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Referat fra oppstartsmøte - regulering på eiendommen gnr. 1 bnr. 237
Plannavn: Trondheimsveien 13
PlanID: 2018006
Planinitiativ mottatt: 25.10.17
Møtedato: 15.03.2018
Deltakere fra forslagsstiller: John Ole Bergem, Coop Orkla Møre
Deltakere fra plankonsulent: Bjørnar Sporstøl, Sporstøl Arkitekter
Deltakere fra kommunen: Plan og Forvaltning v/Ingrid Voll og Ingvill Kanestrøm, Tekniske Tjenester
v/Kari Bonvik og Ivar Lillery.
GENERELT
Beskrivelse av planområdet/-forslaget:
Planen gjelder utbygging av ny Coop butikk og leiligheter på eiendommen gnr. 1 bnr. 237 m.fl i Orkdal.
Illustrasjoner (foreløpig) vedlagt planinitiativet viser et bygg med grunnflate på 2700 m2. Bygget
planlegges med forretningsareal og parkering i første etasje, og to boligetasjer over. Uteoppholdsareal for
boligene planlegges på taket. Planen omfatter også tilgrensende trafikkareal.
Planspørsmålet er behandlet i Hovedutvalg Forvaltning den 08.11.2017, sak 107/17 og den 10.01.2018,
sak 4/18. Vedtakene legges til grunn i videre behandling av saken.
Avgrensning av planen, innpassing mot andre planer i området, kartgrunnlag:
Planavgrensningen ble drøftet i møtet. Kommunen ber om at vegkrysset tas med i sin helhet, avgrenset
øst for jernbanekryssing og sør for videreføringen av Grensen. Vegformål i henholdsvis
Trondheimsveien og Njardar gate tas med i sin helhet. Planavgrensningen må også hensynta frisiktsoner.
Overordnede planer og føringer for planarbeidet:
Videreføring av Grensen er i henhold til kommuneplanen, tilsvarende stenging av Dordigata. Kommunen
viser for øvrig til avklaringer ved politisk behandling av planspørsmålet, som nevnt innledningsvis.
Gjeldende reguleringsplaner for området:
Orkanger Nordre Del (A47) og Hov (A41A).
Vurdering av krav til konsekvensutredning:
Ikke relevant.
PROBLEMSTILLINGER DRØFTET I MØTET
Avklaring av kommunale interesser i området:
Vann og avløp
Postadresse
Orkdal kommune
Postboks 83
7301 ORKANGER

Besøksadresse
Orkdal rådhus, Alfarveien 5, 7300 Orkanger
Saksbehandlers epostadresse:
ingvill.kanestrom@orkdal.kommune.no

Bankkonto

Telefon
+47 72 48 30 00
Organisasjonsnr.
NO 958 731 558 MVA
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Tekniske Tjenester opplyser at det er tilstrekkelig kapasitet på vann i området. Det går en
spillvannledning nord for området, stikkledning inn til eiendommen. Overvann bør bufres så kun overløp
går inn på overvannsledninger. Overordnet VA-plan skal legges ved planforslaget.
Veg
Tilgrensende veger er kommunale. Ved utbygging av veger skal Statens Vegvesens håndbok legges til
grunn, jf. kommuneplanbestemmelse 1.4.2.
Adkomst til barnehage bør vurderes mht. mulig konflikt med varelevering til forretning. Adkomst via
Njardar gate er vurdert. Kommunen anbefaler at forslagsstiller går i dialog med barnehagen.
Mulig innregulering av egen utkjøring fra butikken.
Trafikkøy ved kryss kan være utfordring for større kjøretøy, vanskelig å svinge til venstre opp mot E39.
Kryssområdet tas inn i planavgrensningen for å sikre en helhetlig trafikkløsning.
Det foreligger trafikktelling for Trondheimsveien, Tekniske Tjenester oversender dette.
Adkomst for myke trafikanter må vurderes i planarbeidet. Det må legges opp til en tydelig
gangforbindelse i kartet.
Skole-/barnehage:
Gjeldende skolebruksplan oppgir at det er rom for noe vekst i Orkanger skolekrets.
Foreløpig vurdering av andre aktuelle planfaglige tema (grunnforhold, naturområder, byggeskikk
mm.)
- Støy: Støyutredning må vedlegges planforslaget.
- Forurenset grunn: Det har tidligere vært bensinstasjon på området, stor sannsynlighet for
forurensning i grunnen, dette må hensyntas i planleggingen.
- Kvikkleire: Planområdet ligger like ved kvikkleireområde med uklar avgrensning, det må gjøres
grunnundersøkelser. Det foreligger undersøkelse fra området ved Strandheim.
Andre problemstillinger drøftet i møtet:
Fjernvarme: Planområdet ligger innenfor OFAS konsesjonsområde, jf. krav i kommuneplan om
tilknytningsplikt for bygninger større enn 400 m2 bruksareal og avstand på inntil 150 meter fra
rørledning.
Forslagsstiller opplyser at planinitiativ sendes som vedlegg sammen med varsel om oppstart.
Foreløpig vurdering av hvilke fagmyndigheter/andre instanser som skal varsles:
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE, Orkdal Energi.
Krav til planleveranse:
Varsel om oppstart: Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid iht. plan og bygningslovens §12-8.
Planarbeidet skal kunngjøres i lokalavis og med varslingsbrev til berørte parter/myndigheter.
Kunngjøringsannonse oversendes kommunen for kunngjøring på kommunens hjemmeside. SOSI-fil av
planomriss oversendes kommunen, kommunen legger dette inn i forslagsbasen og sender over til Kartverket
slik at det er tilgjengelig for regionale/statlige myndigheter ved oppstart planarbeid.
Følgende skal være med i planforslaget:
 SOSI-fil av planen, sammen med bekreftelse på gjennomført SOSI-kontroll
 Planbeskrivelse og bestemmelser som Word-fil.
 PDF av plankartet
 Overordnet VA-plan skal innsendes for godkjenning sammen med planforslaget.
For øvrig legges generelle krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og kommuneplanen til
grunn.
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Øvrige tilbakemeldinger fra planmyndigheten:
Det gjøres oppmerksom på at alle vurderinger fra planmyndigheten er foreløpige. Naboprotester, uttalelser fra
offentlige myndigheter eller interesseorganisasjoner, politiske vedtak med mere vil kunne bringe inn nye
momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.
Kommunen oversender naboliste.
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Orkdal kommune
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