
 Sunndal kommune Arkiv: 20151020 

Arkivsaksnr: 2015/1705-30 

Saksbehandler: Berit Skjevling 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 76/17 22.08.2017 

Kommunestyret 55/17 06.09.2017 

 

Kommuneplan for Sunndal  - arealdelen 
Kommuneplan for Sunndal - arealdelen, fastsetting av planprogram 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13 fastsetter kommunestyret forslag til planprogram 

sist revidert 04.07.17 for rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 22.08.2017  

Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis. 

 

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen. 

 

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13 fastsetter kommunestyret forslag til planprogram 

sist revidert 04.07.17 for rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 06.09.2017  

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13 fastsetter kommunestyret forslag til planprogram 

sist revidert 04.07.17 for rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

  



 Side 2 av 2 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til planprogram sist revidert 04.07.17 

2 Merknadsskjema 

3 Innspill fra Tore Hals 

4 Innspill til fra Hydro Aluminium Sunndal 

5 Innspill fra Magne Nordvik 

6 Innspill fra Turid og Svein Stave 

7 Innspill fra Øivind Holten 

8 Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

9 Innspill fra Statnett 

10 Innspill fra Kystverket Midt-Norge 

11 Innspill fra Sunndal småbåtlag 

12 Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning 

13 Innspill fra Fiskeridirektoratet 

14 Innspill fra Sunndal Næringsselskap 

15 Innspill fra Mattilsynet 

16 Innspill fra Statens vegvesen Møre og Romsdal 

17 Innspill fra Gjøra bygdeutvikling 

18 Innspill fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

19 Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat 

20 Innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune 

21 Innspill fra Barnerepresentanten 

22 Innspill fra kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune 

23 Innspill fra Oppland fylkeskommune 

 

Saksopplysninger 

Sunndal kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel som 

omfatter hele kommunens landareal unntatt kommunedelplan Sunndalsøra som ikke revideres 

nå.  Det foreliggende planprogrammet er første fase i dette arbeidet.  

Høring av planprogrammet 

Forslaget til planprogram er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel 

om oppstart av planarbeidet. Merknadsfrist var 30.06.2016 
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Innkomne merknader 

Det er kommet inn flere innspill i 2017 etter utlegging av planprogrammet. I tillegg er det kommet 

inn innspill tidligere (2012-2016). Ingen arealinnspill er så langt vurdert, de skal vurderes i det 

videre planarbeidet som beskrevet i planprogrammet.  

Innkomne innspill er oppsummert i vedlegg 2 merknadsskjema. Kun merknader til 

planprogrammet er vurdert nå. Innspill til selve planen vurderes i det videre planarbeidet. 

Kort sammendrag av planprogrammet 

Planprogrammet omtaler nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet. Basert 

på dette er det valgt følgende tema: Bolig, infrastruktur, klima – og miljø, næring og barn og unge. 

Disse tema vil få spesielt fokus i utredningsarbeidet. 

Det skal gjennomføres konsekvensvurdering (KU) for alle nye utbyggingsområder. Her skal 

virkning for klima og energi, naturmangfold, støy, forurensning og risiko, stedskvalitet, 

kulturminner og landskap, infrastruktur, folkehelse, friluftsliv, barn og unges oppvekstvilkår og 

landbruk og grusressurser vurderes. Risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. 

Tidsplan 

Utredningsarbeidet gjennomføres i løpet av høsten 2017. Det blir da arbeid i tverrfaglige 

temagrupper, medvirkning gjennom barnetråkk i grendeskolene, «gjestebud» for lag og 

organisasjoner, ungdommens kommunestyre m.fl. og åpne møter. 

På bakgrunn av utredningsarbeidet utarbeides et planforslag i løpet av våren 2018. Dette blir i 

hovedsak administrativt arbeid. 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag blir mai-juni 2018. Vedtak av plan er stipulert til 

februar 2018. 

 

 

Vurdering 

Det vurderes at planprogrammet ivaretar de krav som offentlig myndigheter stiller og følger opp 

nasjonale, regionale og kommunale føringer på en tilfredsstillende måte.  

Utredning av tema, gjennomføring av ROS-analyse og konsekvensvurdering vil bidra til å sikre at 

tiltak blir vurdert i forhold til viktige miljø- og samfunnsinteresser.   

Det legges opp til en hensiktsmessig medvirkning med blant annet temagrupper, barnetråkk og 

«gjestebud» i tillegg til de formelle høringsrunder. 

 

 

Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre oppfølging. 

 

Rett utskrift 12.09.2017: 

 

Brit Helene Resell 

utvalgssekretær 

 


