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Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private 
plansaker. Oppstartmøtet skal primært gi gjensidig orientering. Det forutsettes at forslagsstiller på 
forhånd har sendt inn kartskisse for planområdet og satt opp forslag til hovedpunkt i planarbeidet. 
Fagetaten orienterer om overordnete planer og føringer, veileder om planarbeidet generelt og 
informerer om planprosessen, samt krav til innhold og fremstilling av planmateriale.  
Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og det forutsettes at forslagsstiller har sikret 
fagkyndig deltakelse i oppstartmøtet.  
Anmodning om oppstart ble mottatt av Melhus kommune 18.05.2016 
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1 Planområdets status 

1.1 Beskrivelse av planområdet 
Området er i dag skog og myr, og ca. 650 daa stort. 
 

1.2 Planstatus 
Arealbruksformål LNFR i kommuneplanens arealdel. Et mindre område i vestre ende av 
planområdet er i konflikt med kommuneplanens hensynssone for bevaring av naturmiljø.    
 
Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan. 
 



 

Fig  

figur 1 tentativ utstrekning av inngrepet. Planavgrensning vil avvike noe, bl.a. tas adkomst mot nord inn. 

 
 

2 Beskrivelse av tiltaket 

2.1 Plangrep 
Området ønskes regulert til råstoffutvinning, med adkomst fra Tømmesdalsvegen. Det må 
anlegges veg innen planområdet. Planen vil også gjøre rede for tilbakeføring.  

2.2 Begrunnelse for og fastsetting av planens avgrensning 
Temaet er supplert i etterkant av oppstartsmøtet. Kartutsnitt vedlagt anmodning om 
oppstartsmøte legges til grunn. Planavgrensningen er noe uavklart, men utgangspunktet er 
tomtegrenser og ressursens utstrekning. Det er også enighet om at adkomst mot nord 
reguleres helt til fylkesveg. MK vil anmode om at området som behandles i planprogrammet 
heller er for stort enn for lite. 
 
Tiltaket berører usikre tomtegrenser, og forslagsstiller bør kontakte kommunens 
gruppe for kart og oppmåling for grenseoppgang. 
 
 
 

3 Føringer for tiltaket 
Kommunen ønsker å komme tilbake med mer detaljerte føringer for planforslag etter varsling 
av planoppstart, da kunnskapsgrunnlaget er pr. i dag er svakt. 
 



3.1 Planprogram 
Det kreves planprogram og konsekvensutredning. Kravet er hjemlet i plan- og 
bygningslovens § 4-1: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen 
kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner.» 
 
Loven utdypes av «Forskrift for konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven» 
(ikrafttredelse 01.01.2015). § 2 d) slår fast at «områdereguleringer, og detaljreguleringer på 
mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål» alltid skal behandles etter 
forskriften. 
 
Kommunen vil minne om forskriftens § 4: «(…)Dersom ansvarlig myndighet finner at planen 
kan få vesentlige virkninger, skal dette begrunnes og fremgå av varsel og kunngjøring om 
oppstart av planarbeidet. Planen behandles i samsvar med forskriften.» 
 

3.2 Krav til medvirkning 
Kommunen har ingen krav utover lovkravet, men tiltakshaver har i møte antydet at 
folkemøter er aktuelt. 

4 Forslag til utredningstema 
§ 28-1. ”Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 
Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud 

mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav 
til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.( Plan- og bygningsloven) 

 
 
For alle reguleringsplaner skal det utarbeides en Risiko- Og Sårbarhets (ROS)-analyse. 
Regulanten skal selv vurdere hvilke tema som er relevante, men følgende vurderes som 
relevant av kommunen: 

• Trafikk 
• Naturverdier 
• Friluftsliv 
• Støv 
• Støy 
• Avrenning og overvann 
• Stabilitet 
• Ressursutnyttelse 
• Samfunnsnytte 

 
MK vil ved fastsetting av planprogram ta endelig stilling til hvilke tema som må 
konsekvensutredes, og hvilke som kan gjøres rede for i planbeskrivelsen. Naturverdier må 
uansett utredes ved egen rapport som legges ved planforslaget. 

4.1 Utredning av naturverdier 
Følgende er supplert i etterkant av oppstartsmøtet. 
 
MK krever at naturverdier i området registreres, at konsekvenser for disse dokumenteres 
som del av konsekvensutredning.  Virkninger utover planområdet må også gjøres rede for. 
 



Kommunen har registrert følgende natur- og friluftslivstema i området (se figur 2): 
• To trekkveger elg, lokal/regional verdi (beige skravur) 
• En registrert slåttemyr (grønnstripet skravur) 
• Et BIOMA-område vest for planområdet, se vedlagt rapport (grønn skravur) 
• En MIS-figur (mørkegrønn skravur) 
• Et kartlagt svært viktig friluftsområde nord for planområdet, se vedlagt faktaark 

(burgunder skravur) 
• En prioritert naturtype Åsamyra-Stormyra Rikmyr, nord for planområdet. Se vedlagt 

faktaark (blekrosa skravur) 

 
Figur 2 Utvalgte tema fra MK's temakart 

5 Krav til videre planarbeid  
Tiltaket utløser krav om planprogram. Forslagstiller kan selv sende planprogram på 
høring. Melhus kommune videresender til interne mottagere. Varslingsliste er vedlagt, 
kommunen foreslår at følgende blir varslet: 

• Fylkesmannen 
• Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• NVE 
• Trondheimsregionens friluftsråd 
• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu 
• Internt: Landbruk, Friluftsliv, Skog og Vilt, Teknisk, Kommunelege  

 
 
Kommunen ønsker å komme tilbake med mer detaljerte føringer for planforslag etter 
varsling av planoppstart, da kunnskapsgrunnlaget er pr. i dag er svakt. Planforslag 
behandles når Melhus kommune anser planforslaget som komplett. Før planforslaget 
anses som komplett må følgende dokumenter leveres: 
 



• Planbeskrivelse. Se veileder T-1490 «reguleringsplan» (regjeringen.no) for utfyllende 
informasjon. 

• ROS-analyse 
• Planbestemmelser 
• Kart i SOSI-format, som skal godkjennes av vår GIS-ansvarlige før planen tas opp til 

behandling 
• Øvrige vedlegg som følger av kommunale, statlige eller regionale merknader 

 
 
 

Følgende øvrige føringer gjelder for prosjektet: 
• Kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver bør sette seg inn i kommuneplanens 

generelle bestemmelser og retningslinjer, bestemmelser og retningslinjer for det 
aktuelle arealbruksformålet, og eventuelle hensynssoner. 

• Kommunens VA-norm 
• Kommunens vegnorm 
• Kommunens gebyrregulativ 
• Retningslinje for behandling av støy i planlegging (T-1442/2012) 

 

5.1 Fremdrift 
Etter at forslagsstiller har godkjent oppstartsmøtereferatet, vil kommunen innen rimelig tid 
sende ut referat, samt naboliste, varslingsliste og eventuelle andre relevante dokumenter.  
Forslagsstiller varsler så reguleringsoppstart. Forslagsstiller skal selv vurdere hvem som bør 
varsles. Se veileder T-1490 «reguleringsplan» kapittel 1.3 «varsel om oppstart» 
(regjeringen.no) for utfyllende informasjon. 
 
Referat fra oppstartsmøte skal oversendes regionale og statlige myndigheter ved varsling av 
planoppstart. 
 
 
 
Vedlegg: 
Gebyrregulativ 
Naboliste 
Varslingsliste 
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