
Innspill - områdeplan Melhus sentrum 
Under følger et sammendrag av innkommende innspill og rådmannens kommentar. 

(Nr. henviser til nr. gitt på innspill). Til sammen 49 eposter og brev mottatt. 

 

Nr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

1. Halfdan Stendahl 
og Astrid Sæther, 
brev mottatt 
29.6.2015 

Eier et område på ca. 11 daa ved gamle Potten barnehage 
som er merket rosa (offentlig bygg) og som er tiltenkt 
barnehageutbygging. Ønsker en todelt utnyttelse av tomta, 
halvparten til barnehage – resten til bolig. Levert skisser fra 
Norgeshus på løsning. 

Arealet er formål tjenesteyting i gjeldende KPA. 
Det er behov for barnehage for sentrum øst.  
Det er estimert et behov på ca. 4-5 daa til barnehage, ved 
ansattparkering under bakken. Det er også behov og 
mulighet for å ha områdelekeplass i sentrum øst, og det 
stilles krav om det. Hele arealet foreslås til 
bolig/tjenesteyting med krav om detaljplan. 

 

2. Triobygg AS, 
mottatt 
18.11.2015 

Ønsker omregulering av et område på eiendommen gnr. 91 
bnr. 3 og gnr. 91 bnr. 89 til boligformål. Området i dag 
regulert til formålene friluftsformål og felles lekeplass i 
reguleringsplan for gnr 91 bnr 1 og 2 – Lenamelen med 
planID 2009019. 

Området er i dag regulert til formålene friluftsformål og 
felles lekeplass i reguleringsplan for gnr 91 bnr 1 og 2 – 
Lenamelen med planID 2009019. 
 
Dette vurderes å være et viktig område for befolkningen 
å få kontakt mot Gaula, jfr. målsetninger. Det er flere 
innspill fra befolkningen, som ønsker tursti og grønt på 
denne siden av Gaula. Området foreslås avsatt til 
områdelekeplass, samt tekniske anlegg der hvor det står 
en pumpestasjon. Det vil være mulig for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne å parkere ved pumpestasjonen. 
 

3.  Arne Vaslag for 
Trondheim 
Steinindustri, 
mottatt 22.2.2016 

Trondheim Steinindustri AS ønsker at planformålet for 
eiendommen 94/35 endres til næring/bolig. 

Eiendommen har formål nåværende næringsvirksomhet i 
gjeldende KPA. 
Eiendommen ligger inn mot jernbanen, og i sin helhet 
innenfor hensynssonen for dobbeltspor i KPA. Det er 
utfordringer med støy på delen av tomten som er 
ubebygd og vender mot jernbanen. 
Det anbefales at arealet fortsatt er formål forretning. 
 



 
 
 
 

4. Styret i 
Melhusveien 404-
406, og 408, brev 
mottatt 1.7.2016. 

Ønsker videreføring av miljøgate til Eggensvingen, pga. 
trafikksikkerhet og mye støy. Belastningen er økt etter 
pendlerparkering er etablert og trafikkarbeid ny E6. Mye 
nye boliger i området.  
Ønsker:  
-minst to fartsdumper til mellom dagens miljøgate og 
Eggensvingen. 
-fortau på vestsiden av veien helt frem til 
jernbaneovergangen til Melhus auto 
-30-sone der det i dag er 40-sone. 
-ny påkjøringsrampe sørover fra parkeringen til Brubakken 
-oppheving av forkjørsvei gjennom sentrum, fra Brubakken 
til Thoragården 

 
I planen foreslås endret profil på miljøgaten. 
Overflateparkering fjernes. Det reguleres tosidig 
sykkelfelt og fortau på begge sider frem til siste bolig mot 
nord, her reguleres det g/s veg videre på østsiden forbi 
meeggensvingen. Det blir noe mer areal til veg og 
kollektivtrafikk (busser) rundt svingen, og mer areal til 
gående og syklende. 
 
Fartsdumper og fartsgrense/forkjørsveg er ikke en del av 
reguleringsplan, men dette er forhold som kan bli 
vurdert. 
Påkjøringsrampe er ikke anbefalt av vegvesenet pga. for 
kort avstand mellom kryssene. 
 

5. Arne Ragnvald 
Overvik, mottatt 
7.9.2016 

Innspill på eiendom 10/2. Området er i dag et LNF-område, 
og er dels jordbruk, og dels løvskog. Området grenser mot 
boligområde i øst, og det er vår vurdering at området som 
helhet, eller i alle fall det som består av skog, er godt egnet 
til boligformål. 
Tomten er tenkt å bebygges med eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus. 

Eiendommen ligger utenfor planområdet, og er avsatt til 
LNF i gjeldende KPA. Arkiveres som innspill til neste 
rullering av kommuneplanens arealdel.  

6.  Anne Kathrine 
Grøseth, mottatt 
23.1.2017 

Gnr/bnr 31/1. Ønsker fradeling av tomt enten på området 
tilhørende grunneier (Henrik Grøseth) på Brekkåsen eller 
nedre del av Åkerveien. 

Eiendommen består av 5 forskjellige teiger – alle ligger 
utenfor planområdet. 4 teiger er avsatt LNF med 
hensynssone landskap. En teig er avsatt til LNF samt 
hensynssone omforming på Brekkåsen. Alle grunneiere vil 
bli informert når planen for Brekkåsen skal utarbeides.  

 
 



7. Heimdal Eiendom, 
mottatt 9.3.17 

Ønsker å regulere 2 parseller av gnr/bnr 96/1 til bolig. 
Ønsker å regulere i områdeplanen, slik at man unngår 
detaljregulering før utbygging.  

Innspill ble mottatt etter fristen (15.2.17) for påmelding i 
områdeplanen. Se innspill/brev nr. 24 for utdyping av 
innspillet.  
 
Arealet er avsatt til LNF i gjeldende KPA, og består delvis 
av fulldyrka jord, og delvis av innmarksbeite. 
Området er berørt av kvikkleiresone Høyegga –Lerlia, 
samt utløpsområdet for denne kvikkleiresonen. Det vises 
også til skredfarevurdering - rapport av NGI, vedlegg. 
 
Det anbefales ikke å endre arealformål her. Dyrkamark 
skal beskyttes. Boligpotensialet i/nærmere sentrum er 
svært stort, og dette skal utnyttes før man omdisponerer 
dyrket mark utenfor de mest sentrale byggeområdene. 
Dette er i tråd med nasjonale forventninger til kommunal 
planlegging. 
 

8. Jorun Jensen, 
mottatt 27.3.2017 

Har et stort ønske om en (ca. 2 m vei) for lettere adkomst til 
Melhustorget. Bor på Høvdingplassen, sier de fleste der er 
eldre mennesker. Er fornøyd med fotgjenger overganger 
over Miljøgata, men mener det er vanskelig å komme 
seg videre over til Melhustorget. Sier de fleste tar snarveien 
rett over fra fotgjengerfeltet. På sommeren er det oftest 
bløtt og sølete, og på vinteren brøytekanter og issvuller. 
Alternativet er bort til hjørnet på Melhuset og smyge seg 
mellom bilene som står parkert. Oftest speilblankt og farlig 
glatt siden det ikke strøs der. For folk med rullator, krykker 
og trillebager det ufremkommelig enkelte dager. 

 
Dette innspillet er ivaretatt.  
Passering fra overgangsfeltet og forbi Melhuset/mot 
Melhustorget skal gjøres universelt tilgjengelig i 2018. 
Dette ble vedtatt som et konkret tiltak med midler gitt av 
kommunestyret, før områdeplan er ferdig. 
 

9. Jorunn Margrete 
Riset Johansen, 
mottatt 27.3.2017 

Mener Melhus kommune bør ha råd til å bygge kulturhus så 
fort som mulig. Det foregår mye kulturelt, mener et 
kulturhus vil tvinge seg frem. 
 

Det er sett på areal for kulturhus i planarbeidet. Det 
foreligger mulighetsstudie fra 2015 som peker på at 
rådhuset bør endres til et rådhus/kulturhus. Det vises til 
planbeskrivelsen. 
 



 

10.  WSP Norge AS, på 
vegne av 
Felleskjøpet, 
mottatt 28.4.2017 

Det har vært kornsilo på stedet siden tidlig på 1950 - tallet 
og Felleskjøpet har ledet bedriften i flere tiår. De har planer 
om å fortsette sin virksomhet i lang tid fremover.  
Det er trafikk til og fra anlegget til Felleskjøpet hele året. De 
større kjøretøyene er avhengig av å kjøre via Gimse bru da 
jernbanebrua har en begrenset høyde. Etter at Melhus 
kommune for en tid tilbake endret kjøremønstret i 
avkjøringen fra Gimse veg 
til Felleskjøpet har dette skapt en del utfordringer for større 
kjøretøy.  
- Viktig at det ikke etableres leiligheter for nære 
Felleskjøpets anlegg i øst, for å unngå unødig utfordring 
med naboer i forhold til støy og støv. 
- Utvidelse av jernbanespor bør legges på østsiden(mot 
sentrum) da deler av Felleskjøpets anlegg ligger helt inntil 
dagens jernbanespor, og det er ikke mulig å flytte dette. 
- Det er viktig å sikre trafikksikker adkomst for alle typer 
kjøretøy til Felleskjøpets anlegg. 
- Hvis Melhus kommune ønsker en annen adkomst til 
Felleskjøpet, feks langs jernbanelinja i sør, så er det viktig at 
dette ivaretas og sikres i forbindelse med regulering av nytt 
område sør for Felleskjøpet.  

 
Det er pr nå ingen konkrete planer om leiligheter øst for 
kornsiloen. Areal mot øst er regulert fra før til 
bolig/forretning/kontor, med byggegrense mot 
jernbanevegen – dette reguleres til sentrumsformål, med 
krav om detaljplan. 
 
Kornsiloen kan brukes så lenge det er behov, over tid kan 
området endre bruk, siden dette er midt i sentrum er det 
attraktive arealer. Arealet er i dag regulert til 
bolig/kontor, dette videreføres i områdeplanen. 
 
I samråd med Bane NOR er det satt av areal innenfor 
Bane NORs eiendom til jernbaneformål i planen. 
Atkomstvegen til felleskjøpet er regulert fra før og 
videreføres. 
Gimse bru foreslås pr nå ikke stengt, det vises til 
vurderinger i trafikkanalyse.  
Det er en mulighet for at den kan bli stengt i fremtiden, 
for å legge enda bedre til rette for gående og syklende i 
sentrum. Et alternativ til atkomst for lastebiler til mølla, 
er å senke vegen under jernbanen. Dette blir ikke vurdert 
pr nå. Som nevnt over er det også sannsynlig at arealene 
ved kornsiloen kan utvikles annerledes i fremtiden. 
 

11. Leonid Nesterov 
og Tatjana 
Grigonis, mottatt 
11.5.2017 

Ønsker å øke utnyttelsesgrad til 50- 55 % BYA for sin 
eiendom i Pottenvegen. Boligen er i dag for liten for familien 
og deres behov.  

Arealet er i dag utbygd. Det er i kommuneplanen 
bestemmelse om maks 35 % BYA. 
 
Det settes ny utnyttelsesgrad for den delen av potten 
som har konsentrert småhusbebyggelse til 55 % BYA. 
 
 



12.  Sonja Bruholt, 
mottatt 19.5.2017 

 
Ønsker enveiskjøring eller lysregulering (en vei om gangen) 
rundt Meeggen- svingen. Miljøgata (og Melhusvegen over 
Gylle/Brubakken)er alt for tungt trafikkert.  
Ønsker gatelys fra Meeggen til Høyeggen gård - og gjerne 
helt til Lerli. Mener barna fortjener en trygg, sikker skolevei. 
Synes det er nok blokker i sentrum. 
Ønsker grøntareal i sentrum, plen med bord og benker, 
søppelkasser og evt. lekeapparat. Mener store trær er 
miljøskapende. Ønsker noen av bilene under jorda, for 
eksempel de som står på grus/gras arealet mellom 
Melhustorget og Miljøgata, ønsker park. 
Ønsker at dyrkajord skal spares. Mener det går mye 
dyrkajord til E6. Synes boliger kan bygges andre steder. 

 
Det reguleres noe mer areal forbi meeggensvingen, slik at 
det blir mer rom for gående og syklende, samt busser. 
Det vil måtte aksepteres en del biltrafikk gjennom 
sentrum, det er en naturlig følge av at sentrum vokser.  
P-norm legger opp til at parkering skal foregå under 
bakken. Det legges også opp til lavere p-krav slik at flere 
kan benytte buss og tog i stedet, og dermed gi mulighet 
for at bilkjøring kan stabiliseres. Det reguleres sykkelfelt 
gjennom miljøgata, gateparkering tas bort. 
Det reguleres torg og flere uterom i sentrum. Det stilles 
krav om beplantning gjennom bestemmelser. 
Dyrkamarka spares gjennom planforslaget. 

13. Roger Bach, pka 
arkitekter, 
mottatt 6.6.2017 

Kritisk til ytterligere utvikling på Øran, viktig landbruks og 
naturområde. Flomutsatt. Stiller spørsmål om kommunens 
interesser i et område eid av Melhus næringsareal på 15 
daa. Mener det heller bør bygges på landbruksareal på 
sørsiden av avkjøring til E6 i sentrum. Ønsker ikke flere 
broer over Gaula. Mener det bør etableres en ekstra rampe 
på Brubakk og på Søberg– for å unngå trafikk gjennom 
sentrum. Mener det bør innføres begrensninger/totalforbud 
for kjøring på Gimse bru. Ønsker utvikling mot kirka – ikke 
to-delt slik det legges opp til (øst+vest). Miljøgata bør bli 
mer bilfri ved å fjerne gjennomgangstrafikken, lettere for 
gående å bevege seg. Forslag til ny planavgrensning – tatt ut 
Brubakk, Karivollen, Øran, Egga, Bagøyen, deler av Gimsøya.  
 

Forslag til planavgrensning ble behandlet i 
planprogrammet. Grensen ble satt et stykke nord for 
blant annet å kunne se på infrastrukturen rundt sentrum. 
Det er ikke mottatt noen forslag på Øran.  
I samråd med vegvesenet er det besluttet å ikke foreslå 
rampe på Brubakk. Dette har sammenheng med 
vegnormene og krav til avstand mellom kryss. 
Gimse bru foreslås pr nå ikke stengt, det vises til 
vurderinger i trafikkanalyse.  
Det er en mulighet for at den kan bli stengt i fremtiden, 
for å legge enda bedre til rette for gående og syklende i 
sentrum. 
En av målsetningene for planen er å binde sammen øst 
og vest på en bedre måte. Det foreslås ny gang/sykkelbru 
over E6 og Gaula. Skole og idrettsområdet ligger på 
vestsiden, og det er potensial for å utvikle Gimsøyen som 
et godt boligområde i fremtiden, med korte avstander til 
kollektivløsninger, handel, fritidsaktiviteter og sosial 
infrastruktur. 



 

14. Ingrid Strøm, 
mottatt 7.6.2017 

Mener områdeplanen ikke bør inkludere laksevald langs 
Gaula, og at bolig og industri må etableres langt unna elva. 
Mener bygging av ny bru over Gaula vil ødelegge for fiske. 
Mener flomutsatte områder ved Øran bør tas ut. Anbefaler 
heller boligbygging i områdene ved Ratøya, Brubakken, 
Gylle mot Høgegga dersom en ønsker utvikling nordover. 
Synes det sentrum bør utvikles sørover hvor det vil være 
godt å bo for de som ønsker det uten å være redd for flom 
fra Gaula. Ønsker biltrafikken bort fra miljøgata og at gata 
gjøres om til gågate, der butikker, kafeer og utesteder kan 
etablere seg. En kan sette seg ned å nyte omgivelsene. 

Forslag til planavgrensning ble behandlet i 
planprogrammet. Gaula er naturlig å ha med innenfor 
planområdet da elva deler sentrum i to. Det er 
målsetninger om å synliggjøre Gaula i sentrum, og det 
reguleres stier for befolkningen, samt ny g/s bru. 
Det anbefales ikke boligbygging i landbruksområdene. 
Planen tilrettelegger for bygging inn mot miljøgata. Det 
foreslås at kantparkering fjernes og at det etableres 
sykkelfelt i gata. Gågate/gangareal reguleres/etableres i 
aksen fra Rådhuset til energiparken og mellom 
Buen/miljøgaten.  

15. Helge Nørstrud, 
mottatt 12.6.17 

Foreslår etablering av Sagaplassen i sentrum lokalisert 
mellom Remabygget og Melhustorget (94/174) hvor man 
kan bygge Sagapaviljongen (A) som et naturlig møtested og 
et Langhus (B) for salgsboder og sitteplasser.  

 

Det foreslås etablert torg utenfor Melhuset. Her vil det 
tilrettelegges for salgsboder og mulig noen andre små 
bygg (for eksempel paviljong), samt kunst og sitteplasser. 
Det stilles krav gjennom bestemmelsene. 
For øvrig reguleres park og andre plasser/torg, med 
mulighet for installasjoner. 

16. Morten og Solveig 
Lilleberg, mottatt 
19.6.17 

Eiendommen 94/169 på Søreggen er på ca. 923 m2. Det er 
ønske om å bygge ytterligere en enebolig med utleiedel/ 
eventuelt en tomannsbolig på eiendommen. 
Utnyttelsesgraden ønskes settes til 50 % BYA. Offentlige 
ledninger på eiendommen omlegges på grunneiers 
bekostning.  

Arealet er regulert til boligformål gjennom gjeldende 
reguleringsplan. 
Det er plass på eiendommen for en til to boenheter til. 
Utfordringen er omlegging av VA- ledninger, som må 
følges opp i byggesak. 
 
Det foreslås at det tilrettelegges til to nye boenheter her. 
Gjeldende plan foreslås opphevet, sammen med andre 
eldre reguleringsplaner innenfor planområdet. Krav i 
bestemmelser om omlegging av ledninger. 
 



 
Kart med foreslåtte byggegrenser og omlegging av offentlige 
ledninger 

17. Jostein Gleåsen, 
mottatt 15.6.17 

Ønsker grøntområde i sentrum, mellom Energibygget og 
Melhustorget. Ønsker Kåres bil flyttet ut av sentrum. Ønsker 
Elektrobutikk til sentrum. Mener bruk av dyrkamark til 
boligformål bør minimaliseres. Mener planavgrensning bør 
følge Hølondveien. Ønsker at bilparkering i sentrum 
begrenses, parkeringskjeller må tas i bruk evt. 
parkeringshus.  

Planforslaget viser torg. Her kan det etableres grønt og 
benker, samt tilrettelegges for boder. Det er vist park ved 
Lenagården. 
 
Området ved Kåres bil er regulert til sentrumsformål. Her 
kan det etableres boliger, forretning. 
Det er laget en parkeringsnorm som setter lavere krav til 
parkering enn tidligere. Det stilles krav om parkering 
under bakken. 

18. Per Åge Haugen, 
mottatt 19.6.17 

Mener miljøgaten i Melhus bør forlenges frem til Åsvegen – 
fra 40 km/t til 30 km/t. 4500 passeringer daglig. Ønsker 
etablering av støyskjerm fra jernbane i sentrum.  

Det reguleres sykkelfelt og fortau på begge sider av 
Melhusvegen frem til siste bolig mot nord. Det reguleres 
g/s veg og ytterligere vegareal forbi meeggensvingen. 
 
 

19. Odd Roar Eggen, 
mottatt 19.6.17 

Mener det bør etableres ny vei rundt Potten området. 
Forslag til ny trase: avkjøring fra Løvsetvegen/Søreggen med 
omkjøringsvei rundt Potten. Dagens rundkjøring flyttes til 
møtepunkt for ny vei rundt Potten. Ny vei knyttes til 

Ny veg/omlegging av Løvsetvegen ble utredet på 
overordnet nivå i trafikkanalysen, men er ikke anbefalt 
tatt inn i planen.  
 



Losjevegen, slik at denne får inn/ut kjøring i begge ender, 
kun for beboere og blålysetater. Innkjøring Løvsetvegen fra 
Melhusvegen kun for beboere i Potten og Energiparken.  

20. Melhus 
Bygdekvinnelag, 
mottatt 19.6.17 

Positiv til avventing av videre bygging i sentrum til 
områdeplan er vedtatt. Jordbruksareal innenfor 
planavgrensning må bevares til jordbruksformål. Behov for 
god arealutnyttelse, men må stilles tydelige krav til 
byggestil.  

Arealer til landbruk reguleres til landbruks, natur og 
friluftsområder. Det er bestemmelser om estetikk i 
planen. 

21. Melhus Prosjekt 
AS, mottatt 
19.6.17 

Merradalen 35/2 ønskes utbygd. Ønsker endret formål fra 
LNF til bolig. Nærhet til skole og annen infrastruktur. Sier 
området ikke er rasjonelt å drive jordbruk i. Ligger i 
forlengelse av eksisterende boligområde på Bagøya. Viser til 
potensial på minst 40 enheter. Negativ til at området ikke 
fikk deltatt i områdeplanarbeidet. 

 

Planavgrensning ble utvidet etter innspill til 
planprogrammet, og hele området ble tatt inn for å bli 
vurdert i områdeplan prosessen.   
 
Arealet er avsatt til LNF samt hensynsone landskap i 
kommuneplanens arealdel. Arealet består i hovedsak av 
fulldyrket jord. Landskapet er en del av det særlig 
verdifulle kulturlandskapet Gimsan-Rimol-Tranmæl, og 
ligger derfor innenfor hensynssone landskap i KPA. 
Området ligger i gul støysone fra hølondavegen, det går 
en høgspentlinje over tomta. Det er pr nå ikke offentlig 
avløp i området. Det er påvist forurenset grunn – 
tidligere avfallsfylling. 
Det anbefales ikke å regulere dette området. 
Boligpotensialet nærmere sentrum er stort, og bør 
utnyttes før man omdisponerer dyrket mark utenfor de 
mest sentrale byggeområdene. 
 

22. Bjarne Brubakk og 
Ole Dahlshaug, 
mottatt 19.6.17 

Ønsker at hele 114/2 og deler av 115/1 på Brubakk 
omdisponeres fra LNF til fremtidig boligformål. Ligger i 
tilknytning til eksisterende boligområde og all infrastruktur. 
Nær frilufts areal og sentrum. Deler av landbruksarealet (ca. 
3 daa) kan bevares. 

114/2 og ønsket del av 115/1 ligger innenfor formål LNF i 
kommuneplanens arealdel. 
Det er også hensynssone bevaring naturmiljø, og 
faresone – flomfare. 
Jfr. skredfarevurdering utført av NGI til 
områdeplanarbeidet ligger arealene innenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleireskred «Brubakken» 



  

Områdene er vist som svært viktig friluftsområde i 
kommunens friluftskartlegging. Det går sti mot Gaula fra 
114/2. 
114/2 består i hovedsak av lauvskog med høy bonitet.  
115/1 består av lauvskog, samt et område på ca. 3.5 daa 
med fulldyrka jord. Brubakkbekken renner innenfor 
/langs arealene. Lauvskogen er delvis kantskog til bekken. 
 
Det anbefales ikke å regulere dette området. 
Boligpotensialet nærmere sentrum er stort, og bør 
utnyttes før man omdisponerer dyrket mark utenfor de 
mest sentrale byggeområdene. 
 
 

23. Barlindhaug 
Eiendom AS, 
mottatt 2.6.17 

Ønsker høyere bebyggelse – 9 etasjer i området rundt 
stasjonsområdet. Illustrasjon på Melhustunet med to 9 
etasjers bygg er vedlagt innspillet.  
 

Det vurderes noe høyere bebyggelse nært knyttet til 
skysstasjonen.  Det er ønskelig med høy utnyttelse i dette 
området. Det vises også til mulighetsstudie.  
 
Det skal samtidig tenke på gode boforhold og et trivelig 
sentrum med en menneskelig skala på bebyggelsen, hvor 
det skal være godt for barn og vokse opp. 
Det foreslås opp til 6 etasjer i bestemmelsene for 
området. 
 

24. Heimdal Eiendom 
AS, mottatt 
21.6.17 

Har levert mulighetsstudie for deler av eiendommen 96/1, 
som illustrasjon for utnyttelse av arealet hvis dette 
omdisponeres fra LNF til boligformål. Mulighetsstudien viser 
små eneboliger, ca. 70 stk. Mener det er nær skole, 
gangavstand til kollektivt. Sier arealene er i dag ikke i drift 
og at landskapssilhuetten vil være uendret.  

Se kommentar til nr. 7. 
 
 



 

25. Nils Rune og 
Sidsel Bodsberg, 
mottatt 21.6.17 

Ønsker å omdisponere tre deler av eiendommen 115/2 på 
Brubakk fra til boligformål. Tomt 1 – dagens bruk er 
ballplass, delvis boligformål, resterende LNF, gitt 
dispensasjon til bruk for pendlerparkering tom 2019. Tomt 2 
– dagens bruk er jordbruk (1,7 daa), tungvint å drive. Tomt 3 
– dagens bruk er jordbruk (2 daa), omdisponering vil gi 
enklere landbruksdrift. Inkludering av tomt 2 o g 3 vil 
innebære en teknisk justering av planavgrensningen. Felles 
for de tre arealene er at nødvendig infrastruktur (veg, vann, 
kloakk) er på plass og at de representerer en fortetning av 
Brubakkhaugen/Karivollen i tråd med Melhus kommunes 
ønsker for området.

Tomt 1 - anbefales ikke til boligformål pga. støy fra E6. 
Arealet er midlertidig omdisponert til parkering, arealet 
er foreslått til LNF. 
 
Tomt 2 –, ligger i LNF i KPA og er utenfor 
planavgrensningen for områdeplanen, som ble endret 
ved behandling av planprogrammet. Det anbefales ikke å 
endre landbruksareal til boligformål. Det er svært stort 
potensial for fortetting nærmere sentrum. 
 
Tomt 3 – ligger i LNF i KPA, og er utenfor 
planavgrensningen for områdeplanen, som ble endret 
ved behandling av planprogrammet. 
Det anbefales ikke å endre landbruksareal til boligformål. 
Det er svært stort potensial for fortetting nærmere 
sentrum. 



 
26. Halfdan Stendahl 

og Astrid Sæther, 
mottatt 20.6.17 

Viser til tidligere innspill (10.12.16), ønsker å komme med 
noen tilleggs innspill. Mener at eksisterende sentrumsareal 
må utnyttes maksimalt, det må tenkes høy utnyttelsesgrad 
og parkeringskjellere. Mener hus må bygges i høyden og 
grønne tak som erstatning av eksisterende grøntareal, 
mener det må settes av penger til stell og drift av miljøgate 
+ park. Næringsdrivende/huseiere må stelle sine 
uteområder slik at ugress ikke vokser oppover veggene. 
Mener bebyggelsen må få noe eget/felles, for eksempel en 
farge som går igjen, slik at det vises at det er tenkt på det 
estetiske. Eksisterende bygninger trenger et løft, som 
gjenspeiler sagabygda. 
Ønsker mindre trafikk i miljøgata og at pendlerparkeringen 
på Brubakk får utkjøringsrampe slik at man unngår den 
trafikken gjennom sentrum. Synes Høyeggen bør få ny 
adkomstvei (ikke Løvsetvegen, farlig skolevei), men ikke 
over dyrkajord. Mener veg bør etableres på andre siden av 
Melhus sentrum/fra Åsvegen (kart vedlagt). Synes T-krysset 
ved Thoragården bør kobles på eksisterende rundkjøring.  
Mener utviklingen ikke må skje på de mest produktive areal 
for matproduksjon. Med ytterligere vekst rundt 

Det legges opp til noe mer fortetting enn eksisterende 
planer. Det tillates opp mot 6 etasjer rundt 
kollektivknutepunktet, og settes større krav til antall 
boliger pr daa i mest sentrale områder. 
Det anbefales ikke for høye bygninger ut fra at det skal 
være et trivelig sentrum for alle, med en menneskelig 
skala for et ellers forholdsvis lite tettsted. 
 
Park/grøntavdeling i kommunen er under utredning, jfr. 
planprogram. 
Det settes krav om parkering under bakken.  
Det er bestemmelser om estetikk. 
I samråd med vegvesenet reguleres ikke rampe mot sør, 
dette har sammenheng med vegnormer og avstand 
mellom kryss. Se trafikkanalyse. 
 
Vedlagte forslag fra Løvset mot Åsvegen går gjennom 
kvikkleiresone Nordegga – Lerlia, og er for øvrig utenfor 
planavgrensningen.  
Ny veg/omlegging nederst i Løvsetvegen ble utredet på 
overordnet nivå i trafikkanalysen, men er ikke anbefalt 



knutepunktene vil disse arealene i fremtiden bli bygd ned. 
Mener verdien av kulturlandskap og mangfold av vekster må 
verdsettes. Mener det må fortettes – eller bygge ut i 
satellittområder med god kommunikasjon til sentrum.  
 

 
 

tatt inn i planen.  
 
Nye landbruksarealer som ikke allerede er omdisponert i 
plansammenheng foreslås ikke nedbygd. Planen legger 
opp til fortetting i de mest sentrumsnære arealene. 

27. Nina Synnøve 
Myklebust 
Blessitt, mottatt 
20.6.17 

Mener det ved Rema 1000 trengs tryggere vei for gående og 
syklende til skoleområdet. Sier det er mange barn som bor i 
sentrum vest, som trenger flere grønne friområder og 
trygge oversiktlige veioverganger. Ønsker en liten park hvor 
Elverøy skole tidligere lå og et lite grønt areal i krysset 
mellom Rema 1000/Varmbo/Gammelbakkan med tydelig 
oversiktlig overgang.  Ønsker tilrettelegging for sti langs 
Gaula. Ønsker plass til biologisk mangfold, som grøntareal 
med slått-eng for bier og sommerfugler. Ønsker natursti bak 
Rådhuset. Ønsker lett synlige tilgang til friluftsareal, stier og 
sykkelveier. Ønsker gode veiforbindelser for gående fra 
stasjonsområdet i alle retninger. Ønsker synliggjort 
kulturlandskapet og historien i tettstedet. Ønsker estetiske 

Krysset ved Rema er foreslått regulert med rundkjøring. 
Det foreslås også regulert bedre og tydeligere 
gangløsninger og overgangsløsninger i området. Det er 
foreslått park ved Elverøy. 
 
Det er foreslått regulert stier langs Gaula. Biologisk 
mangfold ivaretas gjennom hensynsoner og 
bestemmelser. 
Det er foreslått regulert sti på Meeggen og atkomst fra 
sentrum vha. sti/trapp. 
 
Det foreslått regulert tosidig sykkelfelt og tosidig fortau i 
miljøgata.  



krav til utbygging og torg med plass til salgsboder.  Ønsker 
miljøvennlig kulturhus med møteplass for alle og klatrevegg. 
Synes Melhus bibliotek bør styrkes og utvikles.  
Mener negative elementer som mye asfalt, utrygg ferdsel 
for gående, rot rundt næringsbebyggelse bør tones ned. 
Synes gående bør ha fortrinnsrett i sentrum og at jordvern 
bør prioriteres fremfor nybygg.   
 

 
Kulturlandskap ivaretas ved hensynsone. Det er sett på 
areal for kulturhus i planarbeidet. Det foreligger 
mulighetsstudie fra 2015 som peker på at rådhuset bør 
endres til et rådhus/kulturhus. Det vises til 
planbeskrivelsen. 
Det foreslås krav om parkering under bakken, krav til 
uterom, og torg. Landbruksareal foreslås ikke bebygd.  
 
 

28. Medalhus 
andelslandbruk 
SA, mottatt 
20.6.17 

Medalhus andelslandbruk SA er et samvirkeforetak som 
dyrker grønnsaker til medlemmene av foretaket. Foretaket 
leier jord og kjøper tjenester av eierne av gbnr. 92/1, 
Halfdan Stendahl og Astrid Sæther. Medalhus 
andelslandbruk SA disponerer i 2017 ca. sju daa av 
eiendommen. Foretaket har per dato 160 medlemmer som 
med små og store familiemedlemmer teller anslagsvis 350- 
400 personer. Har drevet allsidig grønnsakproduksjon på 
gården siden 2013, og andelslandbruket er et av de største i 
landet. Synes ikke det er heldig at en del av dyrkajorda på 
eiendommen kommer i spill. Med potensielt mindre 
tilgjengelig areal for gården kan andelslandbrukets 
utviklingsmuligheter også bli redusert. 

Arealet blir ikke berørt av planforslaget. 
 

29. Stiftelsen 
Prestegårdslåna i 
Melhus, mottatt 
20.6.17 

Styret i stiftelsen Prestegårdslåna vedtok enstemmig  
følgende i sak 6/2017: 
Styret for stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ber Melhus 
kommune om å ikke ta mer dyket jord i og rundt sentrum til 
annet formål. Melhus kommune bes føre den strengeste 
jordvernpolitikk. 
 

 

30. Naturvernforbund
et i Melhus og 
Klæbu. Mottatt 

Mener planavgrensingen gir en unik mulighet til å definere 
de viktigste arealene knyttet til kulturlandskaps- og 
naturverdier, og sikre dem juridisk for fremtiden. Mener det 

 
 
 



20.6.17 som blir vedtatt i løpet planprosessen vil ha stor innvirkning 
på om man ti år fram i tid fortsatt kan omtale 
sentrumsområdet som et «miljøvennlig sted ved Gaulas 
bredd», jfr. den samlende visjon. Sier Melhus er annerledes 
sammenligna med andre bynære tettsteder i 
Trondheimsregionen. Mener «Landsbyen» Melhus’ identitet 
er tett sammenvevd med kulturlandskapet og alle dets 
dimensjoner-, synlige og immaterielle,- med Sagabygda. 
Naturvernforbundets lokallag mener at områdeplanen må 
ta sikte på å verne landbruksområdene som berøres i 
planprogrammet, inkludert Gimsøya. Disse 
jordbruksarealene kan ikke erstattes og utgjør bl.a. viktige 
rekreasjonsområder og biotoper.(…) Irreversible inngrep i en 
livgivende ressurs som matjord er alvorlige og angår oss 
alle. 
Er positiv til at Gaula skal synliggjøres mer, og at det skal 
tilrettelegges for turstier. Det finnes allerede mange turstier 
langs Gaula, Naturvernforbundet ønsker å delta i den videre 
prossessen for å finne de beste løsningene for turstier som 
både tar hensyn til turgåere og naturverdiene.  

 
 
Det foreslås ikke å ta i bruk nye landbruksarealer til 
utbygging. 
 
Det ble avholdt et møte med Naturvernforbundet v/leder 
21.03.18. Det ble sett på arealer til turstier langs Gaula. 
Disse er vist i plankart og ved bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Oikos Sør-
Trøndelag, 
mottatt 20.6.17 

Oikos Økologisk Norge er en nasjonal interesseorganisasjon 
for forbrukere og produsenters om ønsker å fremme 
økologisk produksjon og forbruk. Mener jordvern er et viktig 
ledd i å sikre matprodusjon i Norge og globalt. Sier Norge 
innen 2050 må produsere dobbelt så mye mat på mindre 
areal. Viser til at byene vokser i de fleste land, og den beste 
landbruksjorda blir nedbygd som følge av denne veksten. 
Sier kampen om matjorda først og fremst foregår i 
kommunene hvor politikerne må finne en bedre balanse 
mellom boligbygging, næringsvirksomhet og andre 

Nye landbruksarealer som ikke allerede er omdisponert i 
plansammenheng foreslås ikke nedbygd. 



langsiktige samfunnsinteresser som å ta vare på de tre 
prosentene av Norges areal som kan dyrkes mat på.  Mener 
det er feil å omdisponere dyrka mark fra eiendommen til 
Halfdan Stendahl og Astri Sæther,som driver en unik gård.  
 

32.  Mirjam Mathisen, 
mottatt 27.6.17 

Ønsker et grøntareal mellom Rema1000, Melhustorget og  
Høvdingen. Ønsker det etableres et amfi/paviljong hvor folk 
kan samles, kor og korps.  
Synes det er negativt med all parkeringen rundt Rådhuset, 
og langs Rådhusvegen. Ønsker det etableres 
parkeringskjeller/hus, mulig med boliger over.  

Det foreslås torg i området. Det er mulighet for 
amfi/paviljong flere steder. Det reguleres flere torg, 
plasser og parker. 
 
Det er satt krav om parkering under bakken. 
Det er samtidig krav til fortetting, slik at det vil bli bygd 
flere boliger i sentrum i fremtiden. 

33. Utflyttet 
Melhusbygg, 
mottatt 29.6.17 

Ønsker ikke at Melhustunet utbygges.  
Foreslår ny avkjøring fra Brubakk ned på E6 slik at man 
unngår gjennomkjøringstrafikk i sentrum.  
Sier langsiktig bruk av lagringstelt bør unngås, og utendørs 
lagring av rot må fjernes.  
Ønsker at Jan Kåres bil flyttes, og det etableres park der 
med minnestatue fra leiren/krigen.  

Melhustunet er regulert til utbyggingsformål fra før, og er 
også regulert i områdeplanen. 
Etter samråd med vegvesenet anbefales ikke ny avkjøring 
fra Brubakk. Arealet hvor Jan Kåres bil ligger er foreslått 
regulert til sentrumsformål. Dette vil på sikt medføre en 
annen utnyttelse av tomta. 
Park er for øvrig foreslått regulert flere steder innenfor 
planen, med muligheter for minnesmerker, eller annet. 
 

34. Nøsterud 
Arkitektkontor 
AS, mottatt 4.7.17 

Har forslag til utnyttelse av arealet mellom rema-bygget og 
Melhustorget. Forslår anlegg med torg, park, kongresssenter 
og glasskuppel, alt over parkering i bakken.  
 

Det foreslås torg i området. Området reguleres ellers til 
sentrumsformål (forretning/bolig mv.). Det er krav om 
parkering under bakken. 



 
35. Råd for 

mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne, 
mottatt 19.6.17 

Det er vært avholdt innspillsmøte med lag og organisasjoner 
– innspill er tatt med videre i AU møte og møte i Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innspillene er 
dokumentert med en rekke eksempelbilder, og temaene for 
innspillene er gjennomgående universiell utforming i 
sentrum, som kantsteiner malplassert i forhold til en rekke 
snarveger, mer gatelys ect. Vedlikehold både sommer og 
vinterstid ønskes ivaretatt. Ønskes tilgjengelighet til Gaula. 
Boliger og boligbygging; ikke idustrielle omsorgsområder, 
ønskes økt fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet - 
ønsker mangfold i alder og sammensetning i befolkning. 
Mener kollektivtrafikken bør løses på tvers av sentrum – 
matebusser (føreløse/universelt utformet). Miljøgata fri for 
busser? 
 

Det skal foretas noen mindre tiltak i 2018 for et bedre 
universelt sentrum med midler gitt av kommunestyret. 
 
Det reguleres sti langs østsiden av Gaula som har 
bestemmelser om universell utforming. 
Det er også fellesbestemmelser om universell utforming i 
områdeplanen. 
 
 
Det legges til rette for økt kollektivdekning med nye 
bussholdeplasser på Gimsøyan, og regulering av 
kollektivknutepunkt ved skysstasjonen.  
Matebusser er gitt som innspill gjennom 
miljøpakkearbeidet (ny byvekstavtale). Dette er ikke en 
del av områdeplanen, men planen legger til rette for økt 
kollektivdekning. 
  



 
Eksempelbilde, kantstein som hindrer bevegelseshemmede 
(her er det satt av midler til strakstiltak i 2018) 
 

36. Norconsult, 
mottatt 21.8.17 

Innspillet er en mulighetsstudie for eiendommene i Potten 
området (markert med stjerne). Ønskes utvikling av et 
småskala sentrum med innslag av boliger for barnefamilier 
og miks av type leiligheter. Det planlegges 2 boligblokker i 5 
etasjer med til sammen 28 boenheter, med p.kjeller. 
Leilighetsmiks fremgår av studien. Ønsker at det inntas 
bestemmelser som tillater den type bebyggelse i dette 
området. Videre ønskes at det gis planbestemmelser som 
tillater utbygging uten detaljregulering.

 
 

Innspillet er levert etter påmeldingsfristen for utbyggere 
som ønsket å detaljregulere. 
Det er ikke foretatt nabovarsling. 
Området er i KPA av satt til nåværende boligbebyggelse 
med utnyttelse maks 35 % BYA. Det synes ikke bra med 
to eneboliger og to 5 etg. blokker slik som foreslått her. 
Området bør sees under ett med detaljplan. 
Det er satt krav om detaljplan i bestemmelsene. 



 
 
 

37. Gauldal 
sykkelklubb, 
mottatt 31.8.17 

Innspill om en velodrom i Melhus. Ønsker sikre rekruttering 
til Gauldal Sk, skape en arena for Melhus VGS –sykkel, 
gjennom et interkommunal sammarbeid. Indre bane kan 
disponeres til andre aktiviterter, for eksempel skøytebane 
om vinteren.  
 

 
 

 
Det er ikke sendt inn et konkret forslag om areal. En slik 
type bygning vil kreve detaljplanlegging, med tanke på 
infrastruktur, parkering mv. Den må kombineres med 
andre arealer til idrett. Denne type bygg må ikke 
nødvendigvis ligge sentrumsnært. 
Det må fremmes forslag til detaljplan dersom det er 
konkrete planer og ressurser til et slikt bygg. 
Type områder kan kanskje være Gruva eller kanskje 
skoleområdet dersom det finnes plass. Dette er ikke 
utredet. Tambartun ligger utenfor planavgrensningen for 
områdeplanen, men arealene der kan mulig egne seg for 
en slik type bygning. 
 
 

38. Ungdomsrådet, 
mottatt 10.10.17 

Ungdomsrådet samlet alle elevrådene til et møte angående 
områdeplanen 28.08.17. Innspillet fra ungdomsrådet er en  
oppsummering av alle ønskene og forslagene som kom frem 
under denne samlingen. 
 
Ønsker seg eget ungdomshus. Ønsker boliger/leiligheter 
øremerket ungdom, gjerne i ungdomshuset.  
Ønsker flere parker og grøntområdet i sentrum tilpasset alle 
aldre, vil fungere som møteplasser. Ønsker benker/bord, 
lekestativ, fontener, dam/skøyteis.  
Det ønskes at Gaula videreutvikles med turstier tilpasset 
barnevogner/rullestoler, flytebrygge og en strand. 
Ønsker oppussing av Melhustorget med cafe på taket og 
bytorg. Parkering under bakken.  
Gratis wifi i sentrum og utecafeer. 

 
Mulig plassering for ungdomshus kan være i et fremtidig 
kulturhus / i kombinasjon med rådhuset. Ved 
skoleområdet på vestsiden kan det også kanskje sees i 
kombinasjon med kulturskole eller et flerbruksbygg.  
 
Det er satt av flere byrom i områdeplanen, og et torg. Det 
er også satt av lekeplasser og større områdelekeplasser. 
For byrom og lekeplasser er det satt krav om møblering 
(sitteplasser, lekeapparat o.l.) i bestemmelsene.  
I området Gimsøyan tenkes det fremtidig skøytebane. 
Det er også mulighet for mindre vannspeil innenfor andre 
byrom. Det er regulert turstier langs Gaula og på 
Meeggen. På østsiden settes det krav om tilrettelegging 
for universell utforming (barnevogn/rullestoler).  



Ønsker utvidet kollektivt tilbud og utvidelse av 
rådhus/kulturskolen. 
Det ønskes også et sentrum med mange aktiviteter og 
attraksjoner som; driv-in kino, trampolinepark, klatrepark, 
badeanlegg, basketballbane, bowling, flere resturanter, 
hotell og campingplass. 
 

Melhustorget har planer om nye bygg med utadvendte 
fasader som kan skape mer liv til sentrum. 
Det tilrettelegges for økt kollektivtrafikk med 
holdeplasser for buss og kollektivknutepunkt ved 
skysstasjonen. 
 
Det er avsatt areal til parker, og det er mulighet for 
etablering av forskjellige aktiviteter (klatring mv) der, 
eller innen skoleområdet, som skal detaljreguleres. 
Hotell kan etableres innenfor områder regulert til 
sentrumsformål (mest sentrale deler av sentrum øst). 
 

39. TrønderEnergi 
Nett AS, mottatt 
19.10.17 

Sendt over en sosi- fil som inneholder eksisterende 
høyspenningslinjer (66 og 22 kilovolt), 
høyspenningskabler(22 kilovolt), nettstasjoner (22 kilovolt) 
og trafostasjoner (66 kilovolt) innenfor planområdet til 
sentrums planen. Ønsker at disse legges inn med tilhørende 
faresoner.  

Det er etablert faresoner i plankartet, med tilhørende 
bestemmelser. 

40. Toralf Sundin 
Hamstad, mottatt 
24.10.17 

Bor midt i hjerte av sentrum, i det nye boligfeltet på 
Lenamælen, og ønsker å påvirke hva som bør komme i stand 
i framtidens Melhus sentrum. Har laget noen "slides" på 
forslag til tursti langs Gaula og dertil tilknytting til Folk i form 
løypa, samt opparbeiding av grønt fellesareal og lekeplass. 
(6 slides i vedlegget). 

Det er regulert tursti langs Gaula på østsiden, med videre 
tilknytning til folk i form løypa, både i nord og sør. Det er 
satt krav om universell utforming i bestemmelsene. 
Det er også regulert lekeområde. 
 
Parkvesen er under utredning. Det er ønskelig at Melhus 
kommune har en avdeling/fagpersonell som kan styre 
vedlikehold av viktige byrom/plasser og turveger i 
fremtiden. Dette gjelder flere deler av kommunen. 



 

 
Eksempler fra innspillet 
 

41. Gaulasenteret AS, 
mottatt 17.11.17 

Støtter betraktningene om at Gaulasenteret har 
kulturhistorisk interesse, og ønsker å ivareta dette i 
utviklingen av eiendommen. 
Ber om at områdeplanens bestemmelser tar hensyn til at 
det må være mulig å utvikle eiendommen videre samtidig 
som en ivaretar kulturhistoriske verdier. 
Dette kan innebære tilbakeføring av bygninger til orginal 
stand, tilbakeføre tidligere revet bebyggelse på tomta, 
tilføre ny bebyggelse og utnytte loftet til næring eller 
beboelse, og at første etg av eiendommen  som ikke vender 

 
 
Eiendommen er vist med hensynssone kulturmiljø. 
Bestemmelser er tilpasset byggets kulturhistoriske verdi, 
det er rom for utvikling av eiendommen. Det stilles krav 
til detaljplan. 



mot torg kan benyttes til beboelse.  
En utnyttelse av loft vil innebære fasadeendring i form av 
takvindu eller inntrekt balkong. 

42. Ola Vigdal, Vigdal 
begravelsesbyrå 
AS, mottatt 
17.11.17 

Vigdal begravelsesbyrå AS har vært på Mælabakken siden 
1942. Sier tomten er regulert til bolig/kontor i gjeldende 
plan,  og bygningene er merket med «forventet revet». 
Dette bes fjernet.  
Lokalene er i dag for små til driften, tomten har store 
begrensninger pga byggelinje mot jernbane og E6, og ligger i 
gul støysone. Det er behov for mer kontorplass og 
oppgraderte møterom, noe det ikke er mulighet for i 
eksisterende bygningsmasse. Også behov for å kunne 
utnytte området til parkering. Ønskelig  å utvide bygning 
nordover. Ønsker derfor flytte atkomstvegen nordover og 
kjøpe/foreta makeskifte av naboeiendommen. 

 

 
Området er endret slik at det er bedre tilpasset dagens 
situasjon.  
Det er regulert et større område for forretning/kontor, 
slik at det kan være mulig å utvide byrået mot nord. 
Utnyttelse av området, veg og parkering må løses 
gjennom detaljplan.  
 
 
 



 
Utklipp vedlagt innspill, utsnitt fra gjeldende plan 
 

43. Eirik Sund, for 
Arbeidersamfunn
et «Asbjørn», 
mottatt 15.11.17 

Styret i Arbeidersamfunnet  Asbjørn ønsker å komme med 
følgende innspill; 
Mener Coop Extra sitter på et uforholdsmessig stort areal i 
Melhus Sentrum. Sier butikken er dratt inn fra gateplan, og 
besitter mange parkeringsplasser både på framsiden og på 
baksiden. Mener Coop Extra til daglig ikke har behov for alle 
disse plassene. Foreslår at kommunen går i dialog med 
Trondos om muligheter for at kommunen eller en privat 
aktør kan kjøpe noe av arealet, enten for videre utbygging 
eller friområde. Ønsker at det skal legges til rette for 
bygging i flukt med Miljøgata vis a vis Melhuset. 

Området er regulert til bolig/forretning/kontor i 
gjeldende plan.  
Coop Extra meldte seg på i prosessen som utbygger, men 
har ikke levert eget forslag for tomten. De har pr i dag 
ikke utbyggingsplaner. 
 
Området vil på sikt kunne utvikles med boliger, 
uteområde/torg mm. Området er nå foreslått som 
sentrumsformål hvor det er flere muligheter for utvikling. 
Det er krav om detaljplan for området, og parkering 
under bakken. Det kan bygges ut mot Melhusvegen i 
fremtiden. 
 



44. Melhustunet AS, 
mottatt 
20.11.2017 

Melhustunet AS har deltatt i mulighetsstudie for 
stasjonsområdet  og er invitert som utbygger inn i 
områdeplanarbeidet. Ønsker å levere innspill, samt å 
komme med et forslag til justering av gjeldende 
reguleringsplan for Rønningan (Melhustunet).  
Ønsker at gjeldene plan i hovedsak beholdes, men er positiv 
til en del av grepene som er drøftet i mulighetsstudien og 
planprossesen. Ønsker noe høyere utnyttelse (høyder) inn 
mot kollektivknutepunktet, innslag av bolig også i arealer 
med formål næring/forretning i gjeldene plan, støtter 
endring av undergang under jernbanen til gang/sykkel (ikke 
biler), antall parkeringsplasser reduseres fra 1,5 til 1,0 pr 
boenhet. Ønsker ikke at: fleksilibiliteten i gjeldene plan tas 
bort, planformålene endres, gang og sykkelveg igjennom 
boligtunet. Er ikke enig i at det etableres en gebyrordning 
for å bidra til felles parkeringsanlegg i sentrum. Ønsker en 
dialog med kommunen på hvilke endringer utvidelsen av E6 
medfører  og  hvordan offentlig gang og sykkelveg skal 
reguleres gjennom Melhustunet.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Området er i dag regulert.  
Det foreslås nå sentrumsformål mot 
kollektivknutepunktet. Det foreslås bolig, næring, 
tjenesteyting for øvrige områder. 
Planen blir mer fleksibel med tanke på formål og det 
stilles høyere krav til utnyttelse. 
 
Det foreslås gjennomgående gang/sykkelveg som 
samsvarer med konsept 1 og som knytter området 
sammen med resten av sentrum og til skoleområdet på 
vestsiden av elva. Dette vil også kunne tilføre kvaliteter til 
området. 
Det har vært gjennomført flere møter i planprosessen. 
 

45. Pir II, mottatt 
20.11.2017 

Ønsker å detaljregulere inn i områdeplanen slik andre 
utbyggere har fått tilbud om, slik at de kan gå rett til 
byggesak. Innspillet gjelder eiendommen 94/13 i Melhus 
sentrum. Tiltakshaver Heimdal Sag AS ønsker å sette opp et 
leilighetsbygg på 94/13 med 14 boenheter. Tiltaket er i strid 
med gjeldene plan, og omfattet av vedtak om midlertidig 
byggeforbud. Det som ønskes endret i forhold til gjeldene 
plan er byggehøyde og antall parkeringsplasser.  Dagens 
bygghøyde er opp til kote 35, det er tidligere gitt 
dispensasjoner i nærområde opptil kote 41. Det ønskes en 
økning til kote 43 for eiendommen 94/13 (teknisk 
innstallasjoner på tak for sentral varme og 
ventilasjonsanlegg  som kommer i tilegg). I illustrasjonene 

Ikke påmeldt innen frist. Har derfor ikke vært gjennom 
dialog og avklaringsmøter ect. som de påmeldt utbyggere 
har gjennomført i løpet av 2017. Naboer er ikke varslet. 
 
Må vurderes i en helhet med naboeiendommene. Det er 
stilt krav til detaljplan i bestemmelsene. 



vedlagt innspillet er det også vist hvordan man ønsker å 
utnytte naboeiendommen 94/4 i etterkant.  
 

 
 

46. WPS på vegne av 
Felleskjøpet, 
mottatt  

Viser til tidligere innspill og er bekymret for muligheten for 
at Gimse bru muligens skal stenges for biltrafikk med de 
konskevenser dette har for Felleskjøpet, da de er avhengig 
av Gimsebru for mottak av korn (jernbanebru er for lav).  
 

Se svar til innspill nr 10. 

47. Parow, muntlig 
mottatt 2.1.2018 

Martha Parow, grunneier 30/16 møtte opp på Rådhuset og 
fortalte om at det ved tidligere regulering av Melhus 
sentrum vest hadde blitt sagt fra om at det ikke måtte 
stenges for bilkjøring frem til Haugnæss/Parow i 
Strandvegen. Mye næringsvirksomhet der. Ønskelig at biler 
kan kjøre dit og parkere (fra nord). 
 

Det er regulert  torg/møteplass fra før, som endres noe i 
utforming i planen. 
Tilgangen blir ikke stengt, det kan kjøres inn fra nord.  
Hensikten er også å rydde opp i kjøreforhold i krysset ved 
rema, og bedre forholdene for gående og syklende, både 
i krysset og i strandvegen. 

48.  Envina, mottatt 
9.1.2018 

Envina flytter sitt hovedanlegg  vekk fra sentrum og til 
Hofstad iløpet av våren 2018. For vanlig husholdningsavfall 
vil Envina basere seg på nedgravde punkter (tilsvarende som 
for Toragården) i ytterkant av bebyggelsen. Det vil i de 
samme områdene kunne bli etablert glass/metall - punkter 
for den type avfall. 

 
Det har vært gjennomført eget møte med Envina. 
Det settes krav om renovasjonsløsninger og avfallsrom 
for farlig avfall i bestemmelsene. 



Når det gjelder større avfall slik som sofaer, service, sykler 
etc, så vil tilbudet primært være på det nye anlegget på 
Hofstad. Det vil også bli vurdert en løsning med en 
«avfallstaxi» over tid.  
Det området som bør ivaretas spesielt er farlig avfall. Dette 
kan løses ved at det stilles krav til egne avfallsrom til dette i 
de nye bomområdene/bygningene. 

 
 
 

49. Melhustunet, 
mottatt 15.02.18 

Ser ikke grunn til å fremme forslag om detaljert regulering.  
Mener g/s veg gjennom Melhustunet bør legges mot nord. 
Sier det gir bedre sammnebinding av vegnettet i en periode 
frem til realisering av øst-vest forbindelse over E6 og Gaula. 
Mener at det kan være høyere utnyttelse på området mot 
vest/kollektivknutepunktet, særlig på B/F/K1. 
Ønsker god dialog om endelig utforming av planen. 

 
Melhustunet var påmeldt som utbygger som skullle 
levere planforslag, men leverte brev/innspill i stedet. 
Se kommentar til nr 44. 

 

 


