
Rullering av kommuneplanens arealdel 

 

Tema og hjelpespørsmål i medvirkningsarbeidet 

Vi ønsker innspill på følgende tema: Bolig, infrastruktur, klima- og miljø, næring og barn og unge.  

Nedenfor har vi oppsummert noen utfordringer og hjelpespørsmål som dere kan bruke i 

arbeidet.   

Dere kan også komme med andre innspill som dere mener har betydning for bruken av arealene i 

kommunen. 

Tema Utfordringer Hjelpespørsmål 

BOLIG 

 

- Være en attraktiv og mangfoldig 

kommune å bo og leve i for den 

enkelte, for familien, tilflyttere og 

kompetansepersoner.  

- Sikre bosetting og arbeidsliv.  

- Familiemønstrene endrer seg. I dag er 

ca. 45% av alle husholdningene i 

Sunndal aleneboende.  

- Høyere andel som sliter med 

ensomhet og psykiske plager. 

- Endring i alderssammensetning. Vi 

blir stadig flere eldre og færre yngre.  

- Tilrettelegging for variasjon i 

boligtilbudet både med tanke på 

størrelsen på boligen, type bolig, 

muligheter for fellesskap og 

boligmiljø.  

- Utbyggingsmønster som i mindre 

grad fremmer økt bilbruk.  

 

- Hva slags bolig ønsker du og hvor? 

- Vil boligbehovet endre seg 

gjennom livet? Type bolig og sted? 

- Er det behov for andre former for 

boligtyper enn det tradisjonelt har 

vært i Sunndal? 

- Er det behov for f.eks. boenheter 

som også har fellesarealer 

sammen med andre? 

- Innhold i nærmiljøet? Hva er bra 

og hva er mindre bra/savnes? 

 

Infrastruktur 

(f.eks.  kjøre-, 

gang- og 

sykkelveger, 

kollektivnett, 

parkering, 

vann- og 

avløpsanlegg) 

- Effektive og gode løsninger  

- Bedre og tryggere veger 

- Universell utforming/tilgjengelighet 

for alle 

- Legge til rette for sykkel, gange og 

kollektivtransport 

- Redusere klimagassutslipp 

 

- Oppleves skole/barnehagevei som 

trygg/utrygg? Hvorfor, hva kan bli 

bedre? 

- Trafikksikkerhet, parkering, 

adkomst og tilgjengelighet. Hva er 

bra, hva kan bli bedre? 

- Når er det aktuelt for deg å velge 

sykkel/gange eller kollektivt 

framfor bil? Avstand og gjøremål? 

- Hva må tilrettelegges for at du 

oftere skal velge sykkel/gange eler 

kollektivt framfor bil? 



Rullering av kommuneplanens arealdel 

 

Klima og 

miljø 

 

- Klimavennlig og bærekraftig framtid  

- Ivaretakelse av kulturminner, 

kulturlandskap og kulturmiljø  

- Tilgjengelighet til strandsonen  

- Tilgjengelighet til nærfriluftsområder 

- Rydding og vedlikehold av 

lekeplasser, turstier osv. 

- Hvordan oppleves tilgangen til 

friluftsområde (skog, trimtur, 

strand osv) i ditt nærmiljø? Hva er 

bra, hva bør forbedres?  

- Hvem kan bidra til rydding og 

vedlikehold av nærfriluftsområder 

og stier? 

- Hvor trygt oppleves nærmiljøet i 

forhold til ras, flom osv ? 

- Kulturlandskap/biologisk 

mangfold – hvordan ta vare 

på/pleie osv.?  

- Er det noe du selv kan tenke deg å 

bidra med i nærmiljøet ditt? 

 

Næring - Et vekstkraftig og inkluderende 

næringsliv.  

- Endringer i næringslivet  

- Arealer for næringsutvikling 

- Hva slags arbeidsplasser er det 

behov for å beholde? 

- Hva slags arbeidsplasser er det 

behov for å utvikle mer? 

- Hva skal til for å utvikle næringer 

vi ønsker? 

- Trenger vi å avsette mer arealer til 

næringsutvikling? Evt. hvor? 

 

Barn og unge - Ta vare på barn og unge sine 

interesser 

- Legge til rette for møteplasser, lek, 

friluftsliv, sykling, idrett osv.  

- Barn og unge skal oppleve å føle seg 

trygge 

- Sikre etablering av leke/møteplasser 

ved utbyggingsprosjekter 

(lekeplassnorm med krav til størrelse 

og innhold i leke- møteplass) 

 

- Hvordan ønsker du at nærmiljøet 

ditt skal være? Hva er bra og hva 

er mindre bra/savnes? 

- Er det gode muligheter for 

friluftsliv, aktivitet (sykling, idrett, 

organisert/uorganisert) og lek i 

nærmiljøet? Hva er bra og hva bør 

forbedres? 

- Er det gode muligheter for å treffe 

andre i nærmiljøet (møte og 

treffsteder)? Hva er bra/hva 

savnes? 

- Oppleves nærmiljøet trygt? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Er barnehage/skole i nærmiljøet 

viktig? 

 

 

 


