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Innherredsveien 12 og 14 og Verftsgata 5 og 7, detaljregulering  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 

Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 30.06.2021 og til oppstartsmøtet med kommunen 28.09.2021.  
Planarbeidet gjelder Innherredsveien 12- 14 og Verftsgata 5-7, gnr 429/520 og 429/575.
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Planens navn er Innherredsveien 12 og 14 og Verftsgata 5 og 7. 

Planident skal være r20210047. 

Plankonsulent er Bergersen arkitekter AS ved Iver Berg Blomsøy, iver@bergersenarkitekter.no. 
Forslagsstiller er Innherredsveien 12-14 AS ved Tore Sveen, co/Corvus Estate AS Klæbuveien 196 
A, 7037 Trondheim, sveen@virtusadvokat.no. Kontaktpersoner på Byplankontoret er Silje Meslo 
Lien, silje.meslo.lien@trondheim.kommune.no, tlf 72 54 27 22 og Vidar Vollan, 
vidar.vollan@trondheim.kommune.no, tlf 72 54 28 25. 

Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligbygg i tillegg til å videreføre 
næringsvirksomhet i første etasje. 

Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med sentrumsformål som det er avsatt til i kommuneplanens arealdel. 
Planforslaget oppnår ikke krav til uterom, leilighetssammensetning og bilparkering i henhold til 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

Viktige utfordringer i planområdet 
Planforslaget omfatter en liten del av et større kvartal. Det er viktig at dette sees på som et 
infillprosjekt som skal tilpasse seg situasjonen i det eksisterende kvartalet. Viktige utfordringer i 
det videre arbeidet er at bygget må tilpasses til nabobebyggelse som har antikvarisk verdi, 
hvordan bokvaliteten for nye og eksisterende boliger kan bli god nok med mye støy, 
luftforurensing fra trafikk, vanskelige grunnforhold, og hvordan anleggsperioden kan 
gjennomføres på en trang tomt med gater på tre kanter.  

Planforslaget foreslår fortetting i sentrum, noe som er i tråd med byutviklingsstrategien. 

Planforslaget ligger innenfor Bispehaugen barneskolekrets og Rosenborg ungdomsskolekrets, hvor 
det er ledig kapasitet i hele grunnskoleløpet. 

Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan 
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. 

Antikvariske verdier 
Gesims- og mønehøyde på nabobebyggelsen mot sørvest er begrensende for høyden på ny 
bebyggelse. Det må jobbes mer med hvordan møtet mellom denne bebyggelsen og den nye 
bygningen skal bli et godt samspill. Den nye bebyggelsen må også ta mer hensyn til den lave 
bebyggelsen i Verftsgata 5 og 7 med tanke på høyde og form.  

Utkragning mot nordøst er ikke ønskelig fordi denne ikke gir en god formmessig overgang til den 
lave tregården. Det ble diskutert om vinduer i gavlvegg kan aksepteres, og det kan det trolig, 
ettersom det er samme gårds- og bruksnummer, men de må utformes mer skånsomt og de må 
sjekkes ut mot fare for brannsmitte. 

Geoteknikk 
Grunnen innenfor planområdet består av bløt leire og det kan være utfordrende å bygge her uten 

mailto:iver@bergersenarkitekter.no
mailto:silje.meslo.lien@trondheim.kommune.no
mailto:vidar.vollan@trondheim.kommune.no
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at nabobyggene påvirkes. Det må utredes om prosjektet er gjennomførbart med tanke på bevaring 
av eksisterende bebyggelse i anleggsfasen. 

Brann og redning 
Byggetiltaket i planen kan føre til utfordringer med tanke på tilkomst for slukkeredskaper og å få 
gode og sikre rømningsveier. Det anbefales så tidlig som mulig å ta kontakt med Trøndelag brann- 
og redningstjeneste for å kartlegge premissene for det videre arbeidet.  

Uterom 
Dersom boligene i planen ikke oppnår kravet til uterom, må det vises til nærliggende og gode 
offentlige byrom, parker eller lekeplasser som kan regnes med. Disse må ha trafikksikker adkomst. 
Det må også belyses hvilke konsekvenser tiltaket har for naboenes uterom. 
 
Boligkvalitet  
Boligene i planen er utsatt for mye støy og støv. Det må sikres at boligene får gode nok 
planløsninger med tanke på dette. Eksisterende boliger i Verftsgata 5 og 7 og Innherredsveien 
14 blir også berørt av et nytt bygg tett på. Virkninger for disse boligene må beskrives. Dette gjelder 
spesielt for boligene i førsteetasje som blendes av, men også lysinnslipp og innsyn må beskrives 
for de øvrige boligene.  

Plangrense 
Innsendte planforslag har ikke illustrert plangrense. Det ble enighet i oppstartsmøtet at planen 
også skal omfatte Verftsgata 5 og 7, altså kan plangrensa følge eiendomsgrensa for gnr/bnr 
409/520 og 409/565. 
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Anleggsperioden 
Det må redegjøres for anleggsperioden, inkludert støv og luftforurensing, behov for riggområde, 
tidsaspekt og virkninger på naboer. 

Det må lages en trafikkavviklingsplan der følgende tema må belyses: 
- avvikling av anleggstrafikk 
- myke trafikanter 
- tilgang for Trøndelag brann- og redningstjeneste 
- renovasjon 
 
Hvis det er krav til fjernvarme i bygget så må traseen her avklares i god tid da 
denne kan ha stor innvirkning på fremkommelighet i anleggsområdet. 
 
Vann og avløp 
Planområdet ligger innenfor bestemmelsesområde havnivåstigning i Kommuneplanens 
arealdel, berører flomveger og er utsatt for oppstuving av overvann. Dette må tas hensyn til i den 
videre planleggingen.  
 
Vi viser til vedlagt notat for vann- og avløp fra Kommunalteknikk for mer utfyllende kommentarer. 
 
Forurenset grunn 
Tiltaket ligger innenfor kommunens aktsomhetsområde for forurenset grunn, og er klassifisert 
som byjord. I slike områder avdekkes typisk tungmetaller eller PAHer i tilstandsklasse 2-5. Dette 
gjør at forurenset grunn må kartlegges med prøvetaking i forkant av gravearbeid. Tiltakshaver har 
en selvstendig plikt til å undersøke og vurdere forurensningssituasjonen på en eiendom.  
 
Forslag til bestemmelse: 
Med søknad om tiltak skal det følge tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn 
etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen 
ikke er forurenset forevises forurensningsmyndigheten. Tiltak kan ikke igangsettes før 
dokumentasjon eller tiltaksplan er godkjent av forurensningsmyndigheten i Trondheim 
kommune. 
 
Klima og miljø 
Planforslaget må synliggjøre hvilke konsekvenser arealbruksendringen vil ha for klima og miljø og 
Trondheim kommune sine klimamål definert i kommunedelplan for energi og klima (2017-2030). 
Dette gjelder blant annet utslipp i anleggsperioden og material- og energibruk, se også Oslo 
kommunes veileder: Kriterier for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen. På generelt 
grunnlag må man etterstrebe en mest mulig utslippsfri bygge- og anleggsfase. Videre bør man 
vurdere energibruk, materialvalg, samt eventuelt gjenbruk av bygningselementer eller -materialer 
med tanke på å redusere tiltakets klimafotavtrykk. 
 
Samferdsel 
Det er positivt med innendørs sykkelparkering i første etasje. Det vil rydde opp i dagens noe 
uryddige gårdsrom. Fortauet langs Innherredsveien er smalt og det må tas hensyn til 
framkommelighet for gående og syklende på fortauet i videre arbeidet. Det må blant annet 
vurderes om byggets første etasje skal trekkes inn noe for å gi bedre plass foran innganger til 
bygget.  

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/klima-og-energi/kommunedelplan-energi-og-klima130618.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13372564-1592400801/Tjenester%20og%20tilbud/Plan,%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere,%20normer%20og%20skjemaer/Klimakriterier%20%E2%80%93%20veileder.pdf
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Utkragede bygningsdeler anbefales ikke. Dersom det likevel ønskes etablert, bør minimum høyde 
for å kunne drifte fortau under utkragede areal være seks meter. Av hensyn til hjørnebygget 
visuelt bør utkraging uansett ha større høyde under. 
 
Renovasjon 
Planforslaget viser beholdere som hentes fra Innherredsveien, dersom henteavstanden blir lenger 
enn ti meter, blir det ilagt et ekstra gebyr. Det er et mobilt avfallssug i Verftsgata 1e som det er 
mulighet for å koble seg opp på. 
 
Støy og støv 
Dere må utarbeide støyberegning for boliger og uterom. Fasadeverdier kan maksimalt være Lden 
70 dB. Utkraging vil kanskje gi uakseptabelt høye fasadeverdier. 
 
Det må også utarbeides en beregning av luftkvaliteten for boliger og uterom. 
 
Virkninger med tanke på støy og lukt fra dagens restaurant i Verftsgata 5 må vurderes for 
bakgården til de nye boligene. 
 
Byrom 
Det ble i oppstartsmøtet stilt spørsmål om bruken av første etasje. Det skal i første etasje mot 
Innherredsveien etableres utadrettet virksomhet, som for eksempel forretning eller tjenesteyting, 
for å bidra til at gaterommet får mer liv og aktivitet. Det må også sikres i bestemmelsene at 
utformingen blir utadrettet med åpne glassflater, som illustrert, og gode overganger mellom ute- 
og innearealer. 
 
Krav til komplett planmateriale 
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med 
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.   

Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne 
reguleringsveileder, samt vedlagte liste med krav til komplett materiale. Fristen begynner ikke å 
løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.   

Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være 
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her.  

Planprogram og konsekvensutredning 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke gjelder for dette planarbeidet.  

Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen. 

Nullvekstmålet for personbiltransporten må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.06.2019 
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og 
Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel 
og kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransporten. 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og 
miljø, herunder folkehelseperspektivet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema:  

 Store nedbørsmengder 
 Urban flom/overvann 
 Havnivåstigning 
 Stabilitet på byggegrunn 
 Radon 
 Forurenset grunn/sigevann 
 Automatisk fredete kulturminner/registrerte kulturminner 
 Nyere tids kulturminner 
 Kraft- og teleforsyning 
 Kapasitet på vannforsyning/slukkevann 
 Kapasitet på vann- og avløpsnett 
 Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 
 Trafikkulykker på veg til/fra/ved planområdet 
 Ulykke med gående/syklende i planområdet 
 Støv og partikler, røyk, lukt 
 Støy  
 Brann og redning 
 Byggetiltak og anlegg 
 Støy og støv i anleggsperioden 
 Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 

Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her.  

Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og 
bestemmelser.  
Det oppfordres til å bruke et klart og brukervennlig språk, jamfør prinsippene i Trondheim 
kommunes språkprofil.   

Kommunen ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, og ber 
forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. 

Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer. 

Samarbeid 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 

Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.sprakradet.no/globalassets/klarsprak-ny/arbeidsmetoder/kommunale-sprakprofiler/trondheim-kommunes-sprakprofil.pdf
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Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 
vedlagte adresseliste.  

Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  

Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet 
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak. 

Behandlingsfrist 
Det er enighet om at 12-ukersfristen skal gjelde. 

Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs 
behandling av planforslaget. 

Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs behandling av 
planforslaget.  

 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Silje Meslo Lien 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ med vedlegg 
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
Innspill fra Kommunalteknikk om vann og avløp 
 
 
Kopi: 
Innherredsveien 12-14 AS ved Tore Sveen 
Trøndelag fylkeskommune  
Statsforvalteren i Trøndelag  
 


