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Referat fra oppstartsmøte " Detaljregulering Lyngenvegen54"
Under følger referat fra oppstartsmøteavholdt 26.01.2017for «DetaljreguleringLyngenvegen54». Som
avtalt vedleggesadresselistefor høringsparterog naboliste,norm for leke- og uteoppholdsarealer,og
Melhuskommunesin mal for planbestemmelser.SOSI
-fi ler for VA og eksisterende plan oversendesi
egene-post.
Reguleringsplan
har fått tildelt planid 2017002.
Vi stiller gjerne i et møte før innsendingav planforslagfor å se på planforslaget.Dette for å sikre at
planforslageter komplett, og kan behandles.
Henvendelseom planenbesrettet til saksbehandlerLiv ÅshildLykkja.
Med hilsen
ØyvindAundal
faglederplan- og byggesak

Liv ÅshildLykkja
planlegger

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingen signatur
Vedlegg:
-

Adresselistefor høringsparter

-

Nabolistetil eiendommen215/150, 31.01.2017

-

Norm for leke- og uteoppholdsarealer

-

Melhuskommunesin mal for planbestemmelser.

-

SOSI
-fil for VA og eksisterendeplan, oversendesvia egene-post.

Kopi:

- AuneUtvikling AS

Tlf 72 85 80 00

www.melhus.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no

orgnr: 938726027

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus
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OppstartsmøteLyngenvegen54

Gnr/Bnr: 215/150
Formål:bolibebyggelse
Planident.:2017002
Saksnr.ESA:16/7109

Møtereferat
Møtedato: torsdag 26.01.17kl. 10.00-11.00
Møtested: Melhus rådhus
Virksomhet
Fork.:
Navn:

Til stede:

Auneutvikling AS

Aune

Eivind Aune, Eivind@aune
-transport.no

X

Ikon Arkitekter

Ikon

Marius Iversen

x

Ikon Arkitekter

Ikon

AnneMarie Valderaune

x

Melhuskommune

MK

ØyvindAundal

x

Melhuskommune

MK

Liv ÅshildLykkja

x

1 Planområdets status
Beskrivelse av planområdet
Områdetligger sentralt til på Lundamoi eksisterendeboligområde.Omkringliggendearealerbestårav
enebolighus,byggetomkring slutten av 1980-tallet.
Eiendommengrensertil hovedatkomstentil boligfeltet, Lyngenvegenfylkesveg675,og har i dag
avkjørselfra dennetil eiendommen.
Det er i dag en garasje/lagerbyggpå eiendommen.

Planstatus
Kommuneplanensarealdel2013-2025,vedtatt 16.12.14er gjeldendearealplanfor området.
Eiendommener avsatttil nåværendeboligbebyggelse,
og blir berørt av hensynssonene
faresoneras og
skredfarepga kvikkleire,og av gul støysonepga fylkesvegen.
Det pågårreguleringav Lyngenvegen,for å etablere gang- og sykkelveg.Planenmå tilpassesegdenne.
For å anleggefortauet vil deler av eiendommen(ca.70m2)bli omregulert.Fortauetskalanleggesmed
kantstein,og det må derfor tas hensyntil dette ved adkomsttil tomta. Dette er tidsnoki
detaljprosjekteringenav prosjektet,og ikke nødvendigå avklarei reguleringen.
Utgangspunktetfor reguleringenav fortau langsLyngenvegener utbyggingav boligfelt Varegga.Dette
ble nylig vedtatt, og reguleringsplanfor fortau blir nå fremmet for behandlingog vedtak.
SOSI
-fil til nevnte reguleringsplanvedleggesreferatet/sendesover i egenmail.
Det må inn rekkefølgekravtil planensom sikrer medfinansieringav gang- og sykkelvegen.
Tiltaket er i tråd med overordnetplan
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2 Beskrivelse av tiltaket
Plangrep
Forslagstillerønskerå bygge6 enheter (6-mannsbolig), fordelt på 2 etasjer.Eksisterendebygningpå
eiendommenskalrives.
Det har vært vurdert to ulike adkomstertil eiendommen,fra Lyngenvegeneller fra Svingen, hvor det er
kommet frem til at Lyngevegener ønsketadkomst.Til Svingener det tenkt på mulighetenfor å anlegge
en adkomstfor gåendeog syklende.

Beg runnelse for og fastsetting av planens avgrensning
Utgangspunktetfor reguleringener å regulereeiendommen215/150,og ved anmodningav oppstart
følger forslagtil avgrensningeiendomsgrensen.
I oppstartsmøtetble planavgrensningen
diskutert, og
følgendepunkter ble nevnt til å måtte hensynstasved fastsettingav planavgrensning:
-

Siktlinjertil fylkesvegenmå vises,og vi ber om at hele siktlinjeneblir regulert inn i planen. Dette
vil ogsåværemed på å avgjøreavgrensningenmot reguleringsplanunder utarbeidelsefor
fortau.

-

Mulig gangat komst til Svingenreguleresmed.

Eiendommeneberøresikke av usikregrenser,og det er derfor ikke behovfor noen ny grenseoppgang
før planleggingenigangsettes.

Føringer for tiltaket
Aktuelle statlige føringer
Statligeplanretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging
Statligeplanretningslinjerfor barns rettigheter i planleggingen
Retningslinjerfor støy i arealplanlegging
Uteoppholdsareal
Det henvisestil kommunensnorm for leke- og uteoppholdsareal.Vi oppfordrer til å lesehele normen
grundig,for å innarbeidealle elementer.For denneplanenskaldet tas utgangspunkti rad
«forfortettingsområde», ved utregningav leke- og uteoppholdsarealer.
For å sikre gjennomføringav leke- og uteoppholdsarealenef ølgerforslagtil bestemmelse:
Uteoppholdsarealerog lekeplassskal væreferdig opparbeidetfør det gis brukstillatelsefor ny
bebyggelse,eller senestpåfølgendevekstsesong.
Førbrukstillatelsekan gis skal det sikresminsteuteromsarealpr boenhetihht Melhuskommunesnorm
for leke- og uteoppholdsareal.
Evt.
Leke- og uteoppholdsarealerskal væreferdig opparbeideti tråd med Melhuskommunesenhvertids
gjeldendenorm for leke- og uteoppholdsareal,før første bolig tas i bruk eller senestpåfølgende
vekstsesong.
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Utnyttelse
Det skalleggesopp til en effektiv arealbruk.Det skalderfor innarbeidesbestemmelsersom sikrer
minimumskravtil utnytting og maksimumskravtil parkering.For dett e området skaldet byggesmin 3
boliger per daa jfr. KPA§ 1.5.6.
Veg
Ingenkommentarer,utover at fortau langsLyngenvegenmå ivaretas.Det må inn rekkefølgekravsom
sikrer at dette er opparbeidetfør det kan gis tillatelse til tiltak. Bestemmelsenknyttes til tillatelse til
tiltak, da ogsåbyggeperiodenvil medføretrafikk hvor trafikksikkerhetenmå ivaretas.
Det opplysesellers at det skalforetas lukkingi Stor-Tronsvegav MK til sommeren2017.
Det henvisestil kommunensvegnormog til kommunalveglysnorm.
Kontaktperson:Knut Forsmarktlf: 72858154/97127331e-post: Knut.Forsmark@melhus.kommune.no

Parkeringsdekning
Melhuskommuneønskermellom 1,5 og 2 parkeringsplasserpr. boenhet,avhengigav prosjektet.
Parkeringsdekningsgrad
må begrunnesi planbeskrivelse.I vurderingav lavereparkeringsdekningenn
2/boenhet vil følgendebli vurdert:
total framkommeligheti området,f.eks.kvalitet på busstilbudog gangavstandtil
sentrumsfunksjoner
boligtype.Størrelseog tiltenkt kjøpergruppe
eventuellekonsekvenserfor til støtendeeiendommerom det parkeresutenfor det regulerte
området. F.eks.kan «villparkering»skapetrafikkfarligesituasjoner.
om parkeringener privatisert til hver enkelt husstandstilles strengerekrav enn om parkeringen
er felles for hele prosjektet.Dette fordi privatisert parkeringi større grad vil stå ubenyttet. Om
all parkeringer privatisert bør det opparbeidesgjesteparkeringutover dekningpå 2/boenhet.
Parkeringsvedtekterfor reguleringsplanMelhussentrum øst leggestil grunn ved beregningav antall
parkeringsplasser.
Det skaloppgismaksparkeringi bestemmelsene.
Husksykkelparkering.
Renovasjon
Det må avsettestilstrekkeligareal til renovasjoni henholdtil anbefalingerfra ENVINAIKS,som har
ansvaretfor håndteringav privat husholdningsavfall.
ENVINAhar egneretningslinjerfor håndteringav renovasjon.Renovasjonsløsning
må løsesi samråd
med ENVINA.
Kontaktpersoner:RuneMalum (rune.malum@envina.no
) og ErikFenstad(erik.fenstad@envina.no
).
Vann- og avløp
Dagenssituasjon:Dette ser greit og gjennomførbartut.
Overvann: naturlig å føre til bekken.Behovfor kulvert der det er tenkt gangadkomst,dette er
antageligvisen bedre løsningenn å leggehele bekkeni rør. Tror ikke det skalvære nødvendigmed lokal
fordrøyning,da det er snakkom lite areal.Men det må vurderesnærmere.
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Vann:er ok og tilstrekkeligkapasitet.160 mm vannledningliggeri Lyngenvegen
. Må sette ned en kum
for å koble segpå, pga at det er langt mellom kummene.
Det går en privat vannledningpå 63 mm over tomta. Vet ikke om det finnes noen tinglyste rettigheter til
denne.Dette må undersøkesnærmere.
Spillvann:dette er ogsågreit. Mer en nok kapasitet.
Behov for tiltak:
-

Det er 5 meter avstandskravtil VA-ledninger(kommunale). Dette gjelder for alle faste
innretninger,ogsåfor støyskjermersom forankresi grunnen.

-

Ikke behovfor VA-plan.

SOSI
-fil over området oversendesi egene-post.
Kontaktperson:Morten Meek tlf: 72858145, e-post: Morten.Meek@melhus.kommune.no

Sosialinfrastruktur
Det skalfremgåav planbeskrivelsenhvordanutbyggingenvil påvirkesosialinfrastruktur i området. Det
gjelder for barnehageog skole,og for helse(sykehjem).
Utbyggingsområdettilhører Lundamoskolekrets:
Barnehage:dårlig kapasitet
Barneskole:ok
Ungdomsskole:ok
Tiltenkt utbyggingvurderestil å ikke ha store konsekvenserfor kapasitetenpå sosialinfrastruktur i
området.
Alternativ energi

Kommuneplanens
arealdelgenerellebestemmelser,1.4.3:
Tilretteleggingfor alternativenergi
I alle utbyggingsområder
skal alternativeenergiløsningervurderesog det skal framgåav
planbeskrivelsen,
evt. søknadom tiltak hvordanenergiforsyningen
vil bli løst.
I utbyggingsområder
lokalisertpå grunnvannsressurser
skal ressursenundersøkes
medtankepå
bruk til energiforsyning.Undersøkelsen
skal foreliggefør reguleringsplanentas opp til behandling.
På bakgrunnav undersøkelsen
skal reguleringsplanenbeskrivehvordanenergiforsyningen
i området
kan og bør løses– detteskal ogsåomfatteen vurdering av brukenav alternativeenergikilderutenom
grunnvann.
For denneplanenskal alternativenergiløsningvurderesog framgåav planbeskrivelsen.
Utbyggingsområdet
er ikke lokalisertpå grunnvannsress
ursen,og detteer derfor ikke aktuelt.
Utbyggingsavtale/r ekkefølgekrav
Utbyggingsavtalemellom utbyggerog kommunevil væreaktuelt for å innfri rekkefølgekrav.
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Naturmangfold og miljø
Biologiskmangfoldskalvurderes

de miljørettsligeprinsippene§§ 8-12.

Grønnstrukturog landskap,samt friluftsliv skalvurderes.
Barnog ungesadkomstmulighetertil lekeplasser,friområder, skoleog barnehageskalbelyses.
Mulig adkomsttil Svingenfor gåendeog syklende.Vurderesikringstiltakmot bekk, som må sikres
gjennomførtved rekkefølgekrav.
Andre temakart som berøres
Støy
Eiendommeneberøresav støysone.Det må foretas en støyvurdering,og utarbeidesbestemmelseri
henholdtil veileder om støy i arealplanleggingT-1442. Det er ønskeligat bestemmelseneutarbeides
mest mulig konkret, og ikke bare henvisertil veilederen.Støytiltakmå dokumenteresved byggesak.
Kvikkleire
Eiendommenliggerinnenfor kvikkleiresone.Det må foretas geotekniskeundersøkelser/vurderinger.
Forurensning
Usikkerhva eiendommener benyttet til tidligere, sjekkom det kan være en reell fare for forurensing.

3 ROS-analyse
For alle reguleringsplanerskaldet utarbeidesen Risiko- OgSårbarhets(ROS)
-analyse.Regulantenskal
selvvurderehvilketema som er relevante. Setabell 1 for kommunensforslagtil utredningstema.
Forslageneer ikke utfyllende.
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Forhold eller uønskethendelse

Bør redegjøresfor i ROSanalyse

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

X

Er det fare for utglidning(er området geotekniskustabilt)?

X

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

X

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

X
X

Annet (angi)
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersom kan inntreffe på nærliggendetransportårer, utgjøre en risiko for området?
-hendelserpå veg

X

X

-hendelserpå jernbane
-hendelserpå sjø/vann/elv
-hendelseri luften
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersom kan inntreffe i nærliggendevirksomheter(industriforetaketc.), utgjøre en risiko for
området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker
Medførerbortfall av tilgangpå følgendetjenester spesielle
Infrastruktur ulemper for området?

x

-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersomdet går høyspentlinjerved/gjennomområdet:
-påvirkesområdet av magnetiskfelt fra el.linjer?
-er det spesiellklatrefare i forbindelsemed master?
Er det spesiellefarer forbundet med bruk av transportnett for
gående,syklendeog kjørendeinnenfor området?

X

-til skole/barnehage

X

-til nærmiljøanlegg,idrettsanleggetc.

x
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X

-omfatter området spesieltfarlige anlegg?
-har området utilstrekkeligbrannvannforsyning(mengde
og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Er området påvirket/forurensetfra tidligere virksomheter?

X

X
X

-gruver: åpne sjakter,steintipper etc.
Tidligerebruk

-militære anlegg:fjellanlegg,piggtrådsperringeretc.
-industrivirksomhet,herunderavfallsdeponering

x

-annet (angi)
Er det regulerte vannmagasineri nærheten,med spesiellfare for
usikkeris?
Omgivelser

Finnesdet terrengformasjonersom utgjør spesiellfare (stup etc.)
Annet (angi)
Sabotasjeog terrorhandlinger

Ulovlig
virksomhet

- er tiltaket i segselvet sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensiellesabotasje-/terrormål i nærheten?

Tabell1: Mulige utredningstemafor ROS
-analyse.Listener ikke utfyllende (Tilpassetetter Fylkesmannen
i Vest-agder).

4 Krav til videre planarbeid
Tiltaket utløserikke krav om planprogramog konsekvensutredning
jfr. PBL§ 4-1 og 4-1.
Kommunenanbefaleroppstart av planarbeid,da tiltaket er i tråd med overordnet plan.
Krav til medvirkning
Melhuskommunekrever ikke medvirkningi planleggingenutover det som er angitt i PBLkap.5.Minner
om at aktiv medvirkningfra gruppersom krever spesielltilrettelegging,herunderbarn og ungetas særlig
ansvarfor.
Forslagsstillervarsleroppstart av planarbeidettil høringsinstanser,berørte naboerog i Trønderbladet.
Varslingslisteog nabolistevedleggesmøtereferatet.Forslagsstilleroversendertekst til kommunen, som
leggerdet ut på kommunenshjemmeside.
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Planforslagetbehandlesnår Melhus kommune anserplanforslagetsom komplett. Førplanforslaget
ansessom komplett må følgendedokumenterleveres:
Planforslagetskalinneholde:
Planbeskrivelse
i word- og pdf-format.
o Innkomnemerknaderved varselom oppstart med skriftlige kommentarfra
forslagsstillerskalinngåi planbeskrivelsen.
Planbestemmelseri word- og pdf-format.
Plankarti SOSIog pdf (A3).Plankartetskalgodkjennesav vår GIS-ansvarligfør planent as opp til
behandling.
ROS
-analyse
Sol- og skyggeforhold.
Utomhusplan.
Eventuelleprosjektskisser.
Nødvendigeutredninger
o Støy støyfagligvurdering
o Kvikkleire geotekniskvurdering.Undersøkelsedersomdet er behovfor dette.
Reguleringsplanen
skalblant annet si noe om:
Antall boenheterog størrelsepr. boenhet
BYA
Byggeneshøyde
Kravtil universellutforming
Estetikk
Følgendeføringer gjelder for prosjektet:
Kommuneplanensarealdel.Tiltakshaverbør sette seginn i kommuneplanensgenerelle
bestemmelser og retningslinjer,bestemmelserog retningslinjerfor det aktuelle
arealbruksformålet,og eventuellehensynssoner.
KommunensVA-norm
Kommunensvegnorm
Kommunensveglysnorm
Kommunensnorm for leke- og uteoppholdsareal
Kommunensgebyrregulativ
Melhuskommunes«Helhetligtiltaksplanfor boligbygging»
ENVINA sineretningslinjerfor renovasjon
Statligeplanretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging
Statligeplanretningslinjerfor barn og ungesinteresseri planlegging
Retningslinjerfor støy i arealplanleggingt - 1442.

4 Fremdrift
Anmodningoppstartsmøte:20.12.2016.
Oppstartsmøte:26.01.2016.
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Stipulert tidspunkt planforslag:etter påske,ca. april/mai.
1.gangsbehandling
før sommeren2017.Sistemøte er 27.juni.
Høringsommeren2017.
Sluttbehandling/vedtakhøsten2017.
Jfr. PBL§ 12 - 11 skalkommunensnarest,og senestinnen 12 uker eller en annenfrist som er avtalt med
forslagsstiller,fremme planenfor 1.gansbehandlingi formannskapet.Formannskapeter Melhus
kommunesitt faste utvalg for plansaker.Møtekalenderfor formannskapetfinnes på våre nettsider.

