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TEMA 

1. Planidé 

Bakgrunn for planen: Forslag fra utbygger om mindre endring av vedtatt reguleringsplan. 

Planformål: Utvidelse av byggeområde industri, for å kunne søke om erverv av grøntareal. 

Plantype: Reguleringsplan 

Kartavgrensning av planområdet: Reguleringsplan for Håsørene mellom rv. 62 og kraftgate 

 

2. Planstatus: 

Reguleringsplan: Reguleringsplan for Håsørene mellom rv. 62 og kraftgate, vedtatt i 1987.  

 



VEDLEGG:  HUSKELISTE FOR PRIVATE PLANER  

1.  Varsling oppstart av reguleringsplan jf. pbl § 12-8 

Varsling sendes til berørte offentlige organ og andre interesserte, grunneiere, andre rettighets-
havere og naboer. 

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis.  

Kunngjøring i minst en avis. 

Kunngjøring skal også gjøres på elektroniske medier. Send forespørsel til kommunen om å 
legge inn kunngjøring på Sunndal kommunes nettside. Forutsetter at kommunen mottar kort 
forhåndsbeskrivelse og kart elektronisk. For planstart må planområdet være avmerket. 

Digitalt planomriss (RpGerense) med planflate (RpOmråde) i gjeldende sosi-format skal sendes 
kommunen som skal legge dette ut på kommunens kartinnsynsløsning. Planomrisset leveres på 
gjeldende SOSI-format og nødvendige egenskaper inkludert planident som skal være påført 
planflaten. 

 

2. Naboliste 

Når planområdet er avmerket på kart, vil kommunen på forespørsel oppgi navn og adresser til 
grunneiere osv. i området.  

Send forespørselen til kommunen v/ servicekontoret. 

 

3. Planprogram jf. pbl. §§ 4-1 og 12-9 

Vurdering av om plana utløser krav om planprogram. 

Utarbeides hvis vesentlig virkning for miljø og samfunn. Sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

 

4. Konsekvensutredning (KU) jf. pbl. §4-2 

Forslagsstiller vurderer om plana utløser krav om planprogram og konsekvensvurdering iht. 
forskrift om konsekvensvurdering for planer etter plan- og bygningsloven. 

Vurderingen om planen krever planprogram og KU tas med i varselet om planoppstart. 

 

5. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl. § 4-3 

Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer.  

Det må dokumenteres at risikoen i det aktuelle området er vurdert. Der en finner at det trolig 
eksisterer risiko må det hentas inn tilstrekkelig fagkyndige vurderinger. Ev. må det hentas inn 
ekspertundersøking av risikoen. 

 



6. Planbeskrivelse 

Det skal utarbeides planbeskrivelse for alle planer. Planbeskrivelsen tilpasses den aktuelle sak 
men skal inneholde alle relevante forhold som blant annet bakgrunn for planen, medvirkning, 
innkomne innspill, overordnede planer- og retningslinjer som har betydning for planen, ROS-
analyse, beskrivelse av løsningsforslag og konsekvenser. Selv om planen ikke utløser KU skal 
planbeskrivelsen beskrive aktuelle konsekvenser/virkninger/fordeler/ulemper av planen. 

Aktuelle reguleringstema: Kulturmiljø- og landskap, estetikk og byggeskikk, universell utforming, 
barns interesser, friluftsliv, natur- og ressursgrunnlag, landbruk, klima, infrastruktur, 
trafikksikkerhet, ROS, sjø- og vassdrag, verneinteresser, biologisk mangfold og 
naturmangfoldloven. Listen er ikke uttømmende og hvilke tema som er aktuelle må tilpasses 
den enkelte sak. 

 

7. Plankart 

Plankartet må leveres kommunen som SOSI-fil i versjon 4.5, koordinatsystem UTM32 Euref89 
og høyde NN 2000. 

Det leveres også plankart i pdf-format med tegnforklaring og tittelfelt. 

Grunnkart kan bestilles fra kommunen sigurd.stangvik@sunndal.kommune.no Det er egne 
gebyrsatser for digitalt kartgrunnlag. 

Ved utarbeiding av en konkret arealplan, kan det være nødvendig å supplere det offentlige 
kartgrunnlaget med mer detaljert eller nøyaktig kartlegging.  Ifølge kart- og planforskriften kan 
kommunen pålegge forslagsstiller å utarbeide nødvendig kartgrunnlag tilpasset den foreslåtte 
plan.  

 

8. Bestemmelser 

I tillegg til arealplankart kan det i nødvendig utrekning gis bestemmelser til arealformål og 
hensynssoner. 

Bestemmelsene skal være så konkret som mulig.  

Bestemmelsene leveres på word-format. 

 

9. Gebyr 

Gebyr for kommunens saksbehandling av reguleringsplaner fastsettes etter kommunens gjeldende 
gebyrsatser for reguleringssaker. 

Faktura for gebyr sendes etter 1. gangs behandling av planforslaget. 

Gebyret dekker kostnadene for saksbehandling av kurante plansaker. Gebyret dekker ikke 
ekstraordinære kostnader knyttet til oppretting av plankart, supplering av planbeskrivelse, 
konsekvensutredning, arkeologiske undersøkelser, geoteknisk vurderinger mm. Dersom det under 
høringsprosessen viser seg at det trengs flere utredninger for eksempel i forhold til ras/flom, 
arkeologi, geoteknikk, natur og annet må forslagsstiller utrede og bekoste dette. 

 

mailto:sigurd.stangvik@sunndal.kommune.no


10. Forbehold 

Verken møtereferat eller forhåndskonferanser gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
Naboprotester, organisasjoner, krav fra offentlig myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring 
av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet.  

 


