
ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE - REGULERING	 N01 

PLANINITIATIV 

a. Formålet med planen 

Formålet med planen er å regulere del av eiendommen gnr/bnr 80/1, området til Øya videregående skole i 

Melhus kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av skolens arealer og 

framtidens skole på Øya. I tillegg skal planarbeidet sikre at dyrket areal opprettholdes. Planarbeidet har 

arbeidstittel Campus Øya. 

b. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet er på ca 65 daa og omfatter bebyggelsesformål skole, atkomstveier og dyrket landbruksareal. 

Planlagte tiltak vil få virkninger utenfor planarbeidet i forhold til synlighet ved etablering av nye bygninger 

innenfor skolens området. Tilgjengeligheten til planområdet vil bedres med trafikksikre avkjørsler og 

kjøreveger. 

c. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eiendommen gnr/bnr 80/1 planlegges videreutviklet til skole og landbruksformål slik som i dagens situasjon. 

Planen skal utvikle en strategi for framtidig utvikling og utbygging innenfor skolens område. Ved utbedring 

av avkjørsler og atkomstveier vil også nye trafikksikre avkjørsler opparbeides. 

d. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Planarbeidet skal utrede framtidig utbyggingspotensiale, utbyggingsvolum og byggehøyder. Dagens 

bebyggelse er i hovedsak to etasjer og saltaksvolumer. Det skal utredes om deler av bebyggelsen kan være 

høyere.  

e. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Planen skal legge til rette for å styrke miljømessige kvaliteter både i forbindelse med landbruksarealene og 

framtidig bebygelse. Ny bebyggelse tenkes planlagt slik at det oppstår gode skjermede uterom spesielt med 

tanke på utfordrende trafikkstøy. 

Eiendommen ligger rett ved eksisterende bussholdeplass, slik at det er enkelt å benytte kollektivtilbudet. 

f. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Utbyggingen skal hensynta omgivelsene. Eiendommen grenser til dyrket mark og hensikten med planarbeidet 

er styrking av landbruksarealene. Tilrettelegging for drift av skolens landbrukseiendommer vil derfor være 

vesentlig.  

 1

ARKITEKTER
EGGEN Eggen Arkitekter AS 

Havstein Vestre, Statsråd Krohgs v 15e 
7021 Trondheim 

www.eggen-arkitekter.no 
firmapost@eggen-arkitekter.no 
(+47) 72 56 75 10

mailto:firmapost@eggen-arkitekter.no


g. Forholdet til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner 

I kommuneplanens arealdel er deler av eiendommene regulert til tjenesteyting og LNF-areal. Planområdet 

mangler reguleringsplan. Området grenser til nye reguleringsplaner for E6 og Kvålsvegen. 

h. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet vurderes å være forholdet til tilgrensende vegarealer og 

støyproblematikk. 

i. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, bl.a gjennom forebygging av risiko og sårbarhet 

Eiendommene er spesielt utsatt for trafikkstøy. Det skal utarbeidet ROS-analyse. 

j. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

I henhold til adresseliste fra Melhus kommune. 

k. Prosesser for samarbeid og medvirkning 

I henhold til referat fra oppstartsmøte 

l. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning, og hvordan kravene i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Forskrift om konsekvensutredninger, kap 2 §6, lister opp planer og tiltak som alltid skal ha planprogram, 

melding og konsekvensutredning. Krav til konsekvensutredning må avklares nærmere i oppstartsmøte. 

Foreløpig vurderes at planområdet i utgangspunktet ikke vil bli omfattet av forskrift om konsekvensutredning. 

Eggen Arkitekter AS 

Sverre Andreassen 

07.06.2021
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