
Skarfjell utvikling AS  

v/Emil Bråten 

Lauvvegen 14 

6620 ÅLVUNDEID 

org.nr. 919 495 146 

 

 

Til Sunndal kommune 

post@sunndal.kommune.no 

 

Detaljregulering av gnr. 94, bnr. 47 - område BN5 på Ålvundeid 

Planinitiativ med anmodning om oppstartsmøte  

 

Anmodning om oppstartsmøte 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 ber vi om et møte for igangsetting av detaljregulering av 
et område på Ålvundeid, vist på kommuneplanen som område BN5. 
 
 
 

Forslagsstiller/tiltakshaver/ansvarlig fagkyndig: 
Emil Bråten på vegne av Skarfjell utvikling AS, org.nr. 919 495 146, Lauvvegen 14, 6620 ÅLVUNDEID  
 

Utarbeidelse av kartdelen:  
Fjordfaret Arkitektkontor, org.nr. 920 693 334, Ålvundfjordvegen 87, 6622 Ålvundfjord, er engasjert 
for utarbeidelse av ideskisser og kartkonstruksjon. 
 

Eiendom 
Knr.1563, gnr. 94, bnr. 47 
Eier: Sunndal kommune 
Areal: 18826 m2 

 

Bakgrunn: 
 

I forbindelse med bygging av Oppdølsstrandtunnelen hadde Statens vegvesen behov for 
massedeponi. Et område i akseptabel avstand fra tunnelen, område BN5, var vist som ervervsområde 
på kommuneplanen, og vegvesenet etablerte et massedeponi her. 

Kommunen ervervet det meste av arealet, og vegvesenet fjernet myr og fylte opp med grove 
fyllmasser. Det viste seg at det var myr i 4-6 meters dybde, og arealet som er oppfylt ble begrenset til 
7,6 daa. 

De deponerte massene ble etter hvert tatt i bruk/fjernet, og arealet som er oppfylt kan med en del 
etterarbeid tas i bruk til næringsformål. 
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Beskrivelse av foreløpige premisser for planarbeidet 

 

I henhold til §1 i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, fremmes det et planinitiativ med de foreløpige premissene for planarbeidet, i 
henhold til punktene i denne bestemmelsen: 
 
a) Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny dagligvarebutikk, selvbetjent 
drivstoffanlegg, ladestasjoner for elbiler, turistinfo og utendørs parkfasiliteter for besøkende. 
Resterende areal disponeres til annen lokal næringsutvikling. Som et oppstartprosjekt planlegger vi å 
sette opp to bygninger til lagring/garasje knyttet til vår egen bedrift, samt muligheter for salg av 
garasjeenheter til aktuelle interessenter. 
 
b) Sannsynlig avgrensning av planområdet vil være i overensstemmelse 
med eiendomsgrensen for gnr. 94, bnr. 47 og grensene vil dermed også 
være i samsvar med område BN5 i kommuneplanen.   
 
c – f) Her vises til vedlagte planskisser som viser hovedgrep, plassering av  
bebyggelse, anlegg og andre tiltak, uteoppholdsareal m.v. 

Reguleringen vil vise en helhetlig organisering av området med adkomst-
funksjoner, bygninger og utearealer. Det satses på kvalitet både i utformingen av bygningene og 
uteområdet. Aktuelle funksjoner er butikk, drivstoffanlegg, disponibelt areal til lokal 
næringsutvikling, garasjeanlegg og utearealer/ aktivitetsområde/ møtested for både lokalbefolkning 
og tilreisende.  
Nøkkel til å komme i gang med prosjektet er garasjeanlegget, og etter å ha gått ut i markedet er det 
vist stor interesse for et slikt anlegg, noe som gir et godt grunnlag for videre planlegging. 
 
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående 
planarbeid: Planen vil bli henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt i februar 2019. Det foreligger 
ikke reguleringsplan for området. 
 
h) Vi er så langt ikke kjent med vesentlige interesser for naturmangfold, friluftsliv osv. for området 
som vil bli berørt og som ikke allerede er avklart i tidligere inngrep og planarbeid. 
 
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet: 
Området er ikke utsatt for risikoer som snø- og steinskred, og ifølge kommunen ligger arealet trolig 
utenfor aktsomhetsområde for flom slik at det ikke kreves ekspertutredelse av flomfaren. 

 
j) Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart (tilpasses): 
Statsforvalteren, fylkeskommunen, vegvesenet, NVE, kommunale etater, barnerepresentanten, 
ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, miljøretta helsevern, 
folkehelsekoordinator, Sunndal Energi, Statnett, Sunndal næringsforening, Sunndal næringsselskap,  
Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning, renovasjonsselskap, beredskapsenheter (brann- og 
redning), vannverk, naboer, lag og foreninger som kan bli berørt. 
Endelig varslingsliste avklares i oppstartmøtet. 
 
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 
og andre berørte vil følge kravene i lovverket. 
 
l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene 
i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, avklares når forholdene i de øvrige punktene er bedre belyst og 
avklart, under eller rett i etterkant av oppstartmøtet med kommunen. 
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Info fra kommunen om plankrav 

• Krav om reguleringsplan 

Kommuneplan 
Ny kommuneplan for Sunndal ble vedtatt 06.02.2019. I planen kommer det frem at følgende gjelder 
for 1.4 Næringsbebyggelse, signaturen BN5 Ålvundeid: 
 

a) Oppføring, fradeling eller bortfesting til ny næringsbebyggelse kan ikke finne sted før området 
inngår i godkjent detaljreguleringsplan. 

b) Sikker byggegrunn må dokumenteres ved regulering. 
c) BN5 omfattes av aktsomhetsområde flom og flomfaren må undersøkes nærmere før 

området kan bebygges.  
d) Mot Leikvoll stadion skal det avsettes en buffersone med vegetasjon på minimum 10 meter. 

Området må reguleres. Å søke om dispensasjon fra kravet i kommuneplanen om reguleringsplan er 
ifølge kommunen ikke et alternativ. 

Forholdene tyder på at dette blir en enkel reguleringsprosess. Arealet er allerede er avsatt til 
næringsformål i kommuneplanen, er allerede endret fra natur til utbygging og er en ønsket utvikling i 
kommunen. Planen må likevel følge prosessen for reguleringsplan, med oppstart, utarbeidelse av 
planforslag og høring før den kan vedtas. 

• Aktsomhetsområde flom 

Aktsomhetsområder for flom er oppdatert av NVE 12. nov. 2020, og ny avgrensning av aktsområdet 
for flom er innsnevret i forhold til det tidligere aktsomhetsområdet.  Dette tyder på at arealet nå 
ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og at det ikke kreves ekspertutredelse av flomfaren. Men 
tiltakshaver må likevel sørge for sikker byggehøyde i forhold til flom i elva jf. TEK17. 

• Arkeologisk undersøkelse 

Arealet ble avsatt som næringsareal i kommunedelplanens arealdel vedtatt 29.08.2007, som ble 
videreført i ny arealdel vedtatt 06.02.2019. Det kom ikke krav om arkeologisk registrering av dette 
arealet i disse prosessene. 

Arealet er i dag et omarbeidet og oppfylt areal på tidligere utmark/myr. Det vil neppe bli krevd 
arkeologisk undersøkelse av dette området nå. 

• Støyvurdering 

Ifølge kommuneplanen ligger næringsarealet utenfor både rød og gul støysone langs riksveg (sort 
skravur på kartet under). Det er derfor ikke krav om at det må gjennomføres støyvurdering av dette 
næringsarealet. 

• Avkjørsel fra rv. 70 

Avkjørsel fra riksvegen må avklares med vegvesenet. Så langt vurderes eksisterende avkjørsel som 
eneste og beste mulighet. Men eventuelle andre muligheter vil bli vurdert under planarbeidet.   
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Møter Sunndal kommune: 

 

Kommunestyresak med opsjon om kjøp 

Sunndal kommunestyre har i sak 91/20 den 1.12.2020, vedtatt å selge gnr. 94, bnr. 47 på Ålvundeid 
til Skarfjell utvikling AS (opsjonsavtale).  
 
 

Plan-, miljø- og næringstjenesten 
Skarfjell utvikling var i møte med plan-, miljø- og næringstjenesten 04.03.2021 og presenterte 
planene for utvikling av området, med tegninger utarbeidet av Fjordfaret Arkitektkontor.  
 
 
 

_ _ _ 
 
 
 
I henhold til §1 i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, fremmes det på denne bakgrunn et planinitiativ med de foreløpige premissene for 
planarbeidet. 

 

 
 
 

Ålvundeid 15.03.2021 

Skarfjell utvikling AS 

 

 

 

Emil Bråten 

 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 

Situasjonsplan 

Presentasjon med illustrasjoner (Powerpoint). 


