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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 101/17 26.09.2017 

 

Reguleringsplan for Håsørene mellom fv. 62 og kraftgate 
Endring av reguleringsplan mot Romsdalsvegen 

 
Rådmannens innstilling 

1. Økonomi- og planutvalget vedtar at søknad av 10.05.2017/04.07.2017 fra Ing. I. Skogheim 
AS på vegne av Bygg-Service AS, Byggmakker Tredal AS og Industrivegen 3 AS om endring 
av reguleringsplan mot Romsdalsvegen skal sendes ut på høring.  

2. Salg av tilleggsgrunn fra kommunens eiendommer gnr. 53, bnr. 16, 44, 71 og 141 
behandles som egen sak når reguleringsarbeidet er avsluttet. 
 

 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 26.09.2017  
Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Økonomi- og planutvalget vedtar at søknad av 10.05.2017/04.07.2017 fra Ing. I. Skogheim 

AS på vegne av Bygg-Service AS, Byggmakker Tredal AS og Industrivegen 3 AS om endring 
av reguleringsplan mot Romsdalsvegen skal sendes ut på høring.  

2. Salg av tilleggsgrunn fra kommunens eiendommer gnr. 53, bnr. 16, 44, 71 og 141 
behandles som egen sak når reguleringsarbeidet er avsluttet. 

 
 
 
Vedlegg 

1 Kartvedlegg omsøkt område 

2 Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring og erverv av grunn til forretningsformål på Håsøran 

3 Plankart datert 13.09.2017 
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4 Møtereferat 26.04.2017 

5 Svar på søknad om mindre reguleringsendring og erverv av tilleggsgrunn 

6 Gjeldende reguleringsplaner 

7 Flyfoto med eiendomsgrenser og avmerket gang-/sykkelveg 

8 Klage på svar - mindre reguleringsendring og erverv av grunn til forretningsformål på Håsøran 
 

 
Saksopplysninger 
Ing. I. Skogheim AS søker 10.05.2017 om reguleringsendring og grensejustering for gnr. 53, bnr. 
164, 168 og 172. Søknaden er på vegne av henholdsvis Bygg-Service AS, Byggmakker Tredal AS og 
Industrivegen 3 AS og gjelder areal fra Sunndal kommunes eiendommer gnr. 53, bnr. 16, 44, 71 
og 141. Bakgrunnen for søknaden er at bedriftene ønsker en utvidelse av sine tomter.  

 
Kart med eiendomsgrenser og avmerket gang-/sykkelveg 
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Omsøkt areal er innenfor "reguleringsplan for Håsørene mellom rv. 62 og kraftgate", vedtatt i 
1987. Arealet er regulert som "friområde/park, idrett og sport".  

I denne planen var det et parkbelte på hele strekningen på begge sider av gang- og sykkelvegen 
helt fram til Drivabrua. 
 
I 2012 ble den østlige delen av "reguleringsplan 
for Håsørene mellom rv. 62 og kraftgate", 
vedtatt i 1987, erstattet av en ny 
reguleringsplan; "reguleringsplan for Håsøran – 
endring for Sunndal Næringspark". I denne 
planen ble det tidligere grøntbeltet nord for 
gang-/sykkelvegen innlemmet i område for 
bebyggelse og anlegg. Det vil si at på denne 
strekningen grenser gang-/sykkelvegen helt 
inntil område for bebyggelse og anlegg. 
Omsøkt areal ligger ikke innenfor planområdet 
for denne reguleringsplanen fra 2012. 
 
I møte med plan-, miljø- og næringstjenesten 26.04.2017 la søker fram sine ønsker om en endring 
av gjeldende reguleringsplan ved at byggeområde industri utvides slik at ny grense får en avstand 
til gangvegen på 3 meter. I møtet og i svarbrev fra plan-, miljø- og næringstjenesten 14.06.2017 
ble det påpekt at kommunen må vurdere helheten for området. Videre at begrepet mindre 
vesentlig endring etter eldre lovverk er avviklet som begrep i den nye plan- og bygningsloven. 
Søker har ikke utarbeidet plankart i sosi-format og det foreligger ikke et privat reguleringsforslag 
i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov. Plankartet som ligger ved er utarbeidet av Sunndal 
kommune. 
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Vurdering 
Rådmannen vurderer saken slik at endringen av reguleringsplanen kan sendes ut på høring til 
berørte myndigheter, eiere og festere og andre berørte.  
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre ekspedering. 
 
Rett utskrift 29.09.2017: 
 
Brit Helene Resell 
utvalgssekretær 


