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Oppstartsmøte, reguleringsplan for Skarfjell næringspark 

 

Møtedato: 23.03.2021 

Sted: Sunndal rådhus 

Plannavn: Detaljregulering for Skarfjell næringspark 

Planid: 20210310 
Saksnummer: 21/00513 

 

Deltakere: 

Fra forslagsstiller:   
Emil Bråten Skarfjell utvikling AS emil.braaten@gmail.com 

Morten Strøm Skarfjell utvikling AS  

Marit Ingrid Erstad konsulent erstadmie@gmail.com 

Fra kommunen:   
Grete Marie Trædal Tekniske tjenester grete.marie.tredal@sunndal.kommune.no 

Leif Arne Moe Plan-, miljø og 
næringsavdelingen 

leif.arne.mo@sunndal.kommune.no 

Tina Ness Plan-, miljø og 
næringsavdelingen 

tina.ness@sunndal.kommune.no 

Berit Skjevling Plan-, miljø og 
næringsavdelingen 

berit.skjevling@sunndal.kommune.no 

 

Planområde: 

Planområdet avgrenses langs eiendomsgrense mot nord, øst og syd. Mot vest inkluderes også 
riksvegen med en bit av reguleringsplan for rv. 70 gang-/ sykkelveg Leikvoll-Åram 20080400. 

Gjeldende planer i området: 

Kommuneplan for Sunndal vedtatt 06.02.2019 gjelder for området. Området er avsatt som 
næringsbebyggelse, signaturen BN5 med tilhørende bestemmelser. Kommuneplanen 
inneholder også generelle bestemmelser som gir føringer for planarbeidet. 
Arealet ved riksvegen omfattes av reguleringsplan for rv. 70 gang-/ sykkelveg Leikvoll-Åram. 

Formålet med planen: 

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 ønsker 
forslagsstiller å sette opp to bygninger til lagring/garasje knyttet til deres egen bedrift, samt 
muligheter for salg av garasjeenheter til aktuelle interessenter. 
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Plantype: 

Detaljreguleringsplan. 

Vurdering av plana: 

Arealet er allerede er avsatt til næringsformål i kommuneplanen, er allerede endret fra natur til 
utbygging og er en ønsket utvikling i kommunen. Området ligger sentralt til på Ålvundeid og det 
er også god tilknytning til gang- sykkelvegnettet som går forbi området. 

Avkjørsel fra riksvegen må avklares. I planinitiativet vurderes eksisterende avkjørsel som eneste 
og beste mulighet. Møtedeltakerne avtalte snarlig befaring den 25.03.2021 for å se nærmere på 
dette. 

Det legges også opp til trafikksikker og universelt utformet gang- og sykkeladkomst helt inn til 
området slik at alle kan sykle eller gå til aktuelle funksjoner. 

Det er bra det legges opp til god kvalitet og helhet både i utforming av bygninger, materialbruk 
og uteområder. 

Ifølge kommuneplanen ligger næringsarealet utenfor både rød og gul støysone langs riksveg. 
Det er derfor ikke krav om at det må gjennomføres støyvurdering av dette næringsarealet. 

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. 

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 oppfylt areal 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. 

Det satses på lokal overvannshåndtering med infiltrasjon i grunnen iht. anbefalinger. Det er 
også aktuelt med nytt miljøvennlig avløpsanlegg med biokjemisk renseanlegg. Det vises til 
kommuneplanens bestemmelser punkt. 0.3 og 0.4. 

Planoppstart: 

Kunngjøring av planoppstart utføres av forslagsstiller. Kunngjøring og planomriss sendes til 
kommunen som legger den inn på kommunens nettside. Forslagsstiller settes inn annonse om 
oppstart i 1 lokalavis.  
Forslagsstiller sender brev eller e-post til aktuelle høringsinstanser:  
Statsforvaltaren, fylkeskommunen, vegvesenet, NVE, Sunndal Energi, Statnett, Sunndal 
næringsforening, Sunndal næringsselskap, Mattilsynet, lag og foreninger som kan bli berørt, 
renovasjonsselskap, beredskapsenheter (brann- og redning), vannverk, kommunale etater, 
barnerepresentanten, ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
eldrerådet, miljøretta helsevern og naboer.  
Kommunen legger ved liste over naboer- Legger også ved generell adresseliste, men denne må 
gås igjennom og veldge ut aktuelle kontakter. 
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Krav til dokumentasjon: 

• Det vurderes at det ikke kreves konsekvensvurdering (KU) etter forskrift om 
konsekvensvurdering. Området er avsatt til næringsareal på kommuneplanens arealdel. 
Tiltaket ligger i størrelsesorden under bruksareal på næringsbygg på mer enn 15 000 m2 
som skal konsekvensutredes. (vedlegg 1, nr. 24). Det vurderes heller ikke at tiltaket kan få 
vesentlige virkninger etter § 10 i forskriften.  

• Reguleringsbestemmelser ifølge nasjonal mal for reguleringsbestemmelser, regjeringen.no. 
Bestemmelsene skal være så konkret som mulig og unødig tekst skal strykes. 

• Planbeskrivelse for relevante forhold som blant annet bakgrunn for planen, medvirkning og 
innkomne innspill, overordnede planer- og retningslinjer som har betydning for planen, 
beskrivelse av området, beskrivelse av løsningsforslag, virkninger av planforslaget og ROS-
analyse. Selv om planen ikke utløser KU skal planbeskrivelsen beskrive virkninger for miljø 
og samfunn for aktuelle tema. 

• Aktuelle tema i planbeskrivelsen (f.eks. adkomst, universell utforming, folkehelse, estetikk 
og byggeskikk, utnyttelsesgrad, utbyggingsmønster, barns og unges interesser, klima, 
infrastruktur, vann, avløp, renovasjon, overvann, snarveger, trafikksikkerhet, 
verneinteresser, landbruk, biologisk mangfold/naturmangfoldloven). Hvilke tema som er 
aktuelle må tilpasses saken. Det vises også til sjekkliste for planbeskrivelse under maler – 
reguleringsplan på regjeringen.no Tema som ikke er aktuelle strykes. 

• Det skriftlige materiale leveres både på pdf og word-format og sendes elektronisk.  

• Kommunen kan ved særskilt avtale korrigere privat plan eller plandokumenter og da betales 
det med timesats iht. gebyrregulativet. Forslagsstiller ønsker at dette gjelder digital 
opptegning av plankartet med sosi-fil ifølge nasjonal produktspesifikasjon av arealplaner og 
karttekniske krav til reguleringsplan (vedlagt). Dette er en privat plan og forslagsstiller må da 
utarbeide grunnlaget for plankartet med angitte arealformål osv. som sendes kommunen 
som grunnlag for den digitale opptegningen. Den digitale opptegningen betales av 
forslagsstiller med timesats iht. gebyrregulativet. 

 

Planleggingsgrunnlag: 

Generelt gjelder at dersom det trengs mer detaljert eller nøyaktig kartlegging enn det som er 
tilgjengelig fra det offentlige kartgrunnlaget må forslagsstiller utarbeide nødvendig kartgrunnlag 
tilpasset den foreslåtte plan. Det vurderes at dette sannsynligvis ikke er nødvendig i dette 
området. 
 
Kommunen sender over naboliste. 
DOK-listen med det offentlige kartgrunnlaget for Sunndal kommune ligger på kommunens 
nettsider under sok-i-kart-planer/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/planer-bygg-og-eiendom/sok-i-kart-planer/
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Politisk forhåndsvurdering: 

Det er mulig å få formannskapets råd om det bør arbeides videre med å lage en reguleringsplan. 
Dette er mest aktuelt for tiltak som ikke er i tråd med overordna plan eller føringer. Denne 
planen er i tråd med kommuneplanen og er en ønsket utvikling i kommunen. Saka har også vært 
til politisk behandling i forbindelse med eiendomskjøp og tilbakemeldingene fra politisk hold er 
positive. 

Videre framdrift: 

• Forslagsstiller kunngjør oppstart og gjennomfører nødvendig medvirkning med aktuelle 
parter. 

• Forslagsstiller utarbeider plandokumentene. 

• Forslagsstiller utarbeider grunnlaget for plankartet med angitte arealformål osv. som sendes 
kommunen som grunnlag for den digitale opptegningen. 

• Plandokumentene sendes kommunen til gjennomsyn før den endelige oversending. 

• Kommunen oversender digitalt plankart til kartverket for endelig kontroll før 1. gangs 
behandling. 

• Hvis materialet ikke har nødvendig kvalitet og/eller ikke er entydig, vil kommunen gi beskjed 
om dette.  

• Etter at komplett planforslag er mottatt/utarbeidet skal formannskapet foreta førstegangs 
behandling innen 12 uker. 
 

Forslagsstiller må selv følge med på hvilket møte saken tas opp til behandling, da kommunen 
ikke sender ut eget varsel om dette. Se på kommunen sine internettsider: Politikk, politiske 
saker, politiske saker fra og med 24.juni 2019, politiske møter 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sunndal 
Plansaker til høring/kunngjøring finnes under toppmenyen Kunngjøringer. 

Saksbehandlingsgebyr: 

Link til sunndal.kommune-gebyr-plansaker-2020 

Saksbehandlingsgebyr for denne planen er kr. 31858,- 
 
Vedlegg: 

1. Naboliste 
2. Generell adresseliste 
3. Planprosess private reguleringsplaner Sunndal kommune 
4. Kommuneplan for Sunndal, bestemmelser 
5. Karttekniske krav til reguleringsplan 

 
Dersom forslagsstiller eller interne møtedeltakere har oppfattet andre signaler under møtet må 
tilbakemelding om dette gis innen 2 uker fra mottak av referatet. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sunndal
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i3b041283-74b0-4ea7-a65a-de0bfeeb5fe4/2020-gebyr-plansaker-2020.pdf

