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Anmodningom oppstart ble mottatt av Melhuskommune06.12.20.Møteinnkallelseble sendt ut
09.12.20med følgendemøteagenda:
1. tiltakshaverpresenterertenkt prosjekt.
2. avklaringermed Melhuskommune
a. om planenomfattesav konsekvensutredning
b. planavgrensning
c. forhold til områdeplanMelhussentrum
d. krav til komplett planforslag/nødvendige
utredninger
e. utbyggingsavtale
3. andre forhold
a. prosessvidere
i. regionaltplanforum
ii. politiskprinsippsakom planavgrensning
iii. parallellsaksbehandling
av plan og byggesak,avklaremilepæler,avhengigheter,
samordning
b. tidsplan
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c. annet

Oppstartsmøteer obligatoriskog jfr. PBL§ 12-8 skaldet skrivesreferat fra oppstartsmøtet.Referatetskal
inneholdeopplysningerom de temaenesomble drøftet i møtet, avklaringerog konklusjonerdet ble
enighetom, vesentligepunkter det er uenighetom og punkter som gjenstårå avklare.Det skalogså
fremgåav referatet kommunensvurderingav kravettil fagkyndighetjfr. PBL§ 12-3 er oppfylt. Påmøtet
stilte Pir II ASsom fagkyndig,og kommunenvurdererdermedkravettil fagkyndighettil å væreoppfylt.
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1 Planområdetsstatus
1.1

Beskrivelse
av planområdet

Områdetliggeri nordlig del av Melhussentrum,og avgrensesav Melhusvegeni øst og jernbaneni vest.
Planinitiativetomfatter eiendommengnr/bnr 94/181,Melhusvegen405,som har et arealpå ca. 4,2 daa.
Eiendommener i dag bebygdmed gamleMelhusjernbanestasjon,og huseri dag installasjonerknyttet til
drift av jernbanen.
1.2

Planstatus

Arealbruksformåler bolig/forretning/kontor,benevntsomområdeBFK1i områdeplanMelhussentrum,
vedtatt 24.09.19.Eiendommenberøreri tilleggarealregulert til gang-og sykkelveg,annenveggrunn–
grøntareal,sykkelbaneog veg.
OmrådeBFK1omfatter i tillegg eiendommenegnr/bnr 94/182,94/23, 94/25 og 94/21, og har et samlet
arealpå 5,9 daa.For BFK1er det angitt følgendebestemmelse
Kravom detaljplanfor heleområdetsamlet.Støykravog byggegrenseravklaresi detaljplan.Det skal
tilstrebesvariasjoni høyderinnenforområdet.Arealmellomfortau og bebyggelseskalanleggesmed
grønnstruktur.

2 Beskrivelseav tiltaket
2.1

Plangrep

Intensjonenmed planarbeideter å regulereMelhusvegen405 med ny bebyggelsesom underbygger
målsettingi områdeplanen,særskilthovedmål3 –sentrum framstårsom et attraktivt handelssentrum
med et variert tilbud.
Bakgrunnenfor planarbeideter nye lokalertil MelhusDyreklinikk,og med utvikle bedriften til å bli et
modernedyresykehusfor hele regionen.
Nybebyggelseplanleggessom et langsmaltbyggmellomMelhusvegenog den gamlestasjonsbygningen,
og innpasserden gamlebebyggelseni den nye.Bebyggelsen
tenkesoppført i 2 etasjer,med et BTApå ca.
1000m2.
2.2

Begrunnelsefor og fastsettingav planensavgrensning

Områdeplanenfor Melhussentrum,stiller krav om at det skalutarbeidesen samletplan for arealet
regulert til BFK1i planen.Forslagsstiller/tiltakshaver
ønskerå regulereden delen av BFK1som omfattes
av eiendommengnr/bnr 94/181.
Det ble diskutert mulighetenfor å gjennomføreen politiskprinsippavklaringomkringplanavgrensningen.
For å kunnebehandleen prinsippavklaringmå det innsendeset notat som omhandlerbakgrunn,hvilke
avvikfra overordnetplan det gjelder,og begrunnelsefor avviket.I tillegg må det innsendeset forslagtil
den ønskedeplanavgrensningen.
Det foreliggerdermed2 ulike alternativerfor planavgrensning:
1. BFK1:Planenfølger formålsgrensefor BFK1,med avgrensningmot detaljreguleringav
bankkvartalet(planid2020006)mot sør.Mot nord avgrensesplanenav kryssingav regulert gangog sykkelvegog områdeG8omfattesav planen.Mot Melhusvegenavgrensesplaneni regulert
midtlinje.
2. 94/181:Planenfølgerformålsgrensefor BFK1mot vest.Mot sør avgrensesplanenmot
eiendomsgrensetil gnr/bnr 94/182 innenfor formålet BFK1,men tar med segformål regulert til

Saksnummer

20/9246-5
Side 5 av 13

gang-og sykkelveg(o_GS1)og annenveggrunn- grøntarealtil der O_GS1sammenfallermed
regulert sykkelanleggo_sy1.Dette for å kunnevurderestørrelsenpå regulert annenveggrunn–
grøntareal.
Dersomdet ønskeså varsleoppstartfør prinsippsakom planavgrensning
er avklarti planutvalget,
anbefalesdet å varsleoppstart med avgrensningsom beskreveti alternativ1. Det må da fremgåav
oppstartsvarsletat planområdetvurderesredusert,men at det avhengerav prinsippsaki planutvalget.
Planenberørerikke usikreeiendomsgrenser.
Det er derfor ikke nødvendigmed oppmåling.

3 Føringerfor tiltaket
3.1

Aktuelleføringer
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-,areal-og transportplanlegging
Statligeplanretningslinjerfor barn rettigheter i planleggingen
Statligeplanretningslinjerfor klima-og energiplanlegging
og klimatilpasning
Retningslinjerfor støyi arealplanlegging
T-1442
Retningslinjerfor luftkvalitet T-1520
Byvekstavtalen2019-2029
Områdeplanfor Melhussentrum(planid2016001)m/tilhørendevedlegg.
Byvekstavtalen
Melhuskommunehar inngått Byvekstavtalemed Staten,Trondheimkommune,Malvikkommune,
Stjørdalkommuneog Trøndelagfylkeskommunefor perioden2019-2029.Det er et overordnetmål i
avtalenat veksteni persontransporteni storbyområdeneskaltas med kollektivtransport,syklingog
gang.
Det skalfremgåav planbeskrivelsen
hvordanframlagteplanforslagfølgerByvekstavtalen.
Det skal
visestil hvordanplanforslagetsamsvarereventueltikkesamsvarermed denne.
OmrådeplanMelhussentrum:
Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelser
angitt i planbestemmelsene
for områdeplanMelhussentrumskalfølgesopp. I
særliggradgjelderdette F1-F8,F10-F23,F26,F28-34.
Øvrigebestemmelser
Øvrigebestemmelserangitt i planbestemmelsene
for områdeplanMelhussentrumskalfølgesopp. I
særliggradgjelderdette 2.1, 2.8.1,2.8.2,3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.1.5
Vilkårfor gjennomføring
Vilkårfor gjennomføringangitt i planbestemmelsene
for områdeplanMelhussentrumskalfølgesopp
i særliggradgjelderdette: 9.1.1,9.1.2,9.1.3(byggesak),9.1.4,9.1.5,9.1.7
Rekkefølgekrav
Rekkefølgekrav
angitt i planbestemmelsene
for områdeplanMelhussentrumskalfølgesopp. I særlig
gradgjelderdette: 9.2.1,.9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.5,9.2.6,9.2.7.

Prinsippeter at aktuellebestemmelseri områdeplanen,må videreføressom bestemmelserinn i denne
detaljreguleringen.
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Estetikk,utnyttelseog byggevolum

Det skalfremgåen vurderingav utnyttelseni planbeskrivelsen.
Det skalleggesopp til en effektiv
arealbruk.Det skalderfor innarbeidesbestemmelsersomsikrerminimumskravtil utnytting og
maksimumskrav
til parkering.
I fortettingsprosjekter det viktig at bebyggelsendetaljplanleggesi plankartetsålangt det lar seggjøre,
med bygningskropp,og andrearealersom veg,parkeringog grøntarealer.
Det er viktig at nye utbyggingsprosjekt
får en estetisktilfredsstillendeutforming,passerinn i nærområdet
og er tilpassetet endret klima.Det skali planforslagetforeliggesnittegningersamt 3D-modellfor å kunne
vurdereplanensvirkningerfor naboer.Illustrasjonerskalvisemaksimalutnyttelseav hva planenåpner
opp for, og derfor ikke nødvendigvishva som er mest sannsynligtiltenkt bygd.Dersomdet vedlegges
illustrasjonersom ikke visermaksimalutnyttelse,skaldette fremkommetydelig av planforslaget.Annen
eksisterendebebyggelsei områdetskalbeskrivesi planen,samt hvordanny bebyggelsevil passeinn i
denne.Føringerliggeri bestemmelseneF26og F30.
Det skali henholdtil bestemmelseF11leggesvekt på ethelhetlig miljø og ressurstenkningved byggingav
nye bygg,og det skalredegjøresfor hvordannye bygger tilpassetframtidigeklimaendringer.Det må ses
på mulighetenfor blågrønn-løsninger.
Sefor øvrig:
-

Melhusbyromsutrening

-

Stedsanalyse

-

KonsepterMelhussentrum

-

Rapportframtidenssentrum

Disseer å finne i planregisterettil områdeplanMelhussentrum.

3.3

OverordnetVVA-plan

Planenmå sikretilstrekkeligkapasitet/løsningfor veg,vann,avløp,overvannog slokkevann.Det skal
derfor utarbeidesoverordnetVVA-plansom skalværegodkjentfør planenkan 1.gangsbehandles.
OverordnetVVA-planskalutarbeidesi henholdtil veilederom krav knyttet til plangodkjenningav VVAplaner (veg,vann,avløp)i Melhuskommune.Overordnetplan innebæreret notat, beregningersamt vegog VA-kart,og skalvisegjennomførbareløsningerfor veg,vannog avløp,inkludert beregningav kapasitet
som kreves,beregningav overvannog lokalovervannshåndtering.
Fordetaljer vedrørendestatusog krav til overordnetVVA-plan,visesdet til vedlagtenotat. Det forutsettes
at dette videreformidlestil konsulentensomskalutarbeideVVA-planen.
Det skalinnarbeidesrekkefølgebestemmelse
somsikrerat det utarbeidesog godkjennestekniskVVA-plan
(jfr. veileder)før det gis tillatelsetil tiltak.
Kontaktpersonfor overordnetVVA-planer AmalieAnshusBerg
E-post:amalie.anshus.berg@melhus.kommune.no

3.3.8 Vann og avløp inkludert overvann
Det skalinnarbeidesfellesbestemmelse
for planområdetsom sikrerat det ikkeetableresbygningerog
faste innretningeri en avstandpå 5 meter fra vann-og avløpsledninger.
Det er krav til overvannshåndtering
med lokal fordrøyningpå egentomt. Jfr.Statligplanretningslinjerfor
klima-og energiplanlegging
og klimatilpasningskaldet ved utbygging,fortetting eller transformasjon
vurdereshvordanhensynettil et endret klima kan ivaretas.Det bør leggesvekt på godehelhetlige
løsningerog ivaretakelseav økosystemerog arealbrukmed betydningfor klimatilpasning,somogsåkan
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bidra til økt kvalitet i uteområder.Planerskalta hensyntil åpnevannveier,overordnedeblågrønne
strukturer, og forsvarligovervannshåndtering.
Bevaring,restaureringeller etableringav naturbaserteløsninger(naturligebekker,nye grønnetak og
vegger,kunstigebekkerog bassengmv) bør vurderes.Dersomandreløsningervelges,skaldet begrunnes
hvorfor naturbaserteløsningerer valgt bort.
Sefor øvrigflere føringeri vedleggtil områdeplanMelhussentrum:
-

Saneringsplan
med vedlegg

-

OmrådeplanVA-notat

-

OverslagvannmengderområdeplanMelhussentrum

-

ROS-analse
VAOMelhussentrummed vedlegg.

3.3.9 Veg
Det skalutarbeidesoverordnetvegplanhenholdtil veilederom krav knyttet til plangodkjenningav VVAplaner (veg,vann,avløp)i Melhuskommune.
Avkjørseltil vegog frisiktsonemå reguleresi sin helhet og utformes i henholdtil kommunenvegnormog
statensvegvesensin håndbokN100.
Trafikkavviklingog trafikksikkerhetmå beskrivesi planbeskrivelsen.
Byggegrense
mot vegskalreguleresi plankartet.
Rekkefølgekrav
om opparbeidelseav o_GS1før brukstillatelse.
Det henvisestil kommunensvegnormog til kommunalveglysnorm.
3.4

Parkeringsdekning

Parkeringsnormfor Melhussentrumskalleggestil grunn.Parkeringsbehovet
skalprimært dekkespå egen
tomt, hovedsakeligi parkeringskjeller.Eventueltavvikfra parkeringskjellermå begrunnessærskilti
planbeskrivelsen.

Det skaltas utgangspunkti annentjenesteytingfor dette prosjektet.Det er kravtil parkeringfor universell
utforming.
3.5

Renovasjon

Det skalregulerestil renovasjonsom viserplasseringmed eget formål. Det må sikresat renovasjonsbil
har sikkertilkomst og at nødvendigsikkerhetved tømmingblir ivaretatt. Beskrivelseav dette skalfremgå
av planbeskrivelsen,
og evt. Situasjonsplan
som visersnuarealdersomdette er aktuelt.
Vi anbefalerat renovasjonsløsning
løsesi samrådmed ReMidtIKS.SebestemmelseF17.ReMidtstiller
krav til at det utarbeidesrenovasjonsteknisk
plan som vedleggtil reguleringsplanen.
Det visestil veileder
for renovasjonsteknisk
plan, for oversikthva en slik plan skalinneholde.
Dersomdet velgesnedgravdløsningpå avstandskravettil VA-ledningerpå minimum5 meter ivaretas.
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Alternativenergi

Kommuneplanens
arealdelgenerellebestemmelserpkt. 1.4.3:
Tilretteleggingfor alternativenergi
I alle utbyggingsområder
skalalternativeenergiløsninger
vurderesog det skalframgåav
planbeskrivelsen,
evt. søknadom tiltak hvordanenergiforsyningen
vil bli løst.
I utbyggingsområder
lokalisertpå grunnvannsressurser
skalressursenundersøkes
medtankepå bruk
til energiforsyning.
Undersøkelsen
skalforeliggefør reguleringsplanen
tas opp til behandling.
Påbakgrunnav undersøkelsen
skalreguleringsplanen
beskrivehvordanenergiforsyningen
i området
kan og bør løses–dette skalogsåomfatte en vurderingav brukenav alternativeenergikilderutenom
grunnvann.
For denneplanenskalalternativenergiløsningvurderesog framgåav planbeskrivelsen.
Utbyggingsområdet
er lokalisertpå grunnvannsressursen,
og dette er derfor aktuelt.Det er videre
gitt kravi bestemmelseF19at eventuellekonsekvenser
av dette skalbeskrives.
3.7

Utbyggingsavtale/rekkefølgekrav

Utbyggingsavtale
mellomutbyggerog kommunemå inngåsfor å innfri rekkefølgekrav,og om fordelingav
ansvarog kostnaderfor utbyggingav nødvendiginfrastruktur.Oppstartav forhandlingerom
utbyggingsavtale
kan med fordel varslessammenmed planoppstart,og forhandlingerkan skjeparallelt
med planforslaget.
Eksempeltekstpå varselom oppstart av forhandlingerutbyggingsavtale:
Det varslessamtidigom oppstart om forhandlingerom utbyggingsavtalejf. Plan-og bygningsloven§ 17-4,
1.ledd.
Eksempelhvor dette er gjort finnesher: https://www.melhus.kommune.no/detaljregulering-soebergvest-varsel-om-oppstart-av-planarbeid-og-forhandlinger-utbyggingsavtale.6322171-340826.html
Alle rekkefølgekrav,fellesbestemmelser
og vilkårfor gjennomføringer gjenstandfor utbyggingsavtale.
For
at utbyggingsavtale
skalværejuridiskbindendeskalbestemmelsenedet knyttesutbyggingsavtale
til,
inngåsom en del av planen.Det betyr at rekkefølgekravi områdeplanenskalvidereføresinn i denne
planen.
Utbyggingsavtale
skalværeinngått før det kangis IG innenfor planområdet.
Midler skalværeinnbetalt i henholdtil utbyggingsavtale,
før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest.
Det visestil områdemodellfor Melhussentrum.Denviserhvordandet forutsettesat det skalinngås
utbyggingsavtale
som medføreret anleggsbidragfor fellestiltakdefinert i rekkefølgebestemmelser
i
områdeplanen.
3.8

Landbrukog jordvern

Planområdetberørerikke dyrkaeller dyrkbarmark.Høyutnyttelseav området vil bidra til å forhindre
presspå dyrkajorda.
3.9

Terrenginngrep

Terrenginngrep/planering
avterreng skalbeskrives.
3.10 Kulturminner/kulturmiljø
Planområdetberørerikke registrertekulturminner.Minner om den generelleaktsomhetsplikten.
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3.11 Annet
Geoteknikk:planområdetliggerunder marin grenseog kvikkleirekan forekomme.Dokumentasjonav
tilstrekkeligsikkerhetmot skredog flom skalforeliggesomen del av planforslagetfør planenkan
1.gangsbehandles.
Det visestil fellesbestemmelse
F1og vilkårfor gjennomføringpkt. 9.1.2.Kravettil
tilstrekkeligsikkerhetgår frem av TEK17og NVEsretningslinjer.Det stilleskrav om geoteknisknotat som
en del av planforslaget.Dette gjelderogsåfor VA-anlegget.Geoteknikkmå følgesopp i forbindelsemed
utbyggingen,og skalinnarbeidessom en del av bestemmelsene.
Støy:visestil fellesbestemmelse
F3,og vilkårfor gjennomføringpkt. 9.1.1og 9.1.3.Det må i
reguleringsplaneninnarbeidesbestemmelsersom sikrertilfredsstillendestøyforholdihht T-1442,samt
krav om at det skalforeliggestøyvurderingved byggesak.Planområdetgrensertil vegog jernbaneog
sumstøyskalderfor vurderes.Det skalutarbeidesbestemmelserfor anleggsstøy/støv
og for
anleggstrafikk,trafikkavviklingi anleggsfasen.
Gjennomførbarløsningsom sikrerakseptablestøyforhold
må dokumenteresog sikresi reguleringsplanen.
Strøm:forslagsstillerbør på et tidlig tidspunktta kontaktmed TensioASfor å avklareom det er behovfor
oppgraderingav strømnetteteller oppføringav trafo/flytting av trafo. Ved oppføring/flyttingav trafo så
skaldette avsettesi plankartetmed eget formål med hensynssoneover.

4 ROS-analyse
For alle reguleringsplanerskaldet utarbeidesen Risiko-OgSårbarhets(ROS)-analyse.
Regulantenskalselv
vurderehvilketema somer relevante.Setabell 1 for kommunensforslagtil utredningstema.Forslageneer
ikke utfyllende.ROS-analysen
skalutarbeidesi henholdtil DSBsin veilederfor ROSi arealplanlegging.

Tabell1: Mulige utredningstemafor ROS-analyse.
Listener utfyllende.
Emne

Naturgitte
forhold

Forholdeller uønskethendelse

Børredegjøresfor i
ROS-analyse

Er områdetutsatt for snø-eller steinskred?

X

Er det fare for utglidning(er områdetgeotekniskustabilt)?

X

Er områdetutsatt for springflo/flomi sjø/vann?

X

Er områdetutsatt for flom i elv/bekk,herunderlukket bekk?
Er det radon i grunnen?

X
X

Annet (angi)
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan inntreffe på nærliggende
transportårer,utgjøre en risikofor området?

Infrastruktur

X

-hendelserpå veg

X

-hendelserpå jernbane

x

-hendelserpå sjø/vann/elv
-hendelseri luften

Saksnummer

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan inntreffe i nærliggende
virksomheter(industriforetaketc.), utgjøreen risikofor området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgangpå følgendetjenester spesielleulemperfor
området?

x

-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersomdet går høyspentlinjerved/gjennomområdet:
-påvirkesområdetav magnetiskfelt fra el.linjer?
-er det spesiellklatrefarei forbindelsemed master?
Er det spesiellefarer forbundet med bruk av transportnettfor gående,
syklendeog kjørendeinnenforområdet?

X

-til skole/barnehage
-til nærmiljøanlegg,idrettsanleggetc.
-til forretning etc.
-til busstopp
Brannberedskap:

x
X

-omfatter områdetspesieltfarlige anlegg?
-har områdetutilstrekkeligbrannvannforsyning
(mengde
og trykk)?
-har områdetbare en mulig atkomstrutefor brannbil?
Er områdetpåvirket/forurensetfra tidligere virksomheter?
-gruver:åpnesjakter,steintipperetc.
Tidligerebruk

-militære anlegg:fjellanlegg,piggtrådsperringeretc.
-industrivirksomhet,herunderavfallsdeponering
-annet (angi)
Er det regulertevannmagasineri nærheten,med spesiellfare for usikkeris?

Omgivelser Finnesdet terrengformasjonersom utgjør spesiellfare(stup etc.)
Annet (angi)

X

X
X
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Sabotasjeog terrorhandlinger
Ulovlig
virksomhet

- er tiltaket i segselvet sabotasje-/terrormål?
- finnesdet potensiellesabotasje-/terrormåli nærheten?

5 Konklusjon
Planområdeter vurdert som egnetfra et overordnetperspektiv.Planoppstartanbefalesi tråd med de
forutsetningersom er fastsatti oppstartsmøte.
Melhuskommunevurdererat framlagteplanforslagikke utløserkrav til konsekvensutredning
eller
planprogrami henholdtil forskrift om konsekvensutredning.
Begrunnelseer at planforslagetikke faller
inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskriften.Foreslåtteplanforslager i tråd med områdeplanfor Melhus
sentrum,og foreslåtteaktivitet medførerikke særligekonsekvenserfor område.Viderevurderes
planforslagettil å ikke få vesentligevirkningerfor miljø og samfunn,i henholdtil PBL§§ 4-1 og 4-2.

6 Kravtil videreplanarbeid
Melhuskommunegjør oppmerksompå at det undervegsi planprosessenvil kunnekommekrav til
forslagsstillersom ikke fremgårav referat fra oppstartsmøtet.Protestereller innspillmed alternativeog
godeløsningerfra parter, naboer,kravfra offentligemyndigheterog politiskbehandlingav sakenmv. vil
kunneføre til krav om endringav prosjektet.
6.1

Kravtil medvirkning

Melhuskommunekreverikke medvirkningi planleggingenutover det som er angitt i PBLkap.5.Minner
om at aktiv medvirkningfra gruppersom kreverspesielltilrettelegging,herunderbarn og ungetas særlig
ansvarfor.
Forslagsstillervarsleroppstartav planarbeidettil høringsinstanser,
berørte naboerog i Trønderbladet.
Referatfra oppstartsmøtetskaloversendesregionaleog statligemyndighetervedvarslingav
planoppstart.Varslingslistefor høringspartervedleggesmøtereferatet.Forslagsstilleroversendertekst og
sosi-filfor planavgrensning
til kommunen,som leggerdet ut på kommunenshjemmeside.
6.2

Regionaltplanforum

Melhuskommuneanbefalerat planinitiativettas opp i regionaltplanforumi forbindelsemed varselom
oppstart.Planområdetberørerflere regionalemyndigheter,og det vurderesderfor som hensiktsmessig
at tenkt utbyggingleggesfrem for dissetidlig i planprosessen.
Dette for å unngåeventuelleutvidede
krav/innsigelseri høringsperioden,som kunnevært avklartfør høring/offentligettersyn.Nærhettil
jernbaneog fylkesveg,samtmulig flytting av regulert gang-og sykkelveggjør dette særskiltaktuelt.
Det ble i oppstartsmøtetkonkludertmed at det vurderessenereom det er aktuelt å ta opp sakeni
regionaltplanforumeller om det skalavholdesegnesamrådsmøtermed aktuell myndighet.
Oversiktover møtedatoeri regionaltplanforum,samt innmeldingsfristfremgårav tabell under.
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Komplettplanforslag

Planforslagetbehandlesnår Melhuskommuneanserplanforslagetsom komplett. Førplanforslagetanses
som komplett må følgendedokumenterleveres:
Planforslagetskalinneholde:
Planbeskrivelse
i word- og pdf-format.
o Innkomnemerknaderved varselom oppstart med skriftligekommentarfra forslagsstiller
skalinngåi planbeskrivelsen.
Planbestemmelser
i word- og pdf-format.
o Melhuskommunesin mal for planbestemmelserskalbenyttes.
Plankarti SOSIog pdf (A3).Plankartetskalgodkjennesav vår GIS-ansvarlig
før planentas opp til
behandling.
ROS-analyse.
DSBsin veileder«Samfunnssikkerhet
i kommunensarealplanlegging»
leggestil
grunn.
OverordnetVVA-plansom bestårav VA-planog vegplan.Skalgodkjennesfør 1.gangsbehandling.
Utomhusplani målestokk1:500som viserhvordanområdetfor parkeringfor bil og sykkel,
plasseringav bygninger,tilknytningtil vegsystemetskalopparbeides.
Snittegninger
3D-modell/volumstudier
Nødvendigeutredninger
o Geoteknikk
Følgendeføringergjelderfor prosjektet:
Kommuneplanens
arealdel
OmrådeplanMelhussentrum
KommunensVA-norm
Kommunensvegnorm
Kommunensveglysnorm
Kommunensgebyrregulativ
ReMidtIKSsineretningslinjerfor renovasjon
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-,areal-og transportplanlegging
Statligeplanretningslinjerfor barn og ungesinteresseri planlegging
Statligeplanretningslinjerfor klima-og energiplanlegging
og klimatilpasning.
Retningslinjerfor støyi arealplanlegging
T- 1442.
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Retningslinjerfor luftkvaliteti arealplanlegging
T-1520.
Byvekstavtalen2019-2029
Planforslagetskalutarbeidesi henholdtil veilederom reguleringsplanog kart- og planforskriften.Ved
innsendingav plandokumentertil behandlingskaldissenavngismed planid først. Eks
planid_planbeskrivelse,
planid_plankartosv.
6.4

Parallellbehandlingav plansakog byggesak

Plan-og bygningslovenåpneropp for parallellbehandlingav plansakog byggesak,og det er ønskeligå
leggetil rette for det i dette prosjektet.Melhuskommuneer positivtil at det leggestil rette for parallell
behandlingav plansakog rammesøknad.Melhuskommunevil imidlertid bemerkeat vi ikke har erfaring
med parallellsaksbehandling,
da dette ikke har vært ønsketbenyttet.
Vi gjør oppmerksompå at eventuelleendringerav planforslagetunderveisi behandlingen,som vil
medføreendringerav dokumentasjontil rammetillatelsener utbyggersrisiko.

7 Fremdrift
Stipulerttidspunktvarselom oppstart:januar/februar
Prinsippsakplanavgrensning:
februar
Stipulerttidspunktplanforslag:april, med politisk1.gangsbehandlingfør sommeren
Stipulertvedtakreguleringsplan:innen utgangenav 2021.
Jfr.PBL§ 12 - 11 skalkommunensnarest,og senestinnen 12 uker eller en annenfrist som er avtalt med
forslagsstiller,fremme planenfor 1.gansbehandling
i formannskapet.Formannskapeter Melhus
kommunesitt faste utvalgfor plansaker.Møtekalenderfor formannskapetfinnespå våre nettsider.
Melhuskommunestiller gjernetil et møte for en gjennomgangav planforslagetfør formell innsendingav
planforslag.Dette for å sikreat planforslageter komplett før innsendingog behandling.

