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Veiledning til planprogrammet 

• Hva er konsekvensutredning og planprogram? 
 

I oppstartmøte med Melhus kommune er det avklart at planforslaget krever 
konsekvensutredning. Når en plan har vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. Hensikten er å få oversikt over 
hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan 
disse skal håndteres. Konsekvensutredningen bidrar til at det ovennevnte blir systematisert 
og blir kjent både under arbeidet med planen og når det fattes vedtak. 

Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. 
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger 
som anses som viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal 
beskrive hvilket grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan 
vurderes tilstrekkelig. I planprogrammet skal det også beskrives relevante og realistiske plan- 
og utredningsalternativer og beskrive aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser.   

• Hva kan du komme med innspill til? 
 

Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 
undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være 
uttalelser fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, 
som belyser hva som er relevante utredningsbehov ut i fra sin kjennskap til området og egne 
ansvarsområder. Hvis berørte regionale eller statlige myndigheter mener at planen kan 
komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor deres 
ansvarsområde, skal dette fremgå av høringsuttalelsen. 

• Hvordan er prosessen? 
 

Norgeshus AS utarbeider forslag til planprogram på vegne av forslagsstiller Melhus 
Utviklingsarena AS og står for høringen av det. Etter at planprogrammet har vært på høring, 
skal det bearbeides med relevante innspill fra høringen og sendes til planavdelingen i Melhus 
kommune. Planprogrammet fastsettes av formannskapet. Det fastsatte planprogrammet 
ligger så til grunn for videre reguleringsplanlegging.  

Høringsperioden er fra 6. juli 2018 til 22. august 2018. 

Bemerkninger i høringsperioden sendes til Norgeshus AS ved Ragnhild Hoff på e-post: 
ragnhild.hoff@norgeshus.no eller post:  
Norgeshus AS v/Ragnhild Hoff, postboks 161, 7223 MELHUS 

Varsel om oppstart og planprogrammet kan sees på Melhus kommunes hjemmeside under 
kunngjøringer: https://www.melhus.kommune.no 

  

mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
https://www.melhus.kommune.no/kunngj%C3%B8ringer.340826.no.html
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1  BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

På grunn av stor etterspørsel etter næringsareal i Trondheimsregionen ønsker Melhus 
Utviklingsarena AS å legge til rette for et nytt næringsområde på Skjerdingstad i Melhus 
kommune. Området blir i dag benyttet til planteskole og landbruksarealer. I løpet av 2019 
skal planteskoledriften flytte ut av området. Det er derfor behov for å se på fremtidig bruk av 
arealene. 

Etterspørselen etter egnede næringsareal i Trondheimsregionen er stor, de mest attraktive 
områdene er i nær tilknytning til Trondheim og med god tilknytning til hovedfartsveiene som 
E6 og E39. Regionens store utfordring er at tilbudet av attraktive næringsareal er knapt. I 
Melhus, som en av de mest attraktive kommunene å etablere seg i, har Melhus 
Utviklingsarena per i dag, ingen ledige næringsareal å tilby etter at Hofstad næringspark er 
utsolgt. Med dette som bakgrunn, er det ønskelig å etablere et nytt næringsområde. 
Området har en god beliggenhet på grunn av nærheten til E6 og Hofstad næringspark. Her 
ligger infrastrukturen til rette, og det er gode synergier med å samle næringsaktører i dette 
området med relativt få interessekonflikter. Nærheten til E6 gjør at det blir liten 
trafikkbelastning på det lokale vegnettverket og de gode grunnforholdene i området gir god 
byggegrunn. Området er godt egnet for arealkrevende næringer, hvor det kan legges til rette 
både for lager/logistikk, produksjon og foredling. På den vestlige delen der det i dag er dyrka 
mark, er det ønsker om å legge til rette for en intensiv matproduksjon/grønn produksjon. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Melhus kommune den 20.03.2018. Det ble i 
oppstartsmøte gjort klart at det må utarbeides planprogram og konsekvensutredning (KU) i 
forbindelse med planarbeidet. Begrunnelsen for kravet om KU er:  

«Planområdet omfatter ca. 17 dekar fulldyrka areal i et område med omkringliggende 
fulldyrka areal av god kvalitet. Næringsbebyggelse på dette området vurderes til å gi et stort 
press på dyrkamarka beliggende mellom Skjerdingstad og Hofstad næringspark. Tiltaket 
vurderes dermed til å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, ved at det påvirker areal 
som er av stor betydning for landbruksvirksomheten.» (utdrag av referat fra oppstartsmøtet).  

Planprogrammet utarbeides for å fastsette hvilke temaer som skal utredes og 
konsekvensutredes. Målsettingen er å sikre at det tas et helhetlig hensyn til miljø og 
samfunn under utarbeiding av planen og når det tas stilling til om (og eventuelt på hvilke 
vilkår) planen kan gjennomføres. 

Norgeshus AS har som plankonsulent utarbeidet planprogrammet og skal bistå i den videre 
reguleringsprosessen. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ragnhild Hoff i Norgeshus.   
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2 PLANOMRÅDET 

 Beliggenhet og avgrensning 

 

Planområdet ligger 4 kilometer sør for Melhus sentrum rett vest for E6 på Skjerdingstad. 
Området er ca. 74 daa stort. Mot sør, vest og nord følger planavgrensningen 
eiendomsgrensen til gnr. 84, bnr. 1. Mot øst går plangrensen øst for Melhusveien. 
Avgrensningen er gjort for å ha mulighet til å regulere inn avkjørsel til det nye 
næringsområdet. Når reguleringsplanforslaget sendes inn til Melhus kommune vil 
planavgrensningen reduseres mot Melhusvegen slik at den bare omfatter avkjørselen med 
nødvendig frisikt. Det er Statens vegvesen sin eiendom gnr. 1006, bnr. 34 som ligger øst i 
planområdet.  

Foreløpig planavgrensning 
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 Dagens situasjon 

Store deler av planområdet blir i dag benyttet til planteskole. Vest i planområdet er det 
rundt 17 dekar med fulldyrket mark. Planteskolen skal flytte ut av området i løpet av 2019. 

 
 Ortofoto over planområdet. Foreløpig plangrense er vist med sort stiplet linje. 

 

 Eierforhold  

Planområdet består av to grunneiendommer. Det går frem av Kartverket sin portal «Se 
eiendom» at flere av eiendomsgrenser er «usikre». Disse vil bli målt opp før 
reguleringsplanforslaget sendes inn til Melhus kommune.  

Oversikt over hjemmelshavere i planområdet: 

Gårdsnr./Bruksnr. Hjemmelshaver 

84/1 Skogselskapet Trøndelag 

1006/34 Statens vegvesen region midt. 
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 Rammebetingelser og overordnede planer 

Det er en rekke føringer fra statlig, regionalt og kommunalt hold som skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av reguleringsplanen. Viktigst er plan- og bygningsloven som blant annet stiller 
krav til hvordan planprosessen skal være, hvilke hensyn som skal tas, hvilke utredninger som 
skal gjøres, og hva planen skal inneholde. I tillegg til plan- og bygningsloven finnes det også 
andre lover, statlige planretningslinjer, rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer samt 
regionale- og kommunale planer som legger føringer for planarbeidet. De viktigste er listet 
opp under.  

 

 

 Nasjonale og regionale føringer  

Det er utarbeidet nasjonale føringer og regionale planer som det skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. De mest relevante for dette planarbeidet 
vil være:  

Nasjonale føringer 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Regionale planer/strategier for Sør-Trøndelag 

• IKAP – interkommunal arealplan for planlegging av areal og transport i 
Trondheimsregionen. 

 
 
 

§ 1-1 Lovens formål 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming 
av omgivelsene. 

Plan- og bygningslovens formålsparagraf  
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 Kommunale føringer 

De viktigste kommunale føringene er listet opp under. Kommuneplanens arealdel er 
beskrevet mer inngående.  

• Kommuneplanensamfunnsdel 2025, vedtatt 21.10.09.         
• Kommuneplanens arealdel 2013 - 2025, vedtatt 16.12.14.  
• Klima - og energiplan 2014 - 2017, vedtatt 17.12.14.  

• Kommunens vegnorm  
• Kommunens veglysnorm  
• Kommunens VA - norm 

2.4.2.1 Kommuneplanens arealdel  

I gjeldende kommuneplan for Melhus 2013-2025 er den vestlige delen av planområdet 
(dyrka mark i vest) avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Området der 
planteskolen ligger i dag er avsatt til LNFR-areal, spredt næringsbebyggelse (mørkegrønn 
farge). I tillegg til arealbruksformålene ligger det to hensynssone som berører planområdet. 
Over hele planområdet ligger sikringssone H_190 som viser forekomst av grus og pukk-data 
fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nærmest E6 ligger det en hensynssone for støy.  

  

Utsnitt av kommuneplanen for Melhus 2013-2025. 
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I planbeskrivelsen til kommuneplanen står det følgende om næringsarealer: 

«Ved etablering av nye næringsarealer legges IKAP-retningslinjene til grunn. Utover dette vil 
kommunen ha fokus på å ha tilstrekkelig med næringsareal til arbeids- og besøksintensive 
næringer i tettstedssentra og at nye arealkrevende næringer søkes lokalisert i tilknytning til 
allerede planavklarte områder.» 

«Et viktig mål i arealpolitikken er å husholdere fornuftig med arealressursene. Dette betyr 
bl.a å legge til rette for høy arealutnyttelse, lokalisere de ulike bolig og næringsarealene på 
en slik måte at man styrker kollektivtilbudet og at utbyggingen er samfunnssikker.» 

 Reguleringsplaner 

Området er uregulert med unntak av en liten del mot øst der E6 og Melhusvegen er regulert. 
Ny reguleringsplan for E6 Kvål – Melhus sentrum ble nylig vedtatt (19.06.2018). Planen 
berører østre del av planområdet for Skjerdingstad nærinspark.  

 

Planavgrensning med reguleringsplan for E6 Kvål – Melhus slik plankartet  
så ut ved offentlig offentlig ettersyn. 
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3 0-ALTERNATIVET OG PLANALTERNATIV 

Planalternativer er de alternativene som forslagsstiller eller plan- og bygningsmyndighetene 
mener det kan være realistisk å fremme som planforslag til offentlig ettersyn. Et 
planalternativ kan oppstå eller justeres etter innspill i planprosessen. Planalternativene skal 
vurderes opp mot et 0-alternativ, som er en framskriving av dagens situasjon.  

 0-alternativet  

0-alternativet i dette tilfellet vil være å ikke regulere området, men la det forbli uregulert. 
Det er da kommuneplanen som er styrende for aktivitet i området. 

I kommuneplanen er den østlige delen (der planteskolen er i dag) satt av til LNF med spredt 
næringsareal. For dette området er det punkt 5.4 i kommuneplanens bestemmelser som 
gjelder: 

«5.4 LNF med spredt næringsbebyggelse Spredt næringsbebyggelse kan tillates etter 
byggesøknad dersom de ikke strider mot følgende lokaliseringskriterier:  

• Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres på dyrkamark  

• Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres i/på områder viktig for biologisk mangfold, vilt og 
naturmangfold  

• Anleggs- og byggearbeider skal utføres slik at eksisterende terreng og vegetasjon vernes/ 
revegeteres  

• Estetiske retningslinjer skal legges til grunn for utforming  

• Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende 
skjøringer eller fyllinger  

• Bebyggelsen må ikke avskjære eksiterende sti- eller løypenett… 

…Innenfor SN 2 (Skjerdingstad planteskole, og som er vist på plankart) kan 
veksthuskapasiteten økes, lagerbygg etableres og det kan legges til rette for direkte salg. Ved 
fortetting kreves detaljregulering. Med vesentlig fortetting menes at samlet BYA utvides med 
over 30%...» 

Bruken av området som planteskole har medført at området er grundig opparbeidet med 
bygninger, trafikkarealer og infrastruktur i bakken. Utomhus så-bed og plantebasseng er 
også opparbeidet slik at de ikke uten videre kan tilbakeføres til tradisjonell planteproduksjon 
i landbruket. En tilbakeføring av hele området  SN 2, kan langt på vei sammenlignes med 
tilbakeføring av annet bebygd areal. Avkastning på ordinær jordbruksproduksjon på SN 2 vil 
ikke kunne dekke kostnadene med riving av bygninger og andre anleggstiltak for å reetablere 
gode vekstforhold. Uten vesentlige økonomisk bidrag vil det være naturlig at dagens eier 
søker å utnytte arealet på annen måte. 

Den vestlige delen av området som benyttes til dyrka mark og som er vanlig LNF-område i 
kommuneplanen, vil dersom det ikke utarbeides reguleringsplan, fortsatt benyttes til 
landbruksareal.  
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 Planalternativ 1  

Dette alternativet er reguleringsplanen slik den fremstilles i denne planprosessen. Arealet vil 
benyttes til næring med tilhørende vegetasjonssoner og trafikkarealer. Gjennom en 
reguleringsplan vil de ytre rammene for området fastsettes. På den måten får naboer, 
grunneiere og andre berørte parter en forutsigbarhet i forhold til hva som etableres i 
området.  

I planområdet skal det legge til rette for arealkrevende næring. Eksempler på dette er 
lager/logistikk, produksjon og foredling. På den vestlige delen av området (som i dag er 
dyrka mark), er det ønsker om en mer intensiv matproduksjon slik som veksthus og 
eventuelt produksjon på frimark, gjerne til det lokale markedet. Det er ikke planer om å 
legge til rette for støyende aktivitet i området. For å dempe landskapsvirkning store bygg vil 
ha på landskapet skal det etableres vegetasjonsskjerm. Aktuelle formål i tillegg til 
næringsareal vil være vei (inkludert gang- og sykkelveg) og grønnstruktur 
(vegetasjonsskjerm).  
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4 UTREDNINGSTEMA 

Formålet med å velge utredningstemaer er å konsentrere seg om de temaer og 
problemstillinger som er relevant for planarbeidet. Hensikten er å synliggjøre konsekvensene 
av planen og gi et sammenligningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene ved 
gjennomføringen av de ulike planalternativene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke 
temaer som skal undersøkes i konsekvensutredningen. Planbeskrivelsen vil beskrive alle 
nødvendige plantemaer, mens konsekvensutredningen går mer i dybden på aktuelle 
problemstillinger. I tillegg vil det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- 
og bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging.  

Utredningene som gjøres i konsekvensutredningen vil ta utgangspunkt i foreliggende 
kunnskap og det vil bli gjort nødvendige oppdatering hvor det trengs. I konsekvens-
utredningen skal konsekvensene av planalternativene belyses og det skal vurderes og 
presenteres avbøtende tiltak der det er aktuelt.  

 
Utredningstema til konsekvensanalysen:  
(Tabellen vil kunne endres etter innspill som kommer i høringsperioden) 

 

Utredningstema 
 

Problemstilling  Framgangsmåte  

Landskap Hvordan vil et næringsområde 
med inntil 15 meter høye 
bygninger påvirke landskapet. 

Dagens landskap kartlegges og 
beskrives. Hvordan utbyggingen 
best mulig kan ivareta nær- og 
fjernvirkning ved plassering av ny 
bebyggelse vurderes.  
Planens påvirkning visualiseres 
gjennom 3D-visualisering. 

Landbruk Hva er konsekvensene av 
etablering av næringsområde 
på og ved landbruksarealer. 

Det vil bli utarbeidet arealregnskap 
for dyrka og dyrkbar jord som vil bli 
bygget ned som følge av 
reguleringsplanen. Det vil også 
utarbeides et notat der presset på 
omkringliggende arealer, som følge 
av reguleringsplanen, drøftes.   
 

Naturressurser 
(grus/pukk) 

Område er i kommuneplanen 
for Melhus angitt med 
hensynssone 
grus/pukkforekomst.  

Konsekvensene av å ikke utnytte 
grus/pukk-ressursene beskrives. 
Direktoratet for mineralforvaltning 
vil bli kontaktet.  
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Konsekvensutredningen vil bli presentert i et eget dokument som vedlegg til 
reguleringsplanen når den blir lagt ut til offentlig ettersyn. Planbeskrivelsen vil inneholde en 
oppsummering av konsekvensutredningen.  
 

  

Kulturminner Trøndelag fylkeskommune har 
vurdert at det er sannsynlig at  
planområdet inneholder hittil 
ukjente automatisk fredete 
kulturminner. De topografiske 
forholdene på stedet samt 
nærheten til kjente kultur-
minner i området, gir høy 
prognose for funn av boset-
ningsspor fra bronsealder/ 
jernalder. 

Seksjon for kulturminner i 
Trøndelag fylkeskommune har 
avgitt en forhåndsuttalelse der de 
skriver at den vestre delen av 
planområdet må bli gjenstand for 
arkeologisk registrering. De vil også 
bli foretatt befaring på den sør-
østlige delen for å vurdere videre 
undersøkelser.    

Klimatilpasning 
/overvann 

Overvannshåndtering må 
utredes med tanke på fremtidig 
situasjon (klimatilpasning). 

Plan for overvannshåndtering vil 
ligge ved planforslaget når det 
sendes inn til kommunen. 

Forurensning 
 

Deler av området er benyttet til 
planteskole som har medført 
forurensning i grunnen.  

Det vil bli utarbeidet rapport om 
forurensningssituasjonen i området 
og eventuelle tiltak, dersom det er 
nødvendig.  

Transport Et nytt næringsområde vil 
generere mer trafikk. Hva er 
konsekvensene for 
omkringliggende bebyggelse og 
miljø?  

Transportøkning som følge av 
næringsområdet utredes. 
 

Høyspent Det går høyspentlinje over 
planområdet. 

Det er ønske om å legge 
høyspentlinjen i jordkabel. Netteier 
vil bli kontaktet om dette. 

Støy og luftkvalitet Hvordan vil nytt 
næringsområde påvirke 
omkringliggende bebyggelse 
med tanke på støy, støv og lukt 

Konsekvensene for 
omkringliggende bebyggelse 
utredes. 
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5 PLANPROSESS OG FREMDRIFT 

I figuren under er det gjort rede for planprosessen i korte trekk. Rød ring viser hvor i 
planprosessen vi er nå. Forslag til planprogram er på høring og det er nå mulighet til å 
komme med innspill som er relevant for planarbeidet før planprogrammet blir fastsatt av 
kommunen.  

 

Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen. Figuren viser en oversikt over den samlede planprosessen 
i tre hovedfaser. De formelle prosesskravene ligger i de mørkegrønne boksene. I de lysegrønne 
boksene ligger arbeidstrinnene i planprosessen. Den gule boksen angir samarbeid, medvirkning og 
informasjon. KILDE: Reguleringsplanveileder 2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
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 Fremdrift 

Oversikt over forventet fremdrift: 

 
Fremdriftsplan 

2. 
Kvartal 
2018 

3. 
Kvartal  
2018 

4. 
Kvartal 
2018 

1. 
Kvartal 
2019 

2. 
Kvartal  
2019 

Varsel om oppstart og forslag til 
planprogram sendes på høring og 
offentlig ettersyn 

     

Planprogram revideres og sendes til 
Melhus kommune 

     

Planprogram fastsettes av Melhus 
kommune 

     

Planforslag og konsekvensutredning 
utarbeides og sendes til  
Melhus kommune 

     

Kommunen vedtar å legge planen ut til 
offentlig ettersyn og den sendes på 
høring.  

     

Offentlig ettersyn      

Merknadshåndtering      

Planforslag med konsekvensutredning 
vedtas 

     

 

 

 Informasjon og medvirkning 

Høring av planprogrammet gir anledning til å komme med innspill og påvirke hvilke spørsmål 
som vil bli undersøkt i planprosessen. Varsel om oppstart og forslag til planprogram blir 
sendt til grunneiere, naboer, offentlige instanser og berørte parter. Planarbeidet vil også bli 
annonsert i Trønderbladet. Samtlige innspill og merknader vil bli behandlet i planprosessen.  

Planprogrammet vil bli lagt ut på Melhus kommune sine nettsider under «kunngjøringer»: 

https://www.melhus.kommune.no 
 

https://www.melhus.kommune.no/kunngj%C3%B8ringer.340826.no.html

