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Oppsummering av innspill fra myndigheter og sentrale organer 

Innspill fra Statnett, 

datert 24.05.2017 

Ber om at Statnetts eksisterende ledningstraseer legges inn i 

plankartet med byggeforbud/hensynssone. Byggeforbudssonen 

følger av konsesjon, ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler 

knyttet til ledningene. Byggeforbudssonen strekker seg til 10 meter 

fra ytterste strømførende linje. Tiltak innenfor byggeforbudssonen 

skal avklares med ledningseier.  

Ved inntegning av hensynssone skal SOSI-kode 759 brukes. Angis som 

«hensynssone for høgspennings luftledning» der restriksjoner gis i 

bestemmelsen til sonen.  

Planen må ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og 

ombygging/reinvestering av nye ledninger. Ny 420 kV ledning mellom 

Surna transformatorstasjon og Viklandet transformatorstasjon. Ny 

420 kV ledning Klæbu – Viklandet med byggeforbudbelte 40 meter 

som legges inn som hensynssone. Ny 420 kV ledning i eksist trase til 

300 kV ledning fra Rennsetvatnet til Viklandet. Oppgradere 

forbindelsen over Dovre til Fåberg. Viser til Statnetts 

nettutviklingsplan 2017. 

 

Kommentar:  

Innspill til planen vurderes i det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Kystverket, 

datert 31.05.2017 

Ber om at det blir tatt hensyn til sikre og farbare sjøareal.  

Viser til ny lov «Lov om havner og farvann» og farledsforskriften og 

info på www.kystverket.no som benyttes i planleggingen.  

Viser til vannforskriften og EUs vanndirektiv med mål om å sikre god 

miljøtilstand i alle vannforekomster og til naturmangfolddloven. 

Prioritere hoved- og biled. Framtilles på plankartet med linjesymbol. 

Stangvikfjorden og Sunndalsfjorden er biled. Ferdselsmessige 

virkninger av aktuelle tiltak på slike ferdselsleder skal vurderes i 

konsekvensvurderingen.  

Ivareta ankringsplasser og maritim infrastruktur (merker og 

lysanlegg). Eventuelle opplagsområder må konsekvensvurderes.  

Plassering og utforming av akvakulturanlegg skal ikke komme i 

konflikt med hvit lyssektor, ankringsområder, farled, nødhavn og 

kabler og rør i sjø. 

ROS- analyse knyttet til ulykker i hoved/biled. Vurdere behov for 

sjøtransport og havner i forbindelse med næringsareal. Planen må 

ikke vanskeliggjøre sikring av havn/havneterminaler. 

  

Kommentar:  
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Sunndal kommune er med i det interkommunale samarbeidet 

om felles planlegging av sjøområdene på Nordmøre. Denne 

planen ligger snart klar til 2.gangs behandling og vil 

sannsynligvis bli vedtatt i løpet av 2018. Denne planen har eget 

planområde og planid.  

Kommuneplanens avgrensning legges inntil sjøområdeplana.  

  

Selve sjøområda blir derfor ikke tema i rulleringen av 

arealplana som starter nå, da det er kjørt egen prosess på 

denne.  

 

Tema som omhandler sammenhengen mellom land og sjø tas 

med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Direktoratet 

for mineralforvaltning, 

datert 20.06.2017 

Det er viktig å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i 

framtiden. Kommunen bør unngå å båndlegge registrerte 

mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned eller begrenser 

framtidig utnytting av forekomsten.  

Kommunen bør skaffe seg oversikt over hvor langt fram i tid 

eksisterende massetak dekker behovet for byggeråstoff. Ved 

planlegging av utbyggingsområder skal konsekvenser for mineralske 

ressurser vurderes. 

 

Kommentar: 

Tas med som innspill til det videre planarbeidet.  

 

Innspill fra 

Fiskeridirektoratet, 

datert 15.06.2017 

Strandlinjen er viktige områder for marint liv, marin næring og 

fritidsaktiviteter. Det er viktig at kommunen ser sammenhengen 

mellom bruk av land og sjø i sammenheng. Det er viktig at 

utbyggingsområder som f.eks. bolig- og hytteområder ikke kommer i 

konflikt med viktige områder for fiske, havbruk eller biologisk 

mangfold. Se sammenheng mellom arealer for akvakultur på sjø og 

på land.  

Viser til kart på fiskeridir.no, naturbase (DN) og «INON». 

Naturmangfold i marina arealer ivaretas og beskyttes mot inngrep på 

samme vis som på land. I Sunndal er områder på Håsørene og 

Øksendalsøra registrert som brakkvannsdelta i Naturbase. Aktiviteter 

søkes lokalisert der de gjør minst skade. 

 

Kommentar: 

Tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Mattilsynet, I planarbeidet skal det tas hensyn til kravene i vannforskriften, 
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datert 26.06.2017 nasjonale mål for vann og helse og Drikkevannsforskriften. 

Vannforsyning som infrastruktur skal kartlegges og dokumenteres. 

Ved nye utbygginger skal det være dokumentasjon på nok og godt 

nok vann. Det skal gjennomføres kartlegging og analyser for å sikre 

eksisterende vannforsyning mot forurensning. 

Drikkevannsinteresser med tilsigsområder angis som hensynssoner 

med bestemmelser. 

 

Kommentar: 

Tas med som innspill til det videre planarbeidet.  

 

Innspill fra Statens 

vegvesen, datert 

28.06.2017 

Merknader til planprogrammet: 

Kan med fordel vise til nasjonal transportplan spesielt kap. 7 om 

barnas transportplan der en skal ta spesielt hensyn til barna.  

Kommunens tomtereserve sees i sammenheng med nye 

utbyggingsområder. Dersom utbyggingsområder har ligget lenge i 

kommuneplanen uten å bli realisert bør kommunen vurdere å ta de 

ut. 

I konsekvensvurderingen må det vurderes om nye 

utbyggingsområder vil ha trafikale konsekvenser for fylkesvegnettet. 

Behov for trafikkanalyser vurderes. 

Innspill til planarbeidet: 

Ber om at Sunndal kommune vektlegger trafikksikkerhet og bærekraft 

gjennom å tilrettelegge nye boligområder med kort avstand til 

daglige gjøremål som skole, dagligvarebutikk osv. slik at de kan sykle 

og gå. Nye boligområder bør planlegges lik at de kan støtte opp 

under eksisterende tettsteder og kollektivtilbud. Derom det ikke er 

tilbud om gang- sykkelveg og kollektivholdeplass må det settes 

rekkefølgekrav om dette. 

Trafikksikkerhet må være styrende i all planlegging. Det må ikke 

etableres tosidig aktivitet langs trafikkert veg.   

Gjeldende rammeplan for avkjørsler legges til grunn ved ny arealbruk. 

Rv. 70 og fv. 62 er holdningsklasse svært streng og det kan ikke 

påregnes nye avkjørsler eller kryss med disse. Det må tas inn 

bestemmelse om avkjørsler i kommuneplanen. 

Byggegrenser tas inn i kommuneplanen med 50 meter fra rv. 70 og 

fv. 62 og 30 meter fra andre fylkesveger. 

Støy må ivaretas og det vises til støysonekart. Det må knyttes 

bestemmelse til T-1442 for at den skal få bindende virkning.  
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Kommentar: 

Det er tatt med i planprogrammet at virkning av nye 

utbyggingsområder for vegnett og trafikksikkerhet skal 

konsekvensvurderes. Det tas med nytt punkt om at virkning for 

gående, syklende og kollektivtrafikk også skal vurderes.  

Øvrige punkt tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Fylkesmannen 

i Møre og Romsdal, 

datert 28.06.201 7 

Merknader til planprogrammet: 

I kommuneplanen bør det være et arealregnskap over planreserver 

for alle typer utbyggingsområder. Behovet for ulike typer boliger og 

andre byggeområder i planperioden bør estimeres. Det bør vurderes 

å ta ut byggeområder som ikke har blitt realisert og som ikke er i tråd 

med samordnet bolig- areal- og transportplanlegging. 

Fortettingspotensiale i allerede utbygde områder skal også vurderes. 

Alle nye områder som skal konsekvensvurderes bør vises på et 

oversiktskart, samt kartutsnitt og flyfoto.  Eventuelle alternativer 

lokaliseringer skal vurderes og eventuelle avbøtende tiltak skal være 

konkrete og forpliktende.  

Planarbeidet bør fokusere på rammer og prinsipper for utviklingen 

før en går løs på områdeforslag. Flere arealprinsipp og målsettinger 

kan knyttes til klima og samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

Ønsker at støy blir et tema med arealprinsipp om at en så langt som 

råd skal unngå bygging i gul støysone. 

Biologisk mangfold er tilgjengelig på www.naturbase.no og artskart 

fra www.artsdatabanken.no  

Ved konflikt med naturfaglige interesser skal konsekvenser 

synliggjøres og avbøtende tiltak og alternative lokaliseringer omtales.  

Viser til veileder «Landbruk og planlegging etter plan- og 

bygningsloven», «Jordvernstrategien for Møre og Romsdal» og 

«jordvern» på fylkesmannens hjemmeside. 

ROS-analysen er grunnlaget for planleggingen og gjøres så tidlig som 

mulig i planprosessen.  

Universell utforming må tas med som et førende prinsipp og 

kommunen må dokumentere medvirkning fra barn og unge. 

Savner skole og barnehage som tema. Bør vurderes i forbindelse med 

bolig, boligmiljø og trygg skoleveg osv.  

Innspill til videre planarbeid: 

Sikre vassdragsbelte, miljøkvaliteter i landskapet, estetikk, 

ressursbruk, inngrepsfrie og allment tilgjengelige strandområder, 

biologisk mangfold, inngrepsfrie naturområder, grønne lunger og 
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fjerne gamle inngrep. 

Støysoner synliggjøres på plankartet eller som eget temakart. 

Fylkesmannens råd om naust og planlegging bør legges til grunn. 

Minner om byggeforbud i 100-meterbeltet som gjelder dersom anna 

byggegrense ikke er fastsatt i plan. 

Godkjente regionale vassforvaltningsplaner skal legges til grunn. 

Dersom kommunen ønsker å omdisponere dyrka eller dyrkbar jord 

må det i konsekvensvurderingen gjøres en landbruksfaglig utredning 

som klargjør eiendoms- og arronderingsmessige konsekvenser, 

driftsmessige ulemper, konsekvendser for kulturlandskapet og 

forholdet til kommunens langsiktige mål samt mulige alternativer 

hvor også fortettingspotensialet i allerede utbygde områder blir tatt 

med. Viktige landbruksareal avsettes som hensynssone landbruk med 

tilhørende bestemmelser. 

Fylkesmannen tilrår at kommunen utarbeider en ROS-analyse på 

oversiktsnivå for hele kommunen sitt areal før en starter 

arealplanlegginga.  

Allerede regulerte områder bør vurderes på nytt i forhold til 

klimaendringer jfr. www.klimatilpasning.no , veileder «Klimahjelper» 

(DSB), samfunnssikkerhet i kommunal planlegging og overvann i byer 

og tettsteder- som problem og ressurs. 

Lekeplassnorm fastsettes med minstekrav til ulike lekeareal jfr. 

eksempel.   

 

Kommentar:  

Det tas med i planprogrammet at det skal utarbeides et 

arealregnskap i planarbeidet. 

Trygg veg til skole og barnehage tas med som punkt under 

infrastruktur i planprogrammet. 

Kvalitet i skole og barnehage – ny struktur vedtatt av K-styret i 

2013 tas med i oversikten av kommunale føringer i 

planprogrammet. 

Øvrige punkt tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat, datert 

29.06.2017 

Det kan finnes marine avsetninger under elveavsetninger. I Sunndal 

er det registrert to områder med kvikkleire (lilla skravur i NVE atlas).  

Det bør tas med bestemmelse som stiller krav til at geotekniske 

undersøkelser blir ivaretatt gjennom reguleringsplaner. Kravene om 

sikker byggegrunn Pbl. § 28-1 for alle tiltak tas med i planbeskrivelsen 

og KU. 

Skredfarekartleggingen 2015 legges inn som hensynssone fare i 
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plankartet med tilhørende bestemmelser. 

For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om 

områdene er utsatt for flom iflg retningslinjer for flaum og skredfare i 

arealplaner. Flomsonekart Driva tas med som hensynssone flomfare. 

Bestemmelse om byggegrense langs bekker og vassdrag tas med. 

Bestemmelser som ivaretar mindre vassdrag på reguleringsnivå tas 

med, bør også omfatte tiltak som fradelinger og bekkelukkinger. 

Beskrive hvordan kommunen forbereder seg på klimaendringene jfr. 

havnivåstigninger og stormflo DSB 2016. 

Større høyspenningsanlegg og reguleringsmagasin avsettes som 

hensynssoner. Mindre kraftledningsanlegg kan vises som teknisk 

infrastruktur. Data er tilgjengelig på atlas.nve.no 

 

Kommentar: 

Tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Møre og 

Romsdal 

fylkeskommune, datert 

29.06.2017 

Savner føringer for den strukturelle utviklinga av kommunen. Hva skal 

f. eks. være grendesentre og hvilke kvaliteter skal disse ha? Skal 

arealplanprosessen omfatte diskusjon om arealstrategi eller er dette 

allerede utarbeidet? Ligg det en vedtatt strategi for hvordan innspill 

vil bli vurdert? 

Hvilke føringer legger regional delplan for Dovrefjellområdet og 

vernevedtaka i utmarka og hva gjenstår for kommunen å avklare? 

Ønsker kort evaluering av gjeldende plan og fokusområder. 

Ønsker mer beskrivelse om KU-metoden og vurderingene som skal 

gjøres. Bør spesifisere hvor barnetråkk er aktuelt. Planprogrammet 

må synliggjøre hvor og når medvirkning fra barn og unge skal skje. 

Presisere om lekeplassnorm skal innarbeides.  

Ta med referanse til sjøområdeplana. Tydeliggjør etappene for 

medvirkning i kap. 5 

Hvem skal delta i temagruppene og hvordan skal arbeidet 

organiseres? Hvordan skal grunneiere, landbruksnæringa, 

næringslivet, fjellstyre mm. delta?  

Måle virkninger for samfunns- og næringsutvikling på samme måte 

som andre virkninger. 

Ønsker utdyping av endringer i familiemønster, alderssammensetning 

og mobilitet.  

Ta med Barnebyks i kap. 4 

Rår til at utredning av nye arealbruksforslag samles som vedlegg til 

planbeskrivelsen og at planbeskrivelsen får ei god lesarforklaring.  
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Planforslaget bør være tydelig på hvilken arealbruksstrategi som 

ligger til grunn. Vi frarår et grunneierstyrt plan som ikke synliggjør en 

tydelig samla arealstrategi. 

Kulturminner skal tydelig avmerkes og avgrenses i planen.  

 

Kommentar: 

Ifølge planprogrammet skal alle arealinnspill om utbygging 

vurderes opp mot tema som klima- og energi, naturmangfold, 

infrastruktur, folkehelse, oppvektsvilkår osv. slik at viktige miljø- 

og samfunnsinteresser herunder samordnet bolig-, areal- og 

transportplanleggings ivaretas. 

Barnetråkk gjennomføres ved grendeskolene høsten 2017. 

Barna skal da selv markere hvilke steder de liker og ikke liker 

uten noen områdeavgrensning.  

Erfaring fra tidligere planarbeid viser at det er vanskelig for 

ungdom å delta i temagrupper og planarbeid på dagtid pga 

skole. Ungdommens kommunestyre har i stedet hatt workshops 

på sitt eget møte og kommet med innspill til plana. Vi 

utarbeidet også noen spørsmål til spørreundersøkelse på nett 

sammen med ungdommen men det har vi ikke hatt tid til å 

gjennomføre.  

Omtale av sjøområdeplana, «Barnebyks», lekeplassnorm og 

vurdering av grendesentra tas med i planprogrammet. 

Etappene for medvirkning i kapitel 5. i planprogrammet er 

tydeliggjort. 

 

Øvrige punkt tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra 

kulturavdelinga i Møre 

og Romsdal 

fylkeskommune, datert 

05.07.2017 

Vi ber ledelsen i Sunndal kommune oppnevne en kontaktperson i 

kommunen i sammenheng med videre arbeid med kommunens 

kulturminneplan med medvirkning innen arealplanarbeid, kultur, 

idrett, folkehelse, landbruk, skole og næring.  

Kulturminneplanen innarbeides i kommunens arealplan med 

hensynssoner rundt de utvalgte kulturminnene.  

Kommentar: 

Tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

Innspill fra Fylkesmannen 

i Oppland, datert 

10.07.2017 

Dersom kommuneplanens arealdel vil inneholde forslag om tiltak 

som kan berøre areal i Oppland vil vi vurdere evt. innspill i 

høringsfasen. 
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Kommentar: 

Tas med som innspill til det videre planarbeidet. 

 

 

 


