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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 142/17 28.11.2017 

 

Reguleringsplan for Hoåsvegen 251 
Detaljregulering for Hoåsvegen 251 - 1. gangs behandling 

 
Rådmannens innstilling 

1. Økonomi- og planutvalget legger forslag til detaljregulering for Hoåsvegen 251 med tilhørende 
bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

2. Det tas sikte på at den delen av reguleringsplan med bestemmelser for Fossagrenda 1982, vedtatt 
11.04.1984, planident 19840600, som berøres av detaljregulering for Hoåsvegen 251 skal bli 
erstattet av den nye planen med planident 20170910. 

 
 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 28.11.2017  
Byggesaksbehandler Marit Ingrid Erstad orienterte innledningsvis. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Økonomi- og planutvalget legger forslag til detaljregulering for Hoåsvegen 251 med tilhørende 

bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

2. Det tas sikte på at den delen av reguleringsplan med bestemmelser for Fossagrenda 1982, vedtatt 
11.04.1984, planident 19840600, som berøres av detaljregulering for Hoåsvegen 251 skal bli 
erstattet av den nye planen med planident 20170910. 

 
 
 
Vedlegg 

1 Plankart datert 16.11.2017 

2 Bestemmelser datert 16.11.2017 

3 Planbeskrivelse datert 16.11.2017 

4 Uttalelse fra fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.10.17 
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5 Uttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune 23.10.17 

6 Uttalelse fra NVE 18.10.17 

7 Uttalelse fra Statens vegvesen 20.10.17 

8 Uttalelse fra Sunndal Energi 31.10.17 

9 Varsel om oppstart av planarbeid 
 
 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 

Tidligere Grøa barnehage i Hoåsvegen 251, gnr. 40, bnr. 99, er nylig solgt av Sunndal kommune til Roar 
Bredesen som ønsker å ta i bruk eiendommen til boligformål. Dette krever en omregulering fra 
byggeområde for offentlig bebyggelse til boligbebyggelse. Det er Feste NordØst as, landskapsarkitekter 
mnla, som har utarbeidet planen på vegne av tiltakshaver. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Hoåsvegen 251 som ligger til behandling består av: 

 Plankart i målestokk 1:500 datert 16.11.2017 

 Reguleringsbestemmelser datert 16.11.2017 

 Planbeskrivelse datert 16.11.2017 

 

Hensikten med reguleringen 

Tiltakshaver har til hensikt å bygge om eksisterende bygning på eiendommen til bolig, for eget bruk. Det 
legges gjennom planendringen opp til en utnyttelsesgrad som muliggjør framtidig videreutvikling av 
bygningsmassen med blant annet garasje. 

Eiendommen har en størrelse på 2 745 m², og er også er egnet for en tomannsbolig. Med tanke på 
eventuelle framtidige situasjoner (eierskifte, gjenoppbygging etter brann, etc.) er det i 
reguleringsbestemmelsene satt rammer for utnyttelsesgrad som gjør det mulig å etablere en 
tomannsbolig på tomta. 

 

Forslagsstiller/hjemmelshaver/tiltakshaver: 

Roar Bredesen, Grøavegen 55, 6612 Grøa 

 

Planlegger/konsulent 

Konsulent for planarbeidet er Feste NordØst as landskapsarkitekter, ved arealplanlegger Petter 
Hermansen og seniorlandskapsarkitekt Helge Bakke. 
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Forhold til overordnede planer 

I samsvar med gjeldende reguleringsplan for Fossagrenda fra 1982, er området avmerket som nåværende 
byggeområde offentlig bygning i kommuneplan for Sunndal 2007-2015, vedtatt 29.08.2007. Det kreves en 
omregulering fra byggeområde for offentlig bebyggelse til boligbebyggelse ved at det utarbeides en 
reguleringsplan (detaljregulering). 

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Etter at det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 ble varslet oppstart av planarbeidet, er det mottatt 
5 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg: 

 

Brev fra/datert Resymé/kommentarer fra konsulent 

NVE, 

18.10.2017 

 

Planforslaget må inneholde dokumentasjon på at planlagt 
område/tomt for bolig vil oppfylle krav til sikker byggegrunn mot 
skredfare, jfr. TEK 17, kap.7 / PBL § 28-1. 

 Kommentarer: 

Dokumentasjon som forespurt følger av kap.5.5 i 
planbeskrivelsen. 

 

 

Statens vegvesen, 

20.10.2017 

 

Statens vegvesen har ut fra tilsendt materiale ikke merknader til 
saken. 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, 
23.10.2017 

 

Området er allerede nedbygd, og ligger i nærheten av etablerte 
boligfelt. Elvekanten langs Fossa må sikres som grøntareal. 
Fylkeskommunen har utover dette ikke merknader til saken. 

 Kommentarer: 

Elvekanten langs Fossa er foreslått regulert som 
friområde. 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
25.10.2017 

 

Fylkesmannen har ut fra sine ansvarsområder ingen vesentlige 
merknader til oppstartsvarselet. 

 

 

Sunndal Energi,  

31.10.2017 

Sunndal Energi har forsyning til bygningen via jordkabel. Dette 
må tas hensyn til ved eventuell videreutvikling av 
bygningsmassen. Det ligger også fiberkabel på eiendommen. 
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Brev fra/datert Resymé/kommentarer fra konsulent

Sunndal Energi har for øvrig ingen innvendinger til 
reguleringsarbeidet. 

 Kommentarer: 

Opplysningene om kabler tas til orientering. 

 

Vurdering 

Byggeplanene 

Planområdets totale størrelse er 5,5 daa og inkluderer tilliggende trafikkareal og kantsone ned til Fossa. 
Byggeområdet er på 2,8 daa. Boligtomta er frittliggende og grenser til friområde langs Fossa.  

Planforslaget vurderes som grundig gjennomarbeidet og gir gode muligheter for videreutvikling av 
bygningsmassen innenfor tålegrenser for synlighet og eksponering. Vegadkomst/gang-
/sykkelveg/hensynssoner frisikt inngår i planområdet. Videre er friområde/kantsone ned til Fossa 
hensyntatt i bestemmelsene og vurdering av virkninger for miljø og samfunn er en del av 
planbeskrivelsen. 

ROS-analyse inngår i planbeskrivelsen, og endelig risikovurdering viser at det er få aktuelle hendelser 
som medfører nevneverdig risiko. 

 

Innkomne merknader til planstart 

Vurdering av de enkelte merknader fremgår av kommentarer ovenfor. Omfanget er beskjedent, og 
merknadene er så langt som mulig innarbeidet i planforslaget, jfr. kommentarer til merknadene. 

 

Konsekvensutredning 

Planarbeidet er ikke så omfattende at det krever konsekvensutredning. 

 

Naturmangfoldloven 

Planforslaget er ikke i konflikt med kapittel 2 i naturmangfoldloven. 

 

 

Rådmannen tilrår at planforslaget detaljregulering for Hoåsvegen 251 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre oppfølging. 

 

 

Rett utskrift 30.11.2017: 

 

Brit Helene Resell 

utvalgssekretær 


