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1. Innledning 
Området som ønskes detaljregulert er i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse, parsellhage, 
friområde, lekeplass, bolig/tjenesteyting-bolig og barnehage, nærmiljøanlegg, turdrag, naturområde, 
vegformål med tilliggende areal, hensynssone bevaring naturmiljø, faresone flomfare og 
høyspenningsanlegg gjennom områdeplanen «Øystrand-Garberg» (plan-id: 20150007).  
Det er nå ønskelig å starte nytt reguleringsarbeid der formålet er å legge til rette for 
næringsbebyggelse. Ønsket arealformål er ikke i tråd med gjeldende plan for området, og det vil 
derfor bli gjennomført en konsekvensutredning med planprogram.  

 

2. Parter i planarbeidet 
Fagkyndig: 

Organisasjonsnummer 993 404 381 
Firma Pro Invenia AS 
Adresse Vestre Rosten 78, 7075 Tiller 
E-post Reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no 
Telefonnummer 93 20 42 21 
Kontaktperson for prosjektet Reidun Bjerke Sveen og Ingebrigt Bjørseth 

 

Forslagsstiller/tiltakshaver:  

Organisasjonsnummer 925 895 032 
Firma Granby AS 
Adresse Movegen 162, 7584 Selbu 
E-post Marius@granby.no 
Telefonnummer 46 62 03 18 
Kontaktperson for prosjektet Marius Sørensen 

 

Eiendomsopplysninger: 

Berørte eiendommer/grunneiere 
Gnr/bnr Hjemmelshaver 
63/278 Granby AS 
35/50(tidl.35/3/3 og 35/3) Granby AS 
34/13 Edvin Egil Garberg 
1705/11 Vegeier fylkesveg 705 
1705/12 Vegeier fylkesveg 705 
1705/13 Vegeier fylkesveg 705 

 

3. Beliggenhet 
Planområdet ligger like ved Granby gård i Selbu kommune (figur 1). Fra fylkesveg 705 er det 
umiddelbar adkomst til området. Fra Selbu sentrum er det ca. 10-15 minutt kjøretur med bil.  
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Figur 1: Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet (blå sirkel). 

4. Historikk og formål 
Området som ønskes detaljregulert er i dag regulert til flere forskjellige formål gjennom 
områdeplanen «Øystrand-Garberg» (plan-id: 20150007). Disse formålene samsvarer ikke med ønsket 
formål for området.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny og attraktiv næringsbebyggelse innenfor angitt 
område. På grunn av blant annet beliggenhet, størrelse og terreng, egner området seg godt til 
næringsområde.    

Innfor området som er tiltenkt avsatt til næringsbebyggelse er det i dag et område med fulldyrka 
jord. For at denne jorda ikke skal gå tapt, skal den flyttes. Det kan være tiltak som jordforbedring, 
jordflytting og nydyrking. I denne sammenhengen vil det bli utarbeidet en omfattende 
jordflyttingsplan som legger føringer for hvordan denne jordflyttingen skal foregå. 

Ønsket arealformål, næringsbebyggelse, er ikke i tråd med gjeldende plan for området, og er av en 
slik størrelse og omfang, at det må bli gjennomført konsekvensutredning med planprogram i 
forbindelse med planarbeidet.  

5. Planavgrensning 
Planavgrensningen vises nedenfor i figur 2. Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensene 
til de eiendommen som tiltakshaver har disponibelt. Planområdet har et areal på ca. 237 daa.  
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Figur 2: Viser planområdet for Granby næringsområde. 

6. Beskrivelse av tiltaket 
Planen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur som veg, vann osv. 
Planområdet er stort (ca. 237 daa), og ligger i slakt skrånende terreng fra ca. 160 moh. til 205 moh. 
Området vil derfor blir terrassert på ulike nivåer og området blir på denne måten delt inn i naturlige 
soner. På grunn av at store deler av arealet vil bli bebygd som følge av tiltaket, vil det bli gjort tiltak i 
forbindelse med overvannshåndtering.  

Når det gjelder adkomst til området er det ønskelig å etablere ny adkomst fra fylkesvei 705 nord-vest 
i planområdet (figur 3). Nøyaktig plassering av bygninger og interne veier er ikke bestemt på 
nåværende tidspunkt. Hvilken type næring som skal inn i området er heller ikke bestemt.  

Store deler av området er i dag dyrka mark. For at denne ikke skal gå tapt vil det gjennomføres en 
omfattende jordflyttingsprosess der hvor dyrkamarka vil bli flyttet. Jordflyttingsplanen vil bli en del 
av planforslaget.  

På grunn av at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan for område, «Områdeplan Øystrand-
Garberg» (plan-id: 20150007), må det gjennomføres en konsekvensutredning for området. Denne 
skal gjennomføres i tråd med utredningsprogrammet som presenteres senere i planprogrammet.  
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Figur 3: Rød sirkel viser ca. plassering av ønsket adkomst til området.  

7. Dagens situasjon 
7.1 Beskrivelse av det berørte området 

Planområdet er ca. 237 daa og ligger på terrenghøyde mellom ca. 160 og 205 moh. Området består 
av dyrka mark, myr og skog (figur 4), hvorav ca. 14 daa er myr, 24 daa er dyrka mark, og resten skog. 
Dyrka marka i området er allerede omdisponert til boligformål i KPA, og regulert til parsellhage i 
områdeplanen.   På grunn av områdets høyde over havet og sin nærhet til Selbusjøen, ligger deler av 
området innenfor faresonen for 200-års flom (figur 5). Dette må det hensyntas i planleggingen.  

Gjennom området går deler av Pilegrimsleden. Bortsett fra denne er det lite ferdsel og friluftsliv i 
området.  

Av teknisk infrastruktur, har kommunen lagt ny vannledning gjennom området. På tvers over 
området går også en høyspentlinje, som også ligger inne som faresone i gjeldende planer. Gjennom 
videre planprosess vil man finne ut hvordan man skal forholde seg til disse.  
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Figur 4: Viser arealressursfordelingen i området. 
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Figur 5: Viser område som ligger innenfor faresonen for 200-årsflom. 

 

7.2 Gjeldende kommuneplan 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNFR, boligformål, faresone høyspentanlegg og 
flomfare -200-årsflom.  
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Figur 6: Viser utklipp av kommuneplanens arealdel sammen med planavgrensningen (i stiplet rødt) 

7.3 Gjeldende reguleringsplan/områdeplan 
Området som ønskes detaljregulert er i dag regulert gjennom områdeplanen «Øystrand-
Garberg» (plan-id: 20150007).  
Området er avsatt til boligbebyggelse, nærmiljøanlegg, lekeplass og parsellhage. Ønsket 
formål for området er ikke i tråd med overordnet plan.  
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Figur 7: Viser planområdet sammen med gjeldende reguleringsplan for området.  

7.4 Tilgrensende planer 
Bønløken (plan-id: 5032 19830002) ikrafttredelse 23.02.1983. 

Granby (plan-id: 5032 19710003) ikrafttredelse 13.01.1971. 

Granby boligfelt (plan-id: 5032 20170002) vedtatt plan med utsatt rettsvirkning.  

8. Overordna føringer 
8.1 Nasjonale føringer 

Barn og unges interesser i planleggingen 

Formålet med RPR for barn- og unge (rikspolitiske retningslinjer) er å sikre et oppvekstmiljø som gir 
barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har fysiske, sosiale og 
kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges 
behov. RPR skal sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og 
muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett 
bosted, sosial og kulturell bakgrunn. De rikspolitiske retningslinjene sier at det ved omdisponering av 
arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal 
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skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av 
uregulert areal som barn bruker som lekeareal. Erstatningsareal skal også skaffes dersom 
omdisponering av areal egnet for lek gjør at de ikke lenger er egnet, eller ikke lenger oppfyller de 
krav som stilles til areal i nærmiljøet i retningslinjene.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 

Retningslinjene for støy og luftkvalitet  

Retningslinje for utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i ytre miljø og 
arealbruken i støyutsatte områder.  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 
arealplanlegging 

 

8.2 Regionale føringer 
Regional plan for arealbruk i Trøndelag 

Skal bidra til at Trøndelag får ei god utvikling med en bærekraftig og differensiert arealpolitikk. Økt 
forutsigbarhet skal bidra til å forenkle kommunal arealplanlegging. Det er foreslått å dele planen i to 
hovedkapitler, «by og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag» og 
«næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». viktige tema i regional plan for arealbruk i Trøndelag 
blir: bærekraftig utvikling, regionale tyngdepunkt, senterstruktur og aktive sentra med gode 
transportløsninger, lokalisering av handel, strategi for jordvernet, klimaomstilling, kulturminner, 
utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv, reindrift, kraftproduksjon, mineraler, 
byggeråstoffer og massedeponi, kystsoneplanlegging, vannforvaltning og differensiert forvaltning av 
strandsonen. Planen er antatt å bli ferdigstilt desember 2021. 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016-2021.  

Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for å oppfylle vannforskriftens mål om 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene. 

 

9. Alternativer 
9.1 «0-alternativet» 

0-alternativet skal beskrives og benyttes som sammenligningsgrunnlag for å få fram de ulike 
konsekvensene av tiltakene. Med 0-alternativet menes at det ikke gjennomføres tiltak i området. En 
utredning/beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene for utviklingen i området dersom 
tiltaket ikke gjennomføres. 

9.2 Alternativ 1 
Alternativ 1 er planforslaget med utnyttelse av området i henhold til gjeldende planer.  
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10. Utredningsbehov i planprosessen 
10.1 ROS-analyse 

Etter plan- og bygningsloven skal all planlegging etter loven fremme samfunnssikkert (§3-1) ved 
å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier 
med mer. Som del av reguleringsplanen vil det bli utarbeidet en ROS-analyse som viser hvordan 
samfunnssikkerhet blir ivaretatt i planen. ROS-analysen gjennomføres med basis i DSB sin siste 
veileder for kartlegging av risiko- og sårbarhet.  
 
Arbeidet baseres på sjekklister med oversikt over og mulige uønskede hendelser og situasjoner. 
Mulige hendelser og sannsynligheten for at de skal inntreffe vurderes. Aktuelle tiltak for å unngå 
uønskede hendelser beskrives. Kjent og tilgjengelig kunnskap vil bli benyttet som grunnlag, i 
tillegg til forhold som kan komme fram av konsekvensutredningen.  
 

Følgende tema er på nåværende tidspunkt vurdert til å kunne være aktuelle å vurdere nærmere i 
ROS-analysen. Om området er utsatt for, eller om planen/tiltaket kan medføre risiko for 
temaene vil kommer frem av endelig ROS-analyse: 

Naturgitte forhold/naturrisiko  
- Elveflom  
- Overvannsproblematikk  
- Snø-/isskred  
- Løsmasseskred  
- Steinskred-/sprang  
- Erosjon  
- Radon  
 

Teknisk og sosial infrastruktur  
- Vei, bru, knutepunkt og/eller jernbane  
- Elektrisk forsyningsanlegg  
- Vannforsyning  
- Forsvarsområde  
- Annen infrastruktur  
 

Virksomhetsrisiko  
- Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet  
- Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensing  
- Planen/tiltaket medfører økt støybelastning  
- Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet  
- Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag  
- Området med forurenset grunn  
- Kulturminne/kulturmiljø  
- Sårbart plante- eller dyreliv og verneområder  
- Inngrep eller påvirkning av vassdragsområder  
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- Inngrep/påvirkning av verdifulle områder  
- Risikofylt industri  
- Område for avfallsbehandling  
- Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet  
- Trafikkulykker  
 

 

10.2 Metodikk og krav til Konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven § 4-1 første ledd setter rammer for hvilke planer som skal ha planprogram, og 
§ 4-2 andre ledd setter rammene for hvilke planer som skal ha konsekvensutredning.  

Planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn må ha planprogram og 
konsekvensutredes. Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn gis i § 10 i forskrift om konsekvensutredninger. Planen som nå varsles 
oppstart er ikke i tråd med overordnet plan, dekker et stort areal og påvirker dyrka jord. 
Planområdet vil også gi et bruksareal på mer enn 15 000 kvm, og faller inn under Vedlegg l i 
forskriften om konsekvensutredninger, «planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet 
lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning». På bakgrunn av 
overnevnte, skal det utarbeides planprogram og videre en konsekvensutredning i tråd med fastsatt 
planprogram.  

Medvirkning i plansaker følger stort sett av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er lovens 
minstekrav og i mange saker er det behov for ytterligere medvirkning. Dette vil bli vurdert 
fortløpende i sakens gang.  
Vi vil  underveis vurdere behov for et åpent informasjonsmøte om saken.  
Forslagstiller antar at det kan bli nødvendig å avklare spesielle ting med ulike sektormyndigheter. 
Behovet vil vurderes underveis og eventuelle avklaringer vil bli redegjort for i plandokumentene.  

 

Krav til veiledning og metodikk 

I 2020 kom Miljødirektoratet med en egen digital veiledning for konsekvensutredninger M-1941. En 
helhetlig metodikk for fastsetting av verdi, påvirkning og konsekvens, som gjelder for klima- og 
miljøtema. Den nye veilederen og metodikken vil være gjeldene for alle klima- og miljøtema i denne 
konsekvensutredningen. For andre tema er det fortsatt veilederen til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som gir føringer, og hvor det fortsatt vil være aktuelt å bruke 
metodikken i håndbok.  
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Figur 8: Konsekvensviften fra Vegvesenet sin håndbok V712. 

 

Figur 9: Sammenstilling av konsekvenstema for alle klima- og miljøtema fra Miljødirektoratet sin 
veileder M-1941. 

Den faglige metodebruken vil bli dokumentert i temarapportene. Konsekvensene for hvert 
enkelt utredningstema vil bli vurdert opp mot 0 – alternativet og Alternativ 1, som er dagens 
situasjon og utnyttelse av området ut ifra gjeldende planer i området.  
Konsekvensutredningen skal til slutt belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak. 

10.3 Utredningsprogram 
Formålet med utredningsprogrammet er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir 
vurdert i planutarbeidelsen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltak kan gjennomføres. 
Konsekvensutredningen vil inngå som en del av reguleringsplan- beskrivelsen iht. § 4-2 i plan- og 
bygningsloven. Tema er strukturert iht. § 21 i Forskriften om konsekvensutredning. 
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Tema som skal utredes i konsekvensutredningen:  

Utredningstema til 
Konsekvensutredning 

Utfordring/begrunnelse Utredning – 
innhold og 
omfang 

Metode 

Naturmangfold 
- Inkl. 

vannmiljø 

Hvilke konsekvenser 
har nytt arealbruk for 
naturmiljøet, biologiske 
mangfold og 
vannressursen? 

Arter og 
naturtyper 
kartlegges med 
utgangspunkt i 
eksisterende 
tilgjengelig 
informasjon om 
området.  
 
Kilder: naturbase 
og 
artsdatabanken. 
 
I tillegg skal det 
gjennomføres en 
feltundersøkelse 
med registrering 
av sårbare arter 
og naturtyper. 
Feltundersøkelse 
gjennomføres av 
fagkyndig.  

Metodikk og kriteriesett fra 
Miljødirektoratet sin 
veileder M-1941 benyttes.  
 
Naturtyper kartlegges og 
registreres i henhold til NIN 
(Natur-I-Norge) etter 
Miljødirektoratets instruks.  
 
Kartlegging må foregå i 
vekstsesong.  

Forurensning 
 
Støy og støv 
 
Annen forurensning 
fra næringsareal 

Næringsområde kan 
bidra til noe økt 
mengde støy og støv, 
mest som følge av økt 
trafikk, gjerne 
tungtrafikk.  

Det må foretas 
vurderinger av 
støy og støv fra 
nye tiltak i 
planområdet. 

Metodikk og kriteriesett fra 
Miljødirektoratet sin 
veileder M-1941 benyttes 
så langt det er 
hensiktsmessig. Det 
utarbeides støysonekart 
iht. 1442/2020. 

Landbruk Deler av arealet er 
dyrka mark som må 
flyttes/erstattes  

Det må 
utarbeides en 
jordlyttingsplan 
som viser hvordan 
jordflyttingen skal 
foregå på best 
mulig måte.  

Det utarbeides en plan for 
matjorda. Det kan være 
tiltak som jordforbedring, 
jordflytting og nydyrking.  

Landskapsbilde  Utredningene skal 
vise hvordan  
tiltaket påvirker 
omgivelsene og 
landskapet.  
Nær-og 
fjernvirkningene i 
landskapet må 
illustreres.  

Metodikk og kriteriesett fra 
Miljødirektoratet sin 
veileder M-1941 benyttes 
så langt det er 
hensiktsmessig.  
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Grunnforhold Hvordan er 
grunnforholdene i 
planområdet? 
Innebærer tiltakene i 
planen risiko for 
grunnforholdene i 
området? 

Det gjennomføres 
vurdering av 
områdestabilitet 
(Undersøkelse av 
områdestabilitet 
er gjennomført).  

Utarbeide geoteknisk 
rapport med 
anbefaling/konklusjon.  

 

Andre tema som skal utredes i planarbeidet: 

Utredningstema i 
planbeskrivelsen 

Utfordringer/begrunnelse Utredning- innhold og 
omfang 

Metode 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Finnes det kulturminner i 
området? Påvirker nye 
tiltak landskapet og 
kulturmiljøet i området? 

tore deler av området er 
kartlagt for kulturminner 
tidligere (2015).  
 
Eksisterende kilder: 
Riksantikvaren, 
Kulturminnesøk. 
 
Fylkeskommunen må 
vurdere om det må 
foretas supplerende 
registreringer ved 
oppstart av planarbeidet. 

Metodikk og 
kriteriesett fra 
Miljødirektoratet sin 
veileder M-1941 
benyttes ved behov. 

Friluftsliv Gammelvegen og 
Pilegrimsleden går 
gjennom området.  

Faktisk bruk av området 
må kartlegges og man 
må se hvordan 
planforslaget påvirker 
befolkningens bruk av 
området i dag. Må 
vurdere ev. tiltak for at 
friluftslivet og turveger 
ikke skal forringes i 
prosessen eller som følge 
av planen.  

Metodikk og 
kriteriesett fra 
Miljødirektoratet sin 
veileder M-1941 
benyttes ved behov. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

Det er ikke kjent at 
området er brukt av barn 
og unge 

Vurderes i 
planbeskrivelsen.  

 

Befolkningens 
helse 

Relevante tema som støy 
og støv blir utredet som 
eget tema.  

  

Universell 
utforming 

Relevant med tilgang til 
områder og bygninger.  

 Veileder for 
universell utforming 
bil benyttes i den 
grad det er relevant 
for området. 

Beredskap og 
ulykkesrisiko 

ROS-sjekklista, som 
omtalt i kapittelet om 
ROS-analyse vil bli 
gjennomgått og vurdert 
ifm. Planarbeidet og 

Arbeidet baseres på 
sjekklister med oversikt 
over og mulige 
uønskede hendelser og 

ROS-analysen 
gjennomføres med 
basis i DSBs nyeste 
veileder for 
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innarbeides som egen 
ROS-rapport.  

situasjoner. Mulige 
hendelser og 
sannsynligheten for at 
de skal inntreffe 
vurderes. Aktuelle tiltak 
for å unngå uønskede 
hendelser beskrives. 
Kjent og tilgjengelig 
kunnskap vil bli benyttet 
som grunnlag, i tillegg til 
forhold som kan komme 
fram av 
konsekvensutredningen.  
 

kartlegging av 
risiko- og 
sårbarhetsanalyser  
Temakart på 
https://kart.dsb.no/  

Transport, 
energiforbruk og 
energiløsninger 

Etablering av nye 
næringsvirksomheter og 
utvidelse av 
eksisterende område vil 
kunne føre til  
økt trafikk på 
eksisterende vegsystem.  
Når det gjelder 
energiforbruk og 
energiløsninger 
foreligger det ingen 
spesielle 
problemstillinger som 
tilsier at temaet bør 
konsekvensutredes.  
 

Det må gjøres en 
vurdering av 
trafikkgenerering og 
konsekvenser for 
tilstøtende vegnett.  
 

Metodikk og 
kriteriesett fra 
Statens vegvesens 
veileder V-712 
benyttes så langt 
det er 
hensiktsmessig  
Trafikkberegninger 
av økt ÅDT som 
følge av tiltaket.  
Innregulerte veier 
og kryss vil bli 
dimensjonert iht. 
krav i SSV sine 
håndbøker.  

Trafikksikkerhet Det vil bli økt trafikk i 
området. 

Det må gjøres en 
vurdering av 
trafikksikkerhet i 
området.  

Trafikksikkerhet for 
myke trafikanter og 
motoriserte 
trafikanter må 
vurderes. 

 

11. Planprosess 
Planprogram skal klargjøre og beskrive opplegg for medvirkning og en samordnet prosess for 
konsekvensutredning (KU) og reguleringsplan. Planprogrammet beskriver grunnlaget for 
planarbeidet, KU og den videre planprosessen. Selve konsekvensutredningen vil bli ferdigstilt og 
presentert sammen med det endelige reguleringsplanforslaget, og vil bli behandlet som en del av 
dette. Kommunen som planmyndighet er ansvarlig myndighet.   
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11.1 Fremdrift 
Fremdriftsplan som tar som utgangspunkt at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i planprosessen.  

Juni 2021 Juni-Juli 2021 September 
2021 

Januar 2022 April 2022 Juni 2022 

Oppstart av 
planprosess 
varsles i 
Selbyggen 
og på 
kommunen
s nettside. 
Berørte 
parter og 
naboer 
tilskrives 
samtidig.  

Forslag til 
planprogram 
legges ut på 
offentlig ettersyn. 
Frist for å komme 
med 
merknader/innspil
l er 16.08.2021.  

Planprogramme
t fastsettes av 
kommunestyret 

Førstegangs- 
behandling av 
planforslag 
m/konsekvens
-utredning 

Andregangs-
behandling 
av 
planforslag 
med 
merknader 
fra 
høringsrunde
. 

Slutt- 
behandling
.  

 

 

11.2 Medvirkning 
Medvirkning i prosessen med å utarbeide plan- og utredningsprogram er viktig. God medvirkning kan 
bidra til at utredningskravene avgrenses til beslutningsrelevante forhold. Det vil gi beslutningstaker 
bedre forutsetninger for å gjøre en forsvarlig avveining når beslutning skal tas (Veileder M.1941). 
Medvirkning i planprosessen følger i hovedsak kapittel 5 i Plan og bygningsloven. Oppstart av 
planarbeidet, sammen med forslag til planprogram, vil bli kunngjort i lokalavisa Selbyggen, 
Kommunens og Pro Invenias hjemmeside, samt at direkte berørte parter vil bli varslet pr. post.  

I oppstartsmøte med Selbu kommune, ble det ikke stilt krav om at det skal holdes 
informasjonsmøter. Dersom vi gjennom planprosessen ser at det er behov for dette, vil dette likevel 
bli gjennomført.  

 


	1. Innledning
	2. Parter i planarbeidet
	3. Beliggenhet
	4. Historikk og formål
	5. Planavgrensning
	6. Beskrivelse av tiltaket
	7. Dagens situasjon
	7.1 Beskrivelse av det berørte området
	7.2 Gjeldende kommuneplan
	7.3 Gjeldende reguleringsplan/områdeplan
	7.4 Tilgrensende planer

	8. Overordna føringer
	8.1 Nasjonale føringer
	8.2 Regionale føringer

	9. Alternativer
	9.1 «0-alternativet»
	9.2 Alternativ 1

	10. Utredningsbehov i planprosessen
	10.1 ROS-analyse
	10.2 Metodikk og krav til Konsekvensutredning
	10.3 Utredningsprogram

	11. Planprosess
	11.1 Fremdrift
	11.2 Medvirkning


