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VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN, NESØYA I SUNNDAL 
KOMMUNE    
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering av 
Nesøya i Sunndal kommune. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra grunneier av 
gnr./bnr. 114/1, Per Aasprang.  

Planområdet omfatter hele øya med omkringliggende holmer og skjær, og utgjør totalt ca. 1 270 daa. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for to felt for fritidsbebyggelse på vest- og 
nordøstsiden av Synnahaugen, med totalt ca. 15 tomter, samt naust/lagerbygg og infrastruktur. 
Plassering og avgrensing av planområdet, samt illustrasjon som viser de aktuelle nye 
utbyggingsområdene, følger brevet som vedlegg.  

Planstatus, utfordringer og behov for utredninger  
Hele Nesøya er regulert i tre reguleringsplaner, vedtatt i 2004. 2008 og 2011. De tre 
reguleringsplanene gjelder foran kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt våren 2019. 
Sjøområdene rundt Nesøya er i kommunedelplanen Sjøområdene i Sunndal kommune (vedtatt i 
2018) avsatt til Bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone.  

Nytt planforslag vil omfatte hele øya, men de områdene som er aktuelle for utbygging av 
fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, og ev. nausttomter og lager, ligger på øyas sørside. 

Det vil bli utarbeidet en helhetlig plan med nye bestemmelser som skal gjelde for hele Nesøya, og 
erstatte de tre gjeldende reguleringsplanene. En ny og helhetlig plan for hele øya vil gi større 
forutsigbarhet og bli enklere å forholde seg til. Dette innebærer en teknisk oppdatering av 
grunnlaget fra de eksisterende planene, slik at den nye reguleringsplanen samsvarer med gjeldende 
plan- og bygningslov. Fastsettelse av byggegrense mot sjø vil være et sentralt tema.  
 
Planen er vurdert til å ikke utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.  

Innspill til planarbeidet sendes innen 14.11.19 til:  
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.  
Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Andreas Gustafsson, tlf. 72 42 81 68 eller epost 
andreas@plankontoret.net  

Med hilsen  
Plankontoret  
Andreas Gustafsson  
Arealplanlegger  
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VEDLEGG  

 
Nesøya ligger i Sunndal kommune, mellom Ålvundfjorden og Stangvikfjorden. Her markert med sort stiplet strek.  

 
Planens avgrensing er vist med sort stiplet strek.  
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan på nordsida av øya.  

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner på sørsida av øya.  
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De mest aktuelle områdene for fritidsbebyggelse og andre tiltak er vist med sort stiplet strek. Hyttefeltene vil lokaliseres 
rundt Synnahaugen, som ligger mellom de to sirklene. I området rundt Øyabukta er det aktuelt å plassere lagerbygg, og 
forbedre tilkomstveien til naustbebyggelse og eksisterende fritidsbebyggelse. 


