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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 115/17 07.11.2017 

 

Reguleringsplan for Mogrenda 
Detaljregulering for Mogrenda - 1. gangs behandling 

 
Rådmannens innstilling 

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

2. Det tas sikte på at reguleringsplan med bestemmelser for Mogrenda – endring, vedtatt 
07.03.1995, planident 19950320, oppheves ved at den blir erstattet av den nye planen.  

 
 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 07.11.2017  
Etter innspill fra barnehagetjenesten har rådmannen endret sin innstilling for å imøtekomme 
ønsket om å bevare grøntområdet ved den planlagte Stortuva barnehage til friområde.  Det ble 
delt ut nytt plankart og ny innstilling i møtet. 
 
Rådmannens nye innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Økonomi- og planutvalget legger forslag til detaljregulering for Mogrenda, plankart datert 

07.11.2017, med tilhørende bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens bestemmelser.  

2. Bestemmelser og planbeskrivelse endres i henhold til plankart datert 07.11.2017. 

3. Det tas sikte på at reguleringsplan med bestemmelser for Mogrenda – endring, vedtatt 
07.03.1995, planident 19950320, oppheves ved at den blir erstattet av den nye planen.  
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Vedlegg 

1 Plankart 

2 Bestemmelser 

3 Planbeskrivelse 

4 Merknad til reguleringsplan for Mogrenda - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

5 Merknad til reguleringsplan for Mogrenda - Møre og Romsdal fylkeskommune 

6 Merknad til reguleringsplan for Mogrenda - barnerepresentanten 

7 Særutskrift Reguleringsplan for Mogrenda - oppstart av reguleringsendring 
 

 
Saksopplysninger 
Bakgrunn:  
Det er etablert en felles barnehage på Ålvundeid for Ålvundeid og Ålvundfjord. Eksisterende 
bygninger i Mogrenda er ikke tilrettelagt for en langsiktig og god barnehagedrift, og plan- og 
byggekomitéen har vurdert det som mest hensiktsmessig å bygge ny barnehage og at den 
nedlagte skolen rives.  
Plasseringen av en ny barnehage i Mogrenda forutsetter en endring av gjeldende reguleringsplan 
for området, da plasseringen kommer i konflikt med areal som er regulert som friområde.  
 
Planforslaget:  
Forslag til områderegulering for Mogrenda som ligger til behandling består av 

 Plankart i målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser datert 30.10.2017 

 Planbeskrivelse 
 

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for ny barnehage/utvidelse av barnehagen på 
Ålvundeid. Videre at hele planområdet oppgraderes, også når det gjelder samferdselsanlegg, med 
gang/sykkelveg, holdeplass og parkering, og det legges til rette for et nytt mindre boligområde 
med konsentrert bebyggelse.  
 
Hjemmelshaver for arealet som omreguleres til barnehage og det nye området for konsentrert 
småhusbebyggelse er Sunndal kommune. Øvrige eiere er berørte/naboer/gjenboere i forhold til 
planområdet. 
 
Forhold til overordnede planer:  
Planarbeidet er ikke i konflikt med gjeldende kommuneplan for Sunndal 2007-2015 vedtatt 
29.08.2007. Hele kommunens eiendom, med skole, barnehage, grendehus og friområde er vist 
som byggeområde/offentlige bygninger. 
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Økonomi- og planutvalget godkjente oppstart av planarbeid med endring av reguleringsplan for 
Mogrenda i sak 68/17 i møte 30.05.2017. 
 
Innkomne merknader til planstart: 
Etter at det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble varslet oppstart av planarbeidet med 
en ny reguleringsplan for Mogrenda, er det mottatt totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som 
vedlegg: 
 

Brev fra/datert Resymé/kommentarer: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
02.08.2017 
 

Ingen merknader 

Møre og Romsdal fylkeskommune, 
04.08.2017 

PLANFAGLEGE MERKNADER 
Påpeker det uheldige ved at sentrale avgjerder om 
plassering og utforming ser ut til å vere tekne før 
reguleringsprosessen er sett igang. Reguleringsinstituttet 
er tillaga nettopp for å drøfte og kome fram til korleis 
omgivnadene skal utformast fysisk, herunder også 
utforming og detaljplassering av bygg. 
Planforslaget må ikkje binde seg unødig i prosjektskisse 
som allereie er laga, men opne for diskusjonar om kva som 
samla gir det beste resultatet. 
Det må takast tilstrekkeleg omsyn til at barn og unge i 
tilgrensande bumiljø misser del av viktig friområde. 
Rekkefølgekrav om opparbeiding bør drøftast. 

Området er i dag innenfor 
reguleringsplan for Mogrenda – 
endring vedtatt 07.03.1995. 
Gjeldende bestemmelse er fra 
25.01.1989.  
Plan- og byggekomitéens forslag 
gir ikke rom for en eventuell 
endring/utvidelse av barnehagens 
plassering og utforming innenfor 
gjeldende reguleringsplan fra 
1995. Forslaget forutsetter en 
endring av denne planen, da 
plasseringen av ny barnehage-
bygning er vist på et areal som er 
regulert som friområde. 
 

 
Gjeldende reguleringsplan, med påskrift for kommunens bygninger  
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 Kommentarer: 
Friområdet i gjeldende plan har vært brukt både av 
skolen som nå er nedlagt og av boligene i området. 
Utenom barnehagens åpningstid er det det er det 
godt utstyrte barnehageområdet som er lekeplassen 
for småbarn som bor i området. 
For bomiljøet i Mogrenda er det foreslått et 
uteoppholdsareal sentralt i boligområdet som er på 
4 daa. Dette inkluderer også en mindre 
kunstgrasbane som tidligere var i bruk av skolen. 
Skolen brukte også noe av arealet til ball-lek. Dette 
området er stort nok til at det har potensiale til å bli 
en ressurs for bomiljøet, ikke minst for barn og unge 
i tilgrensende bomiljø. 

 

Barnerepresentanten, 
11.08.2017 

Barnerepresentanten støtter at plan- og byggekomitéen vil 
legge til rette for gode bygningsmessige løsninger både for 
barnehage og SFO, og at gode og trygge uteområder 
vektlegges.  
Det må sikres gode adkomstforhold med oversiktlig veg; 
både kryss og avkjøring, samt hensiktsmessig og oversiktlig 
parkeringsplass.  
Ber om at gang- og sykkelvegforbindelsen fra Børsetlauvet 
vurderes forlenget fram til barnehagen for å sikre en trygg 
veg mellom Børsetlauvet og barnehagen/SFO. 
 
Kommentarer: 

Det er lagt inn en gang/sykkelvegforbindelse langs 
Eidavegen innenfor planområdet. Administrasjonen 
ser at gang/sykkelveg ved senere anledning bør 
føres videre nordover til krysset med gang/sykkel-
vegen langs Børsetvegen, og videre til Leikvoll fram 
til krysset med gang/sykkelveg langs riksvegen. 
Det burde også vært gang/sykkelvegforbindelse 
sørvestover fra butikken og fram mot riksvegen. 
Dette er utenfor planavgrensningen og ville utløst 
krav om ny oppstart. Innspillet tas videre med i det 
pågående arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
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Vurdering 
Byggeplanene 
Området har fra før av også en blanding av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. 
Forretning, grendehus og bedehus er orientert ut mot Eidavegen. Den nye barnehagen vil passe 
svært bra inn i Mogrenda. 
 
Innkomne merknader til planstart: 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. 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.  
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre oppfølging. 
 
 
Rett utskrift 13.11.2017: 
 
Brit Helene Resell 
utvalgssekretær


