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Til berørte parter 

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 

Runar Kvalvik 21.04.2021 

Varsel om oppstart av planarbeid 

Plan 2021003 – Detaljregulering – Svorksjøen camping 

Sweco Norge AS, på vegne av avdeling bygg og eiendom i Melhus kommune, gir i samsvar 

med plan- og bygningslovens §§ 12-3, og 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir 

satt i gang: 

Detaljregulering for Svorksjøen camping, plan 2021003 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt renseanlegg til Svorksjøen 

camping og eksisterende hytter nord for campingen. Nytt renseanlegg har til hensikt å løse 

kapasitetsproblemene som har være på dagens renseanlegg de siste årene. 

Kapasitetsproblemene på dagens renseanlegg har ført til problemer med ecoli i vannet, som har 

ført til at den offentlige badestranden har måtte stenge. Det er ikke avgjort hvor renseanlegget 

plasseres, og hele campingplassen inngår derfor i planavgrensningen. I forbindelse med 

planarbeidet skal man også se på plasseringen av campingvogner innenfor campingplassen 

med tanke på brannvern, og skillet mellom campingen og offentlig bruk av området.  

Planområdet er på 172 daa, og omfatter Svorksjøen camping, eksisterende hytter langs 

Svorksjøen, krysset ved fv. 6492 Hølondvegen og område nord for campingplassen som er 

regulert til fritids- og turistformål i gjeldende kommuneplan.  

Området er i gjeldende kommuneplan regulert til fritids- og turistformål, fritidsbebyggelse, 

friområde og LNRF.  

Deler av dagens campingplass og bruken er ikke i tråd med formålet i kommuneplanen. I dag 

beslaglegger campingplassen LNFR formål. Planforslaget er vurdert til å utløse krav om 

konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10 og punkt 12d i vedlegg II. 

Temaet landbruk vil bli utredet i konsekvensutredningen. 

I henhold til § 17-4 varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 

Se vedlagte kart og referat fra oppstartsmøte. 

Vi ber om at leietakere og andre rettighetshavere blir orientert om varselet.  

Eventuelle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/ 

Runar K. Kvalvik, Dronningensgate 52, 8514 Narvik, eller epost 

runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no med kopi til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 

Melhus, eller som e-post til: postmottak@melhus.kommune.no 

mailto:runarkyllingstad.kvalvikl@sweco.no
mailto:postmottak@melhus.kommune.no
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FEIL! BRUK FANEN HJEM TIL Å BRUKE 

ZUPPDRAGSBENÄMNING PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES 

HER.  

FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN.  
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Frist for å komme med merknader er 26.05.2021 

De som sender inn merknader vil ikke få personlig svar på sin forespørsel. Alle merknader blir 

referert og kommentert i det videre planarbeidet.  

Varselet er også kunngjort og referat fra oppstartsmøte er lagt ut på kommunens hjemmesider 

under kunngjøringer. 

Med vennlig hilsen 

Runar K. Kvalvik 

Sweco Norge AS 

 

Vedlegg 1: Kart med plangrense  

Vedlegg 2: Referat oppstartsmøte 

 

 


