som bl.a. regulerer eiendommen til 
kombinert bebyggelse og samferdselsanlegg. Byggehøyde inntil 12,5m. 
 

 Gjeldende reguleringsplan fra 2017 

 
2.3 Statlige retningslinjer/rammer/føringer 
Følgende kommer til anvendelse i planarbeidet: 

• statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, 
retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og 
utbygger for å sikre god steds- og byutvikling. Det skal bl.a. i by- og tettstedsområder 
og rundt kollektivpunkter legges særlig vekt på høg arealutnyttelse, fortetting mv. 
Planleggingen skal videre bidra til å styrke sykkel og gange som transport. 
 

• rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. sikre 
kvalitet på arealer og anlegg av betydning for barn og unge, bl.a. arealer i nærmiljøet 
hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Hvis et område som brukes 
aktivt av barn tas til utbygging, er regelen at det skal skaffes erstatningsarealer. 

 

2.4 Oppstartsmøte Melhus kommune den 18.06.18. 
Viser til utfyllende referat fra møte, med følgende konklusjon: 
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«Tiltaket utløser ikke krav om planprogram. Endelig beslutning om behov for planprogram 
avgjøres etter innspill fra regionale og statlige myndigheter. Kommunen anbefaler oppstart 
av planarbeid, da tiltaket er i tråd med over ordnet plan». 
 
Krav om at planarbeidet forholder seg til statlige, regionale og kommunale planer og 
planretningslinjer. 

 
3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
3.1 Beliggenhet, og eierforhold. 
Planområdet (Bergliots veg 2) ligger på Gimse, ca 3 km fra Melhus sentrum. Stedsnavnet 
brukes til dels om hele området fra skolene vest for Gaula, forbi Rimol, Åkerveien, Trøflata 
og Trøndertun, opp Brekka og boligbebyggelsen på toppen. Gimse har ca 1800 innbyggere, 
og er i vekst. 
 
Gnr/bnr Dagens bruk Forslag til ny bruk 
36/147 
Eier: I.K.Lykke Eiendom AS 

Næring Kombinert bebyggelse 
(næring/bolig) 

 
 
3.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk  
Eiendommen Bergliots veg er i dag bebygd med et næringsbygg som tidligere er benyttet til 
dagligvarehandel. Eiendommen benyttes i dag til næringsvirksomhet (Capo). Denne 
virksomheten planlegger flytting til annet område om kort tid. 
 

 
 
3.3 Stedets karakter; struktur, estetikk/byform, eksisterende bebyggelse. 
Elva Gaula renner gjennom Melhus kommune og danner en bred dal med flat bunn og slake 
dalsider. Gimse ligger på vestsiden av dalen. I bunnen av dalen er arealene dyrket og 
dalsiden er dels bevokst av skog og innslag av bebyggelse. Områdene fra Melhus sentrum til 
Gimse er stort sett bebygd med boliger og noen næringsbygg. Bebyggelsen rundt 
planområdet består i hovedsak av frittliggende - og konsentrert småhusbebyggelse. 
Kartskissen nedenfor er en illustrasjon av stedets bygningstypologi. 
 

Kilde: Google Maps 
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3.4 Landskap; topografi, landskap, solforhold, lokalklima, estetisk og kulturell verdi 
Planområdet ligger i landskapsrommet på vestsiden av Gaula mellom Trøndertun og 
Brekkåsen. Landskapet er åpent mot sør og nord og stiger mot vest.   I bunnen av dalen 
renner Orkla ut i fjorden mot nord. Planområdet ligger i et område som ikke kan 
karakteriseres å ha vesentlig estetisk eller kulturell verdi. 
 
Solforholdene er gode i sommerhalvåret, men med innslag av noe slagskygge i 
vinterhalvåret. Tåke kan forekomme i vinterhalvåret.  
 
På dette stadiet er det ikke foretatt egen studie/vurdering av lokalklima. Imidlertid er det 
ingen indikasjon på at området må planlegges og formes ut i fra spesielle værhensyn.  

3.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Ved søk i tilgjengelig databaser (askeladden.ra) foreligger det ingen registreringer for 
Bergljots veg 2. Det er ingen SEFRAK registrerte bygg på tomta. 
 
3.6 Natur og miljøverdier 
Ved søk i tilgjengelige databaser (Melhus kommune og DN), tema viltart, miljøregistrering 
skog, artsdatabank, naturbasen, verdifulle kulturlandskap, naturvernområder, foreligger det 
ingen registeringer mht. truet eller freda arter som blir berørt av planlagt utbygging. 
 
3.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Omsøkte arealer betraktes ikke å ha noen form for rekreasjonsverdi. 
 
3.8 Trafikkforhold; kjøreadkomst, vegsystem, trafikkmengde, trafikkstøy, ulykkessituasjon, 
       trafikksikkerhet for myke trafikanter, kollektivtilbud:  
Kjøreadkomst til området er fra Melhus sentrum via Hølondvegen (fv708) og videre til 
Hollumvegen. Fra sentrum er det egne løsninger for de myke trafikanter. Langs Hollumvegen 
er det fortau som har forbindelse til sentrum via fortau langs Gimsevegen. Hølondvegen og 
Hollumvegen er kollektivakse som bl.a. trafikkeres av rute 38 med forbindelse til Trondheim 
og Stjørdal.  
 
Adkomst til planområdet vil være fra Bergljots veg. Dagens avkjørsel ligger i et kryssområde 
som kan oppfattes som noe uryddig. 
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På dette stadiet er det ikke innhentet data mht. politiregisterte ulykker.  
 
Deler av planområdet ligger i gul støysone. 
 
3.9 Barn og unges bruk av området  
Tomta benyttes ikke til lekeområde av barn og unge. 

3.10 Sosial infrastruktur; skolekapasitet mv. 
Det er ny barneskole på Brekkåsen (1). Kosekroken (2) barnehage ligger i området, med to 
avdelinger og en friluftsavdeling. 
Tambartun barnehage (3) ligger også på Gimse i nærheten av Tambartun 
kompetansesenter. Barnehagen har 5 avdelinger. Videre er det bygd en idrettsbarnehage 
ved siden av Brekkåsen skole (4). Trøndertun folkehøgskole (5) ligger i området. 
 
Gimse har eget idrettslag. 

 
Restkapasitet på skole og barnehage er ikke innhentet. 
 
Det er gangavstand til skole og barnehage. Melhus sentrum har et godt utbygd off. og privat 
tjenestetilbud. 
 
3.11 Universell tilgjengelighet 
Planområdet er tilnærmet flatt og rimelig godt tilrettelagt for universell tilgjengelighet.  
 
3.12 Veg- vann og avløp, trafo, energiforsyning, alternativ energi, fjernvarme 
Eiendommer er i dag tilknyttet off. VA-anlegg. Det er ikke foretatt vurderinger mht. 
restkapasitet for disse anleggene, om de må oppgraderes eller krav til bestemte løsninger, 
f.eks. lokal overvannshåndtering. Dette avklares i oppstartsmøte. Behov for utbyggingsavtale 
avklares i oppstartsmøte. 
 
Restkapasitet mht. strømforsyning avklares i løpet av planprosessen. 
 
Det er ikke krav om tilknytning til fjernvarme.  

4 

3 

1 

2 

5 
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3.13 Grunnforhold; stabilitetsforhold, ledninger, rasfare 
Grunnen innenfor området består av elveavsetning (www.ngu.no). Planområde ligger på kote 
ca 140. Kart over kvikkleirefaresoner viser at området ligger utenfor kartlagte kvikkleiresoner. 
 
Det er ikke registret kred i området (NVE skredhendelser) 
Aktsomhetskart for radon (www.ngu.no) viser «usikker» forekomst. 

Det er ikke registret grunnvannsborehull innenfor planområde. 
 
3.14 Støyforhold 
På kommuneplanens arealdel er hensynssoner vist (støysoner).  Det er ikke foretatt 
støyfaglig vurdering på dette stadiet. Utarbeidet mulighetsstudie forutsetter at støynivå ved 
fasade mot Hollumvegen har et støynivå som overstiger tillatte grenseverdier, jfr. veileder T-
1442/16. 
Ingen andre kjente støykilder som påvirker støyforholdene. 
 
3.15 Miljøforhold i grunnen/forurensning 
Foreligger ingen registreringer. Tidligere bruk tilsier liten til ingen fare for forurenset grunn. 
Det foreligger ingen registeringer mht. luftforurensning i dette området.  

3.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
I tilknytning til anmodning om oppstartsmøte er det utarbeidet ROS-vurdering. Forslag til 
utredninger mv. fremgår i vedlagt ROS-analyse. 
 
3.17 Næring 
Det er registret næringsbebyggelse i området. Den vil opphøre ved ny bruk av tomta. 
 
3.18 Eksisterende analyser og utredninger 
Ingen relevante for nytt prosjekt. 
 
4. Beskrivelse av planinitiativet 
Planinitiativet er utarbeidet i samsvar med «Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven», gjeldende fra 01.01.2018. Krav til 
planinitiativet er utformet i samsvar med forskriftens § 1. 
 
4.1 Formålet med planen 
Formålet med planen er å rive eksisterende bebyggelse og føre opp et moderne bygg som 
inneholder boliger og næring (dagligvarer + mindre tjenesteyting). Tomta vil få en bedre 
utnyttelse, og planlagt bebyggelse vil ha tidsriktige og miljøriktige løsninger. Muligheter for å 
tilpasse nytt grep innenfor rammene til gjeldende reguleringsplan er vurdert, men funnet som 
uhensiktsmessig. 
 
 4.2 Planlagt bebyggelse, materialvalg, utbyggingsvolum, byggehøyder mv  
Det er utarbeidet mulighetsstudie for planlagt utbygging, som bl.a. legger til rette for en bedre 
utnyttelse av dette området ved å bygge høyere og tettere i samsvar med KPA og sentrale 
planretningslinjer. 

Planlagt bebyggelse: 

• P-kjeller, varelevering og p-plasser for boliger. 
• 1. butikk (ca. 1200m2) 
• 2. etg., boliger og felles uterom  
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• 3,4, etg., boliger 

Antall leiligheter: minimum 18-20 stk – variert størrelse 

 

 

 

   Oppriss mot Hollumsvegen 

 

 

Situasjonsplan 
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Følgende er vektlagt i gjennomført mulighetsstudie 

• Orientere bebyggelsen ved å tilpasse kjente byggelinjer 
• Bygget gis et variert og spennende uttrykk ved at etasjetallet varierer fra 3 til 5 

etasjer. Etasjetallet trappes ned mot nabobebyggelsen i sør og får dermed en mer 
tilpasset målestokk 

• Tilpassing til nabobebyggelsen forsterkes med utstakt bruk av saltak 
• Utearealet blir mer solrikt og direkte orientert mot boligdelen i prosjektet.  

4.3 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 

Planinitiativet ansees ikke å berøre vesentlige interesser utover det som er rimelig å forvente 
på en såpass sentral tomt. Gjennom overordna planer (KPA) og senere utredninger på 
overordna nivå, er det ønske om høg utnytting. Gjeldende reguleringsplan tillater 
byggehøyder i inntil 12,5m, noe som tilsvarer 4 etasjer. 

Mot nabobebyggelsen trappes bebyggelsens høyde ned for å gi mest mulig solinnslipp på de 
nærmeste boligeiendommene. Gjennomført sol- og skyggestudie viser at naboer berøres i 
svært liten grad. 

5. Avvik fra overordna planer 
Fremlagt planforslag avviker ikke fra gjeldene kommuneplan for Melhus. Eneste avvik er at 
foreslått felles uterom er samlet til tak over parkering og ligger i 2. etg. Forslagsstiller mener 
at intensjon om et felles uterom på terreng kan erstattes med et felles uterom utformet som 
en takhage over en base fordi en slik løsning bidrar til høy utnytting samtidig som det er 
universelt tilrettelagt. 
Øvrige krav, bl.a. til parkering og uterom forutsettes å være i samsvar med gjeldende normer 
og krav.  
 
Fremlagt planinitiativ anses å være i samsvar med overordna planer og retningslinjer, og 
faller derfor ikke under kravet om planprogram (KU). 
 
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
For å forebygge risiko og sårbarhet, er det utarbeidet ROS-analyse til oppstartsmøte. 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB, og sjekkliste 
utarbeidet av NVE. Vurderingen er basert på planlagte tiltak slik de er beskrevet og 
visualisert i denne planbeskrivelsen.  

7. Planområde 

Uterom over forretning/base 



 

                         Oppdragsgiver: I.K.Lykke Eiendom AS 
                                                Oppdragsnr.: 5182245  Planbeskrivelse: 1   Versjon: 2 

3 

 
 

1X:\nor\oppdrag\Trondheim\518\22\5182245\BIM\Arealplan\Modell\D3 Planforslag\D31 
Planbeskrivelse 

1 

Planområde omfatter Bergljot veg 2, dvs sammenfallende med gjeldende reguleringsplan fra 
2017.  Endelig planavgrensning fastsettes i oppstartsmøte. 
 
8. Planprosess/samråd og medvirkning 
Forventet fremdrift, som foreløpige milepæler: 

• gjennomføring av oppstartsmøte – senest uke 25 
• kunngjøring av planarbeid – uke 27 
• Innspill til planarbeid, planarbeid, utredninger/analyser, samråd og medvirkning – 

juli/august/sept 18. 
• Innlevering komplett plan 15.sept 2018. 

 
I oppstartsmøte ble det avklart hvem som skal varsles, som f.eks. naboer og private og off. 
høringsparter. Egen liste er oversendt fra kommunen.  
 
Planarbeidet vil bli kunngjort i Trønderbladet, uke 27. Samtidig blir det sendt skriftlig varsel til 
grunneiere og høringsparter.  
 

Informasjon knyttet til planarbeidet kan sees på følgende hjemmesider: 
www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/   

www.melhus.kommune.no 

 
For ytterligere opplysninger: Jann T. Fossum, tlf 91188761, e-post: 
Jann.Tore.Fossum@norconsult.com 
 
Frist for å komme med merknader/innspill er satt til 7.sept.2018., som kan sendes skriftlig til 
Norconsult AS, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim, eller som e-post til. 
Jann.Tore.Fossum@norconsult.com. 
 
For ytterligere opplysninger: Jann T. Fossum, tlf 91188761, e-post: 
Jann.Tore.Fossum@norconsult.com 
 
 



 

 

 

Oversiktskart, 05.06.18. 

Trøndertun 

Brekkåsen skole 
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1 Sammendrag  

 

Norconsult har utarbeidet et forslag til planinitiativ for Bergljots veg 2, Melhus kommune.  

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for utbygging stiller plan- og bygningsloven krav til en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Det er derfor i forbindelse med 
anmodning om oppstartsmøte og ved varsel om planarbeid utarbeidet en forenklet ROS-
analyse, i samsvar med «Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven» med virkning fra 1. januar 2018.  Denne vil bli komplettert etter 
behov, og et endelig sluttdokument vil foreligge ved innsending av komplett reguleringsplan. 

Denne ROS-analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er 
beskrevet i” Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet”, 
utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2008. Gradering av 
konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon.  

Vurderingen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. 
Risikovurderingene har tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Analysen fokuserer på sannsynlighet for og konsekvenser av uforutsette hendelser, og ikke 
planlagte og sikre hendelser som medfører kjente konsekvenser av tiltaket.  

 

En oppsummering av risikoanalysen viser følgende konklusjoner: 

› Høy risiko (rødt):  0 hendelser  

› Middels risiko (gult):  3 hendelser 

› Lav risiko (grønt): 49 hendelser 

 

Kommentarer og mulige avbøtende tiltak til hendelsene som har kommet ut med lav middels 
risiko (gult) er som følger: 

       Hendelse 28 -  Støyvurdering 

Hendelse 43 – Ulykke i av- og påkjørsler 

Hendelse 43 – Ulykke med gående/ syklende 

 

Hendelsene er fulgt opp med avbøtende tiltak i detaljplanen og i reguleringsbestemmelser.  

Forslag til ROS-analyse er utarbeidet av Norconsult AS, avd. Plan og Arkitektur.  Spørsmål 
kan rettes til Jann Fossum, tlf.91188761 eller e-post: jann.tore.fossum@norconsult.com. 
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2 Området og planlagte tiltak 
 

2.1 Planområdet og beliggenhet og berørte eiendommer.  

Bergliots veg 2 ligger på Gimse, ca. 3 km fra Melhus sentrum. Eiendommen er bebygd med 
et eldre næringsbygg som benyttes til næring, som opphører innen kort tid. 

Kjøreadkomst til området er fra Melhus sentrum via Hølondvegen (fv708) og videre til 
Hollumvegen. Fra sentrum er det egne løsninger for de myke trafikanter. Langs Hollumvegen 
er det fortau som har forbindelse til sentrum via fortau langs Gimsevegen. Det vises til 
utarbeidet planbeskrivelse som bl.a. viser plassering av skole og barnehage i strøket. 

Utbygging av Bergljots veg 2 berører: 
 
Gnr/bnr Hjemmelshaver: Dagen bruk og forslag til ny bruk 
33/147 I.K.Lykke Eiendom AS Næringseiendom. Ny bruk er næring/boliger. 

 

 

 
Bergliots veg 2 har tidligere blitt benyttet til forretning. Denne virksomheten er opphørt, og i 
dag er det en mindre produksjonsbedrift som benytter lokalene. 

For øvrig benyttes bebyggelsen i området til boliger. 
 
2.2 1.2 Planlagte tiltak. 
Ny bebyggelse vil være kombinert bebyggelse med forretning og boliger.  Boligetasjene over 
forretningsdelen har varierte byggehøyder fra 2-4 etasjer. Det er parkeringskjeller under. Det 
er utarbeidet mulighetsstudie som er beskrevet i planbeskrivelsen dat. 05.06.18.  

  

Planområde 

Skole 
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3 Metodikk 
ROS-analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er 
beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, 
utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2008. Gradering av 
konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon. 

Analysen fokuserer på sannsynlighet for og konsekvenser av uforutsette hendelser, og ikke 
planlagte og sikre hendelser som medfører kjente konsekvenser av tiltaket.  

ROS-analysen omfatter ikke hendelser som utgjør en risiko for personell som arbeider på 
området. Denne type risiko omfattes av annet lovverk (byggherreforskriften, 
internkontrollforskriften). 

ROS-analysen inkluderer både anleggsfasen og driftsfasen.  

Dokumentet «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet» 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2008) er lagt til grunn for 
utarbeidelsen av analysen. 

  

3.1 Risikovurdering 
Risiko er et produkt av sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe og konsekvensen av 
hendelsen. 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens 

En risikovurdering omfatter vurdering av sannsynlighet og konsekvens for at en uønsket 
hendelse skal inntreffe. Ved hendelser med høy risiko, må det forebygges med avbøtende 
tiltak. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold 
som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i 
kolonnen” Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert. 
  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) - 

- Sannsynlig (3) - 

- Mindre sannsynlig (2) -  

- Lite sannsynlig (1) - 

 

Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

Kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) 

Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år) 

Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere 
enn hvert 100 år. 
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3.2 Kriterier for sannsynlighet og konsekvenskategorier  

I tabellen nedenfor er det definert fem ulike konsekvenskategorier som er gitt vekt fra 1-5. 
For hver konsekvenskategori er det skilt mellom konsekvens for mennesker (A), miljø (B) og 
materiell/ økonomiske verdier (C).  

 Personskade (A) Miljøskade (B) Skade på eiendom, 
forsyning med mer (C)  

1. Ubetydelig  Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem ikke fins. 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings- 
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom. 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller 
varig mén; mange 
skadd. 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade 
på eiendom 

5. Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig miljøskade. 

Fullstendig skader  

Driftsstans/ reparasjoner 

 

3.3 Risikogradering 

Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise 
under. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for å redusere 
denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer at risiko bør vurderes nærmere mht. 
mulige tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre 
sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     
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 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  
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4 Fareidentifikasjon/ uønskede hendelser  
Med fareidentifikasjon/uønskede hendelser menes situasjoner og hendelser som kan oppstå 
pga. tiltaket. Hendelser knyttet til ulike tema som kan medføre risiko, og som er ansett som 
interessante å vurdere, er vist i tabellen nedenfor.  

 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei    Skredsonekart 
(www.skrednett.no) 
viser at planområdet 
ligger i god avstand til 
kvikkleiresoner. 
 
Ingen registeringer mht. 
skredhendelser i 
område. 
 
NVE`s retningslinjer 
«Flaum og skredfare i 
arealplanar» er lagt til 
grunn i planarbeidet. 
http://publikasjoner.nve.
no/retningslinjer/2011/r
etningslinjer2011_02.p
df. 
 
Ut i fra kjennskap til 
området, vurderes 
reguleringsplan å ha 
tilstrekkelig sikkerhet 
mot alle typer skred iht. 
TEK10.  

På reguleringsplannivå 
ansees det ikke som 
nødvendig med videre 
kartlegging, jfr. pkt. 4.3 
i NVE’s veileder 7/14 
«Sikkerhet mot 
kvikkleireskred». 

 

2. Snø-/isras Nei    Skredsonekart 
(www.skrednett.no) 
viser ingen soner som 
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kan være utsatt for den 
type skred. 

3. Flomras Nei    Ligger utenfor kjente 
soner. 

4. Elveflom  Nei    Ligger utenfor kjente 
soner. 

5. Radongass Nei    Aktsomhetskart for 
radon (www.ngu.no 
viser «usikker» 
forekomster. Tiltak 
utover generelle krav 
fastsatt t TEK anses 
som unødvendig. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei    Foreligger ingen kjente 
registeringer. 

7. Nedbørutsatt Ja 2 2  Tomta er relativ flat. 
Det har ikke kommet 
krav fra kommunen 
annen form for lokal 
overvannshåndtering.  

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nei    Ingen kjente 
registeringer i 
Naturbase eller Artskart 
viser funn av verdifull 
flora.  

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen kjente 
registeringer i 
Naturbase eller Artskart 
viser funn av verdifull 
fauna. 

10. Verneområder Nei    Ingen kjente 
registreringer. 

11. Vassdragsområder Nei    Ikke relevant 

12. Fornminner Nei    Ingen kjente 
registreringer i 
www.askeladden.ra 
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13. Kulturminne/-miljø Nei    Planområde ligger 
utenfor kjente 
kulturminner.  

 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bru, knutepunkt, 
tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

 Nei    Trafikkvolum fra 
planlagt bebyggelse 
vurderes å ikke få 
såpass stort omfang at 
det medfører 
konsekvenser for 
trafikkavvikling.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy skal 
dokumenteres i planen. 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke relevant 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke relevant 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Løsninger for brann- og 
redningstjenesten skal 
være i samsvar med 
kommunens 
retningslinjer og krav, 
bl.a. slukkevann.  

18. Kraftforsyning   Nei    Eksisterende 
energiforsyning er 
foreløpig vurdert som 
tilstrekkelig.  

19. Vannforsyning Nei    Eksisterende 
vannforsyning vurderes 
som tilstrekkelig  

20. Forsvarsområde Nei    Ingen kjente anlegg i 
nærområdet. 

21. Tilfluktsrom Nei    Planen vil ikke berøre 
eksisterende kjøre- og 
adkomstmønster. 

22. Område for idrett/lek Nei    Planen berører ikke 
slike anlegg 
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23. Rekreasjonsområde Nei    Ikke relevant 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke relevant 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei    Ingen kjente kilder. 

26. Permanent forurensning Nei    Ingen kjente kilder 

27. Støv og støy; industri Nei    Ingen kjente kilder 

28. Støv og støy; trafikk   Ja 3 2  I T-1520: Retningslinje 
for behandling av 
luftkvalitet i 
planleggingen, heter 
det i punkt 5. at 
reguleringsplaner i 
områder med antatt 

luftforurensning over de 
anbefalte grensene 
skal omtales. Dette 
kommer ikke til 
anvendelse i dette 
området da 
luftkvaliteten i dette 
området betraktes om 
god. 

Krav i T-1442/12 skal 
legges til grunn ved 
etablering av 
støyfølsom bebyggelse. 

Støy skal 
utredes/kommenteres i 
planbeskrivelsen 

29. Støy; andre kilder Nei    Ingen kjente kilder.  

 

30. Forurenset grunn Nei    Ingen kjente kilder.  

 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke relevant 

32. Høyspentlinje (stråling) Nei    Ligger utenfor kjente 
fareområder. 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ingen kjente kilder 
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34. Avfallsbehandling Nei    Ingen kjente kilder 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ingen kjente områder 

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Forutsetter tilknytning til 
off. avløpsanlegg. 

37. Støy og støv fra trafikk   Nei    Tilført trafikkvekst fra 
ny bebyggelse er 
meget marginal, og vil 
ikke utløse krav om 
avbøtende tiltak.  

38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ingen kjente kilder. 

39. Forurensning til 
sjø/vassdrag 

Nei    Forutsetter godkjente 
løsninger mht. utslipp 
og avrenning fra 
området. 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke relevant. Ny bruk 
vil være boliger og 
parkeringshus. 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke relevant. 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Det vil bli tatt inn egen 
planbestemmelse som 
skal sikre krav om 
utarbeidelse av plan for 
anleggsvirksomheten. 
Planen skal redegjøre 
for bl.a. trafikksikkerhet 
og skjerming av 
anleggsområdet. 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Nei    Lite sannsynlig. Krav 
fastsatt i SVV 
håndbøker legges til 
grunn ved planlegging 
av innkjøring internt og 
geometri i krysset med 
fylkesveg. 

44. Ulykke med 
gående/syklende 

Nei    Lite sannsynlig. Krav 
fastsatt i SVV 
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håndbøker legges til 
grunn ved planlegging 
og utbygging av 
samferdselsanlegg. 
Løsninger for 
gående/syklende. 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ingen kjente. 

 

Andre forhold 

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål 

Nei    Ikke relevant. 

47. Er det potensiell sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei    Ingen kjente. 

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand 
mm 

Nei    Ingen kjente. 

49. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

Nei    Ingen kjente. 

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ingen kjente. 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Det vil bli tatt inn egen 
planbestemmelse som 
skal sikre krav om 
utarbeidelse av plan for 
anleggsvirksomheten. 
Planen skal redegjøre 
for bl.a. trafikksikkerhet 
og skjerming av 
anleggsområdet. 

52. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nei    Foreligger ingen 
registreringer. 
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5 Analyse – Konklusjoner  
 

I tabellen nedenfor er det gjengitt en sammenstilling av risikoanalysen, dvs. man kan se 
hvilke typer hendelser som har kommet ut med henholdsvis høy, middels og lav risiko. 

Risikoanalysen viser følgende konklusjoner: 

• Høy risiko (rødt):  0 hendelser  

• Middels risiko (gult):  3 hendelser 

• Lav risiko (grønt): 49 hendelser  

  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Svært 
sannsynlig 

             0 

3. Sannsynlig  3             

2. Mindre 
sannsynlig 

                   

1. Lite sannsynlig 49            

 

Overordnet risikovurdering  

• Utarbeidelse av støyutredning 

• Ulykke; i av- og påkjørsler 

• Ulykke med gående/ syklende. 

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

• Det er regulert inn en frisiktsone ut fra parkeringskjeller med en bestemmelse om at 
det ikke er tillatt med beplanting i denne sonen for å hindre sikt. 
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Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147

Under følger referat fra oppstartsmøte avholdt 18.06.18 for «Detaljregulering Bergljots veg 2». Som avtalt
vedlegges a dressel iste for naboer og høringsparter, veileder for utarbeidelse av VVA - plan og Melhus
kommune sin norm for leke - og uteoppholdsareal . Normer er også å finne på våre hjemmesider,
eksempelvis vegnorm. Det bes om at sosi - fil for planavgrensning oversendes snarest, eller senest som en
del av varslingsbrevet.

Fikk dessverre ikke ført inn velforening a i området inn i nabolista . Kontaktinformasjon for velforening i
området er Gimsebrekka velforening, Styrkårs veg 7, 7227 Gimse . Kan også nås via mail
tbergsmyr@yahoo.no

Reguleringsplanen har fått tildelt planid 5028 2018009

Med hilsen

Ove Mogård Liv Åshild Lykkja
fagleder plan - og byggesak planlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Veileder for utarbeidelse av VVA - plan i reguleringsplan
Naboliste
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Norm for leke - og uteoppholdsareal
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1 .1 Møtereferat

Oppstartsmøte

Prosjektnavn:

Detaljregulering Bergljots veg 2

Formål :

Bolig/forretning

Gårds - og bruksnummer:

36/147

Planidentitet:

2018009

Saksnummer i ESA:

18/2983

Møtested og - dato:

Melhus rådhus, 18.06.18

Virksomhet Fork.: Navn Til
stede:

Norconsult AS –
forslagsstiller , planprosess

Norconsult Jann Fossum

Jann.tore.fossum@norconsult.no

x

Norconsult AS –
forslagsstiller , arkitekt

Norconsult Erik Vestgård

Erik.vestgaard@norconsult.no

X

Lykke Eiendom AS -
tiltakshaver

Lykke Eiendom Tor Arne Moe

Tor.arne.moe@bunnpris.no

x

Melhus kommune – fagleder
plan og byggesak

MK Ove Mogård

Ove.mogard@melhus.kommune.no

X

Melhus kommune – rådgiver
plan

MK Liv Åshild Lykkja

liv.lykkja@melhus.kommune.no

x

Oppstartsmøtet er obligatorisk og jfr. § 12 - 8 skal det skrives referat fra oppstartsmøtet. Referatet skal
inneholde opplysninger om de temaene som ble drøftet i møtet, avklaringer og konklusjoner det ble
enighet om, vesentlige punkter det er uenighet om og punkter som gjenstår å avklare. Det skal også
fremgå av referatet kommunens vurdering av om kravet til fagkyndighet jfr. pvl § 12 - 3 er oppfylt. På
møtet stilte Norconsult AS som fagkyndig, og kommunen vurderer dermed kravet til fagkyndighet til å
være opp fylt.
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1. Planområdets status

1.2 Beskrivelse av planområdet
Området ligger på Gimse, ca. 3 km sørvest for Melhus sentrum, og avgrenses av Hollumvegen i øst,
Bergljots veg i nord, grøntareal i vest og eksisterende bebyggelse i sør. Eiendommen er i dag bebygd
med et næringsbygg som tidligere er benyttet til dagligvarehandel. Eiendommen benyttes i dag til
næringsvirksomhet.

1 .3 Planstatus
For området gjeld er detaljplan for Capro, vedtatt 14.03.17, planid 2014003. Planen legger til rette for
utbygging av kombinert bebyggelse og anleggsformål med tilhørende parkeringsareal og leke - og
uteoppholdsareal. Innenfor formålet bebyggelse og anlegg tillates det oppfø rt bolig med krav om
minimum 14 boenheter i tillegg til kontor/industri og lager. Det er regulert eget område for
parkeringskjeller ved plankart under grunnen.
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Til venstre viser plankart på bakken, og til høyre plankart under grunnen i detaljplan for C apro.

2. Beskrivelse av tiltaket

1 .4 Plangrep
Formålet med planen er å rive eksisterende bebyggelse og føre opp et moderne bygg som inneholder
bolig og næring (dagligvarer + mindre tjenesteyting). Tomta vil få en bedre utnyttelse, og planlagt
bebyggelse vil h a tidsriktige og miljøriktige løsninger. Muligheter for å tilpasse nytt grep innenfor
rammene til gjeldende reguleringsplan er vurdert, men funnet som uhensiktsmessig.

Planlagt bebyggelse:

- P - kjeller, varelevering og p - plasser for boliger.

- 1etg: butikk (ca . 1200 m2)

- 2. etg: boliger og felles uterom.

- 3 og 4. etg: boliger.

Det legges til rette for minimum 18 - 20 boenheter med variert størrelse.

Foreslår kombinert formål bolig/tjenesteyting (1803) for å legge til rette for at mindre tjenesteyting kan
etableres. Bestemmelsene må presisere hvordan kombinasjonen av formål er tenkt. f. eks min. areal for
bolig og for butikk.

Gangveg mot sør må ivaretas. Tenk også gangvegforbindelse fra bussholdeplass til butikk.
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1 .5 Begrunnelse for og fastsetting av pla nens avgrensning
Viktig at denne planen sammenfaller med eksisterende reguleringsplan for området, slik at denne blir
opphevet i sin helhet. Det er også små områder av eldre plan i området som må være med innenfor
denne reguleringsplanen . Planen må derfor omfatte hele Bergljots veg mot eiendommen gnr/bnr 36/73
og 36/74. Krysset Hollumvegen/Bergljots veg er i dag ansett som et uoversiktlig kryss , og skal derfor
være en del av planområdet. Frisiktslinjer skal i sin helhet ligge innenfor pla nområdet.

1 .6 Føringer for tiltaket

1.6.8 Aktuelle statlige føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for barn rettigheter i planleggingen
Retningslinjer for støy i arealplanlegging
Retningslinjer for luftkvalitet

Uteoppholdsareal

Det henvises til kommunens norm for leke - og uteoppholdsareal som følger vedlagt . Vi oppfordrer til å
lese hele normen grundig, for å innarbeide alle elementer. For denne planen skal det tas utgangspunkt i
rad «forfortett ingsområde , ved utregning av leke - og uteoppholdsarealer.

Område regulert til FRI1 i reguleringsplan for Gimse 1 og 2, vedtatt 11.02.2003, planid 2003003, kan
benyttes som områdelekeplass. Det må forventes at prosjektet vil utløse et behov for oppgradering av
områdelekeplassen i henhold til normen. Finansiering av dette kan skje gjennom delinnbetaling på fond,
som avklares mellom utbygger og Melhus kommune ved bruk av utbyggingsavtale.

For å sikre gjennomføring av leke - og uteoppholdsarealene følger forslag til bestemmelse:

Uteoppholdsarealer og lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny
bebyggelse, eller senest påfølg ende vekstsesong.

Før brukstillatelse kan gis skal det sikres minste uteromsareal pr boenhet ihht Melhus kommunes norm
for leke - og uteoppholdsareal.

Eventuelt

Leke - og uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet i tråd med Melhus kommunes enhver tids
gjeldende norm for leke - og uteoppholdsareal, før første bolig tas i bruk eller senest påfølgende
vekstsesong.

Utnyttelse

Det skal legges opp til en effektiv arealbruk. Det skal derfor innarbeides bestemmelser som sikrer
minimumskrav til utnytting og maksimumskrav til parkering. For det te området skal det bygges min 3
boliger per daa jfr. KPA § 1.5.6.

Veg

Melhus kommune sin vegnorm gjelder. Det må utarbeides et eget trafikknotat som beskriver krysset
Hollumvegen/Bergljots veg. Det må vises skisse for snuareal for varebil med tanke på varelevering som
en del av planforslaget .
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Parkeringsdekning

Melhus kommune ønsker mellom 1 og 2 parkeringsplasser pr. boenhet, avhengig av prosjektet.
Parkeringsdekningsgrad må begrunnes i planbeskrivelse. I vurdering av lavere parkeringsdekning enn
2/boenhet vil følgende bli vurdert:

total framkommelighet i området, f.eks. kvalitet på busstilb ud og gangavstand til
sentrumsfunksjoner
boligtype. Størrelse og tiltenkt kjøpergruppe
eventuelle konsekvenser for tilstøtende eiendommer om det parkeres utenfor det regulerte
området. F.eks. kan «villparkering» skape trafikkfarlige situasjoner.
om parkeri ngen er privatisert til hver enkelt husstand stilles strengere krav enn om parkeringen
er felles for hele prosjektet. Dette fordi privatisert parkering i større grad vil stå ubenyttet. Om
all parkering er privatisert bør det opparbeides gjesteparkering uto ver dekning på 2/boenhet.

Parkeringsvedtekter for reguleringsplan Melhus sentrum øst legges til grunn ved beregning av antall
parkeringsplasser.

Det skal oppgis maks parkering i bestemmelsene.

Det skal innarbeides bestemmelser om minimumskrav til sykke lparkering.

Renovasjon

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

Husk etablering av egen renovasjonsløsning for næring.

Det må vises for både næring og bolig i planen.

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

Vann - og avløp

Prinsipiell løsning for VA skal ligge ved planforslag, og detaljert løsning i rammesøknad.

Det vises til vedlagte veileder for utarbeidelse av overordnet VVA - plan , og hva som skal til for at denne
skal bli godkjent . Overordnet VVA - plan må være godkjent før planen kan fremmes for
1.gangsbehandling. Planen skal bestå av kart og n otat.

Det er foretatt kapasitetsvurdering i forbindelse med forrige plan. Det sjekkes opp om denne er
oppdatert i henhold til dagens modell. Gis tilbakemelding på dette.

Avtale mellom MK og capro når det gjelder fordeling av kostnader ved driftsutfordringe r, vurderes til å
ikke være knyttet til omlegging på grunn av regulering. Avtalen vedlegges.

F ordrøyning mtp overvann ved uteareal på taket må beskrives .

Kontaktperson er Nina G. Bache:
Telefon: 72 85 81 47 eller 480 41 768
E - post: Nina.Gjesdahl.Bache@melhus.kommune.no
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Sosial infrastruktur

Det skal fremgå av planbeskrivelsen hvordan utbyggingen vil påvirke sosial infrastruktur i området. Det
gjelder for barnehage og skole, og for helse (sykehjem).

Barnehage: Brekkåsen familiebarnehage, Brekkåsen Idrettsbarnehage, Tambartun barnehage og
Kose kroken barnehage.

Barneskole: Brekkåsen

Ungdomsskole: Gimse

Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet må dette innfris med rekkefølgekrav.

Kontaktperson er Egil Johannes Hauge:
Telefon: 72 85 80 24 eller 975 84 340
E - post: egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no

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 ta nke 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 vurd ering av bruken av alternative energikilder
utenom grunnvann.

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

Utbyggingsa vtale/rekkefølgekrav

Utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune vil være aktuelt for å innfri rekkefølgekrav.

Naturmangfold og miljø

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

Grønnstruktur og landskap, samt friluftsliv skal vurderes.

Barn og unges adkomstmuligheter til lekeplasser, friområder, skole og barnehage skal belyses.

Andre temakart som berøres

Støy – det må utarbeides støyberegning som en del av planforslaget og innar beides tiltak i
bestemmelsene.

Kvikkleire – tiltaket berøres ikke av kvikkleiresone, men ligger under marin grense. Det må gjøres en
vurdering av geoteknikk.
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Flomsone – ikke aktuelt.

3. 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.

Emne Forhold eller uønsket hendelse
Bør redegjøres for i

ROS - analyse

Naturgitte

forhold

Er området utsatt for snø - eller steinskred?

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

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

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 nærliggende
transportårer , utgjøre en risiko for området? X

- hendelser på veg X

- hendelser på jernbane

- hendelser på sjø/vann/elv

- hendelser i luften

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?

- utslipp av giftige gasser/væsker

- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for
området?

- elektrisitet x

- teletjenester x

- vannforsyning x

- renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:

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

- til skole/barnehage X

- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc. x

- til forretning etc. x

- til busstopp x

Brannberedskap: X

- omfatter området spesielt farlige anlegg?

- 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)

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

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

- finnes det potensielle sabotasje - /terrormål i nærheten?

Tabell 1: Mulige utredningstema for ROS - analyse. Listen er ikke utfyllende (tilpasset etter Fylkesmannen
i Vest - agder).

2 4. Krav til videre planarbeid
Tiltaket utløser ikke krav om planprogram.

Endelig beslutning om behov for planprogram avgjøres etter innspill fra regionale og statlige
myndigheter.

Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid, da tiltaket er i tråd med over ordnet plan.
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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.

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

Planforslaget 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 skriftlige 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
3D - visualiser ing
Sol - og skyggeforhold.
Utomhusplan.
Eventuelle prosjektskisser.
Overordnet VVA - plan .
Nødvendige utredninger

o Støy beregning
o T rafikknotat

Reguleringsplanen skal blant annet si noe om:

Antall boenheter og størrelse pr. boenhet
Utnyttingsgrad
Byggenes høy de
Krav til universell utforming
Estetikk
P arkerings dekning

Følgende føringer gjelder for prosjektet:

Kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver bør sette seg inn i kommuneplanens generelle
bestemmelser og retningslinjer, bestemmelser og retningslinjer for det aktuelle
arealbruksformålet, og eventuelle hensynssoner.
Kommunens VA - norm
Kommunens vegnorm
Kommunens veglysnorm
Kommunens norm for leke - og uteoppholdsareal
Kommunens gebyrregulativ
Melhus kommunes «Helhetlig tiltaksplan for boligbygging»
ENVINA sine retningslinjer for renovasjon
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Statlige planretningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for barn og unges interesser i planlegging
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging , T - 1442.
Retningslinje f or behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T – 1520.

2.1 4 Fremdrift
Uformelt møte: 29.05.18

O ppstartsmøte: 18.06.18

Stipulert varsel om oppstart: snarest, sommeren 2018.

Stipulert tidspunkt planforslag: medio september 2018.

Stipulert vedtak reguleringsplan: 1. halvår 2019.

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 utval g for plansaker. Møtekalender for formannskapet finnes på våre nettsider.


