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                                                                                                                                                Dato: 04.07.17 
Sunndal kommune v/planavdelingen 
Att: 
Postboks 94, 
6601 Sunndalsøra 
  
 

SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING OG ERVERV AV 
GRUNN TIL FORRETNINGSFORMÅL PÅ HÅSØRAN 
 
KLAGE PÅ SVAR PÅ SØKNADEN, DERES BREV DATER 14.06.17. 
 
Gjentar først opprinnelig søknad. 
Viser til telefonsamtaler og møte med planavdelingen om saken den 26.04.17. 
 
Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring/grensejustering for reguleringsplan på Håsøran. 
 
På vegne av følgende tre firma søkes det om en mindre vesentlig reguleringsendring/grensejustering 
for eiendommene på Håsøran: 
 

- Byggmakker Tredal A/S v/Talgø Invest A/S, Gnr. 53/168 
- Bygg-Service A/S v/Asbjørn Tronsgård, Gnr. 53/164  
- Industrivegen 3 AS v/Asbjørn Tronsgård, Gnr. 53/172 

 
Begrunnelse for søknaden. 
 
For tomta til Byggmakker er det først og fremst trafikkarealet som er påtrengende å få utvidet. Med 
det areal som er til disposisjon og plassering av bygningene er det i dag en svært uoversiktlig og 
kaotisk trafikkavvikling på forretningsområdet. Dette skyldes først og fremst at varetransporten inn 
til anlegget og kundetrafikk er avhengig av det samme kjørearealet. Dette er både upraktisk og til 
tider trafikkfarlig.  
Byggmakker ser for seg en løsning ved at varetransporten kan skje ved kjøring rundt hovedbygningen. 
Varetransporten foregår med store kjøretøy og det er derfor vanskelig med snumuligheter på dagens 
areal. For å få til en rundkjøring må tomta utvides noen meter både mot friarealet og inn på 
nabotomta Industriveien 3. 
Videre er det et generelt ønske om å få utvidet forretningsarealet på grunn av økende omsetning og 
utvidet varesortiment. Her utgjør de grove bygningsmaterialene en stadig større andel med bl. anna 
Møre Royal som et viktig produkt. Dette er plasskrevende.  
Byggmakker har møtt stor velvilje fra eieren av nabotomta Industrivegen 3 til å flytte grensen noen 
meter for å gi plass til en kjøreveg her. Byggmakker håper å møte velvilje fra Sunndal kommune til å 
flytte reguleringsgrense og eiendomsgrense noen meter inn på friarealet mot gangvegen. Forslag til 
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areal er vist på vedlagt kartutsnitt. Vi ser for oss en ny grense i en avstand på tre meter fra 
gangvegen. 
 
 
 
For eiendommene til Bygg-Service og Industrivegen 3 er det ikke umiddelbare planer om å ta i bruk 
området til byggeformål. Her er behovet først og fremst å holde arealet i hevd med rydding og slått. 
Bedriftene føler et stort behov for å holde arealet mellom gangvegen og tomteområde ryddig for 
busker og kratt for å gjøre eiendommene synlig fra fylkesveg og gang/sykkelveg. Bedriftene driver 
næringsvirksomhet som det er ønskelig å profilere med innsyn og ikke være skjult bak et villnis for de 
vegfarende. Men, det er heller ikke snakk om å sette opp store reklameskilt som virker forstyrrende 
på trafikken. 
 
Med tanke på framtida ønsker bedriftene å få utvida areal regulert til næringsformål i liket med 
resten av tomta. Det for å ha muligheter til raske utvidelser om det gjelder trafikkareal eller 
byggeareal. Her må byggegrensene sjølsagt respekteres. Det er alt for tidkrevende å starte slike 
reguleringsendringer/prosesser nå behov for utvidelser oppstår.  
 
Felles for alle tre bedriftene er ønske om utvikling og vekst.  
Sunndal kommune har lagt til rette for godt regulerte næringsareal på Håsøran med gode 
rammevilkår. Det vi her søker om er en mindre vesentlig endring, men som har stor betydning for 
våre bedrifter. Kommunen deler sikkert våre ønsker om vekst og utvikling og da er det viktig å legge 
forholda best mulig til rette for det. Vegarealene er framtidsretta regulert med god avstand mellom 
gang/sykkelveg og fylkesveg. Det er dette arealet som er av stor verdi for trivselen når en ferdes 
spesielt på gangvegen. Et stort friareal på andre siden er av mindre verdi spesielt når det framstår 
som villnis. Et velstelt næringsareal kan ikke være et negativt innslag for de vegfarende om de er 
gående eller kjørende. Det regulerte område for næringsareal på Håsøran har et stort innslag av 
friarealer, opp mot 30%, og da må det være rom for å justere grensen for å redusere dette med et 
mindre areal (under 2%).  
 
Vi håper på et godt samarbeid med kommunen om utviklingen av disse eiendommene og ser fram til 
å få en positiv respons på vår søknad. Pris for arealene er vel satt i tidligere lignende utvidelser i 
området. Viser til endring av reguleringsplan fra 09.05.12 der Sunndal kommune har gjennomført 
utvidelse og omregulert et område på ca.1100 m2 fra friområde til næringsareal på område mot 
gang- og sykkelbanen ved det som er omtalt som fotballbanen Håsen ll. Det er en tilsvarende løsning 
som vi skisserer og ønsker for våre tilliggende arealer. 
 
På vegne av Byggmakker Tredal, Bygg-Service og Industrivegen 3. 
 

KLAGESAKEN 
 
Viser til brev datert 14.06.17 fra Sunndal kommune med avslag på vår søknad.  
 
Vi vil med dette klage på denne avgjørelsen.  
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Vi gjengir søknaden over for at klageorganet skal få de samme opplysningene som lå til 
grunn ved første gangs behandling og danne grunnlaget for ny behandling.  
 
I forhold til svaret som er gitt på vår søknad er det to forhold vi vil klage på. 
Med henvisning til svarbrevet fra kommunen så står det at etter administrasjonens 
vurdering kan ikke saken behandles som en mindre reguleringsendring. 
Vi mener at det nettopp er i slike tilfelle med grensejustering at en sak kan behandles som 
mindre endring. Denne tolkingen går fram av forarbeidene til loven og senere utdypende 
beskrivelser fra bl. annet Miljøverndepartementet.  
Sitat fra siste utdyping: 
Dog vil en justering av grensene mellom to formål i de fleste tilfeller kunne gå som en mindre 
endring. 
Et annet viktig punkt i denne vurdering er om endringen berører flere parter. Det gjør den 
heller ikke i dette tilfelle der partene er søkerne og kommunen, der riktignok kommunen 
skal ta hensyn til allmennhetens interesser. Justering av byggegrenser faller også innenfor 
denne type endring.   
Ut fra dette klager vi på avgjørelsen om at saken ikke kan behandles om mindre 
reguleringsendring og ber om behandling i klageorganet. Dette punktet går på 
saksbehandlingen. 
 
Så til kjernepunktet i saken. De tre bedriftene søker om erverv av en stripe med grunn fra 
det kommunale friarealet til en mindre utvidelse av tomtene for å utvikle sine 
næringseiendommer. For detaljene i tiltenkt bruk av arealene viser en til opprinnelig søknad. 
Vi utdyper litt av begrunnelsene her.  
For det første er det viktig for bedriftene at de interne trafikkforholdene på tomtene 
fungerer og at arealene og bygningene er store nok til å dekke behovet for de virksomhetene 
som drives. Det hevdes at dette skulle vært gjennomtenkt når virksomhetene ble etablert. 
Det er likevel slik at behovene endres over tid. Heldigvis er situasjonen slik at utviklingen går 
i positiv retning for alle tre bedrifter. For Byggmakker er det spesielt viktig å skille 
varetransport inn til lageret bort fra kundetrafikken. Dette kan best skje ved kjøring rundt 
bygget og avlasting på motsatt side av det som skjer i dag. Bedriften har klare planer for 
utvidelse av arealer og bygninger og påfølgende økning i mengde og sortiment for de varer 
som selges. 
Et annet viktig moment for alle de tre bedriftene er å vise fram sine tilbud på varer og 
tjenester som de står for. Her er innsyn for biltrafikken på kjørevegen og for de myke 
trafikanter på gang- og sykkelvegen viktig. Bedriftene ønsker å ha et ryddig innsyn til sine 
fasader mot vegen. Et flettverksgjerde på ca. 2 meter kan ikke være noe negativt syn for de 
vegfarende av noen kategori. Et villnis av busker og kratt må være et dårligere alternativ.   
 
Med de planer som foreligger kan det bety en økning på et 30 – talls arbeidsplasser, samlet 
for de tre bedriftene, som til sammen omsetter varer og tjenester for ca. 75 millioner pr. år. 
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Vi vil til slutt vise til tilsvarende endring som nylig ble gjort for eiendommene til Sunndal 
Næringseiendom ved område kjent som «Håsen2». Videre er det for alle næringsarealer fra 
og med Hycast til og med «Håsen2» regulert næringsareal fram til gang/sykkelveg. Vår 
grensejustering er av samme kategori og vi ønsker derfor en like behandling. 
 
Vi håper på en positiv behandling av søknaden og at de planlagte utvidelsene kan bli til beste 
både for kommunen og bedriftene.  
 
  
På vegne av Byggmakker Tredal, Bygg-Service og Industrivegen 3. 
  
Inge Skogheim 
 
Vedlegg: Kartutsnitt for område 
 
Kopi: Talgø Invest AS v/Terje Talgø 
           Bygg-Service AS og Industrivegen 3 AS v/Asbjørn Tronsgård     
     
 
 


