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1 FORMÅL 
Sunndal Næringseiendom AS har behov for ytterligere disponible areal i Sunndal Næringspark på 
Håsøran ved Sunndalsøra sentrum. Denne planen skal tilrettelegge for en omregulering av en eldre 
fotballbane som ligger mellom eksisterende næringstomter i næringsparken. Siden planen medfører 
tap av friområde på Håsøran, viser planen erstatningsareal på Nyinnlegget ved Verksbyen. 

2 PLANAREALET OG RAMMER FOR PLANEN  
Sunndal Næringseiendom AS (heretter SNE) er forslagstiller, og har hyra Georg Øye Arkitektkontor AS 
som fagkyndig planlegger til å utarbeide planen.  

2.1 PLANAREALET I DAG 
Planområdet består av to areal på totalt 50 699 m2, med beliggenhet som vist på figuren under. Det 
nordligste arealet ligger mellom eksisterende næringsareal i Sunndal Næringspark på Håsøran. Det 
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andre arealet omhandler Nyinnlegget, som ligger ved Verksbyen lengst sør på figuren under. I dette 
dokumentet omtales områda heretter som nytt næringsareal og Nyinnlegget.  

2.1.1 OMRÅDET RUNDT NÆRINGSAREALET I DAG 
Nytt næringsareal ligger mellom utbygde næringstomter, og grenser til Industrivegen i nord og vest, 

som også er adkomstveg til nytt næringsareal. 
Sør for nytt næringsareal går Romsdalsvegen, 
og langs denne går det gang- og sykkelveg, med 
«avstikker» til nytt næringsareal. Planområdet 
og nærliggende næringsareal er tilnærmet flatt, 
på kote 3-4, bortsett fra et mindre høydedrag i 
nord/vest. Arealet er gjengrodd utenom selve 
fotballbanen. Det er relativt ny infrastruktur i 
området, og en høyspentlinje langs 
Industrivegen, like nord for nytt næringsareal.  

2.1.2 OMRÅDET RUNDT NYINNLEGGET  
Nyinnlegget ligger i bakkant av Verksbyen, et 
boligområde som har adkomst via 
Trædalsvegen – Håsenvegen. Selve 
planområdet er flatt, men terrenget stiger bratt 
mot Svarthamran ca. 100 meter sør for 
plangrensa. På Nyinnlegget er det en eldre 
gressbane, med mål på ca. 40 m x 50 m, og en 
ball-binge. Det ligger også en cross-bane 
(nedgrodd) inne i skogen. Det går en 
høyspentlinje ca. 100 meter sør for Nyinnlegget, 
og en gangsti er tråkka opp frem til ball-bingen. 

 
Fig. 2 og 3 viserflyfoto av næringsarealet til venstre, og Nyinnlegget til høyre. (Kilde: www.geoinnsyn.no) 

2.1.3 EIENDOMSFORHOLD 
Det er Hydro Aluminium AS som eier nytt næringsareal, som er en del av gnr/bnr. 53/22, med et 
areal på 23,3 daa. Sunndal kommune eier gnr/bnr. 51/77 på Nyinnlegget med et areal på 26,8 daa, 

 
Figur 1 viser planarealenes beliggenhet på Sunndalsøra i 
Sunndal kommune (Kilde: Geoinnsyn) 
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samt de kommunale vegene rundt arealet. Industrivegen er kommunal grunn, og Sunndal 
næringseiendom AS eier næringstomta (53/295) øst for nytt næringsareal. 

  
Fig. 4 og 5 viser eiendomsforholda på planarealet og i nærheten (Kilde: GisLink) 

2.2 PLANSTATUS OG FØRINGER FOR PLANEN 
Dette kapittelet omhandler eksisterende planer innenfor, og nær planarealet, samt andre relevante 
føringer for planen. 

2.2.1 KDP 
Figurene under viser utsnitt av gjeldende kommunedelplan for Sunndalsøra fra 2015, med plan-
ID 20151020 (heretter KDP). Nytt næringsareal er vist som friområde i KDP, med en grønnkorridor 
mot øst. Omtrent halve Nyinnlegget ligger på areal avsatt til bolig (B28), og det resterende ligger på 
friområde. Arealet grenser til areal som er avsatt til garasjeanlegg (brunt på figur under). Det går 
turstier forbi Nyinnlegget. KDP viser hensynssoner rundt kraftlinje nord for nytt næringsareal, og sør 
for Nyinnlegget. KDP viser også støysone langs Romsdalsvegen.  

 
Fig. 6 og 7 viser kommunedelplan for Sunndalsøra (2015) for analyseområda. (Kilde: www.geoinnsyn.no) 
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NVE`s konklusjoner fra utredningene Flomsonekart, Delprosjekt Sunndalsøra fra 2013 og 
Skredfarekartlegging i Sunndal kommune, 2015 ligger til grunn for hensynsone flomfare og 
rasfare i KDP. Hensynsone for flomfare (havnivåstigning) er vist på store deler av næringsarealet. På 
Nyinnlegget viser KDP hensynsone for rasfare med nominell sannsynlighet 1:5000 fra Svarthamran, 
som går over friområdet og litt inn på arealet som er avsatt til bolig i KDP. Område med rasfare 
1:1000 berører sørligste hjørnet på planområdet (Nyinnlegget). 

2.2.2 REGULERINGSPLANER 
Nytt næringsareal er regulert til friområde i reguleringsplan med plan-ID 20110800, Håsøran, 
Sunndal Næringspark. I denne planen er det også vist gang- og sykkelveg forbi nytt næringsareal. 
Nord for nytt næringsareal ligger Reguleringsplan for Håsøran Nord, 20051100. Nyinnlegget 
grenser til 19840500, Kalkenområdet som viser boliger i Verksbyen.  

  
Figur 8 viser eksisterende reguleringsplaner rundt 
næringsarealet. 
 

Figur 9 viser utsnitt av Reguleringsplan for 
Kalkenområdet nord og øst for Nyinnlegget. 

2.2.3 ANDRE UTREDNINGER 
Fotballbanen på Håsøran og Nyinnlegget er definert som svært viktig friluftsområde i Kartlegging 
og verdisetting av friluftsområder i Sunndal kommune. 

2.2.4 FØRINGER FRA OPPSTARTSMØTET 
Kommunen ba om at flomfaren ble utreda, og at hensynsoner og bestemmelser i KDP blir videreført. 
Så ønsker også kommunen at bestemmelsene i Reguleringsplan for Håsøran – Sunndal Næringspark 
og Håsøran Nord blir videreført så langt det passer, men med minimum samme BYA (50 %). Dette 
medfører mellom annet forbud mot; 

 detaljhandel over 3000 m2 samla i næringsparken 
 kjeller   
 anlegg som er sjenerende for nærliggende boliger (lukt, støy, røyk)   

Videre viser kommunen til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, pkt. 5d, hvor 
det stilles krav til fullverdig erstatning når fotballbanen på Håsøran blir omregulert til næring. 
Kommunen ber om at eksisterende grønnkorridorer og gangveger/turveger blir videreført i 
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reguleringsplanen, og at friarealet blir erstattet av areal med tilsvarende kvaliteter som dagens bane 
på Håsøran. Kommunen ba om at det blir gjennomført en egen medvirkningsprosess og «gjestebud», 
med mål om å få gode innspill med tanke på erstatningsarealet.  

2.2.5 PLANEN SITT FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 
Grensa for konsekvensvurdering for næringsbebyggelse i Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 
1, er bruksareal på mer enn 15 000 m2. Ved % BYA på inntil 70 %, kan det bygges ned 12 726 m2, når 
næringsareal innenfor byggegrensa er på totalt 18 180 m2. Ved å legge dette til grunn for 
vurderingen vil tiltaket ikke falle inn under tiltak i vedlegg 1 nr. 24. 

Møre og Romsdal fylkeskommune kom med følgende merknad på dette under høringen av planen: 
«Det er foreslått 15 m gesimshøgd for forretnings- og kontorbygg, 20 m for industribygg, men 
plankartet skil ikkje desse føremåla, og avgrensar ikkje kva delar som kan nyttast til kva. Det betyr at 
heile arealet kan nyttast til bygg med 20 m gesimshøgd. Jamfør TEK17 § 5-4 skal det reknast tenkte 
plan for kvar tredje meter i fastsettinga av bruksareal. Etter dette opnar planen maksimalt for meir enn 
75 000 kvm bruksareal. Parkering i samsvar med reguleringsplanens krav skal reknast inn i BRA, men 
sjølv med eit solid fråtrekk, opnar planen for langt større bruksareal i bygningane enn 15 000 kvm. 
Planen er likevel nokså ukomplisert, og vi vil for vår del ikkje reise motsegn på grunnlag av manglande 
KU etter KU-forskrifta. Føresetnadene for dette må likevel vere at planomtalen gjer tilstrekkeleg greie 
for verknadene.» 

Næringsutbygging med areal under 15 000m2 skal vurderes etter § 10, -hvorvidt det kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Her skal det blant annet vurderes om planen kan 
komme i konflikt med områder som er særlig viktige for friluftslivet. I tillegg til at området er 
regulert til friområde og inngår i grønnstrukturen i kommunedelplanen for Sunndalsøra, er området 
registrert som svært viktig friluftsområde i kommunens kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder.  

Kommunen har stilt krav om at det skaffes fullverdig erstatningsareal for friområdet som går tapt. 
Med den forutsetningen, vil en omregulering av friområdet ikke få vesentlig virkning for friluftslivet. 

2.2.6 SÆRLIG RELEVANTE RETNINGSLINJER OG VEILEDERE 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
• DSB og NVE sine retningslinjer og veiledere angående samfunnssikkerhet og naturfare.  
• Statens vegvesen N100 (2019) 

2.3 PROSESS OG MEDVIRKNING 
Det ble sendt ut oppstartvarsel til relevante instanser, grunneiere og naboer, den 3. juli 2020 med 
tilbakemeldingsfrist 23. august 2020. Planarbeidet ble også annonsert i Aura Avis og på Sunndal 
kommune sin hjemmeside. Kopi av oppstartvarsel, adresseliste og innspill er vedlagt planen, og 
planens forhold til innspilla er kommentert i kapittel 5.3.  

Tredal Vel, skoler / barnehager, Sunndal IL Fotball m. fl. ble invitert til synfaring 29. juni 2020 for å 
drøfte aktuelle erstatningsareal for tapt friområde. Målet var å finne egna areal, og avklare om man 
burde erstatte arealet med en fotballbane eller en annen type anlegg. Prosessen og konklusjonene er 
omtalt i kapittel 3.2. 
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Dialogmøte mellom kommunen og forslagstiller 9. november 2020, som resulterte i at deler av 
gnr/bnr. 53/295 ble innlemma i planen, og at grønnkorridoren over gnr/bnr. 53/22 ble flytta 
vestover, se kap. 3.3.  

3 UTREDNINGER OG LØSNINGER I PLANEN  
I dette kapittelet drøfter vi aktuelle problemstillinger, og valgte løsninger for planen.  

3.1 VURDERING AV ALTERNATIV PLASSERING AV NÆRINGSAREALET 
SNE har hatt stor omsetning av næringsareal innenfor Sunndal Næringspark etter at den ble regulert 
i Reguleringsplan for Håsøran Nord i 2005. Per i dag er det kun få ledige tomter igjen, og SNE har 
behov for å skaffe disponible areal. Det er naturlig å utvide næringsparken på nærliggende areal, da 
det her er opparbeida egna infrastruktur. På grunn av klyngeeffekter, er det også attraktivt for 
næringsaktører å etablere seg i næringsparken.  

Det var Hydro Aluminium AS som i sin tid opparbeida fotballbanen på Håsøran som et miljøtiltak for 
sine ansatte. Fotballbanen ligger fremdeles på Hydro sin grunn, og de ønsker nå å selge grunnen til 
SNE, -og å bidra til næringsutviklinga i Sunndal. 

Konsekvenser for planen 
Næringsparken er utvida ved å omregulere fotballbanen til forretning/kontor/industri som på 
nærliggende areal i Sunndal Næringspark.  

3.2 FULLVERDIG ERSTATNING FOR OMREGULERT FRIOMRÅDE 
(Se også kapittel 2.3 og ROS-analysen). Ved omregulering av friområde, skal Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging, pkt. 5d, legges til grunn, og fullverdig erstatning skal 
dokumenteres.  

I oppstartsmøtet pekte kommunen på Nyinnlegget ved Verksbyen (se figur under), som de mente 
kunne være egna som erstatningsareal, dersom forslagstiller regulerte dette til friområde, og 
finansierte utviding av bana som er der. Administrasjonen har understreka at erstatningsarealet bør 
komme nær Verksbyen. 

Forslagstiller inviterte lag og foreninger for barn og ungdom, -samt voksne som kan representere 
barn og unges interesser på synfaring den 29. juni 2020. Før synfaringa mottok vi innspill fra 
Sunndal IL Fotball (heretter SIL-Fotball) om at banene på Sjølseng (ved Statkraft) burde utvides. 
Synfaringa foregikk derfor på Håsøran, på Sjølseng og på Nyinnlegget, se figur under.  
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Fig. 10 viser aktuelle erstatningsareal under synfaringa. (Kilde: www.geoinnsyn.no) 

På synfaringa møtte det flere representanter for SIL-Fotball, en representant fra Ungdomsrådet, flere 
kommunalt ansatte og representanter fra næringsforeninga og SNE.  

Kommunens representanter målbar et behov for friområde ved boligene i Verksbyen (/Nyinnlegget). 
SIL-Fotball understreket hvor viktig det var å ha nok banekapasitet til å kunne gjennomføre Hydro 
Cup.  

I invitasjonen til synfaringa oppfordret vi også alle inviterte til å gjennomføre «gjestebud» etter 
synfaringa (se vedlegg 5), -og å gi oss skriftlige tilbakemeldinger. I ettertid har vi fått flere brev fra 
SIL-Fotball, hvor de ytrer at beste løsning for fotballgruppa, er at banen ved Sjølseng og på 
Nyinnlegget blir utvida. I løpet av plan-prosessen har SNE kommunisert med SIL-fotball om en avtale 
angående opparbeiding av erstatningsareal. SIL-Fotball prioriterte til slutt en utvidelse av 
banekapasiteten ved det eksisterende anlegget på Sjølseng.  

Beboerne i Verksbyen har levert innspill om at de ønsker et vegetasjonsbelte mellom fotball-banen 
og boligene, for å redusere støy fra friområdet. -Men de fremmet ikke forslag om konkrete anlegg ved 
verksbyen. Siden ingen har fremlagt alternative ønsker, -og fordi det er en fotballbane som blir 
nedbygd, har forslagstiller lagt opp til en erstatning i samsvar med SIL-Fotball sine behov. I tillegg er 
Nyinnlegget regulert til friareal, slik at det blir enklere å etablere et anlegg der når behovet oppstår.  

ROS-analysen konkluderte med at det bør være et vegetasjonsbelte mellom gang-traseen og 
næringsbebyggelsen med tanke på støy, og sør på Nyinnlegget med tanke på steinsprang.  

Friområdet (o_F3) i reguleringsplanen for Håsøran- Sunndal næringspark, var på 24 983 m2. I denne 
planen er det regulert inn 24 476 m2 med friareal (inkludert vegetasjonsskjerm og gangstier) på 
Nyinnlegget. I tillegg er 2 Daa av det tidligere friområdet på Håsøran nå regulert til vegetasjon-
skjerm rundt gang- og sykkelvegen forbi næringsarealet. 

Arealet ved Statkraft er vist som friområde i KDP, og kan oppgraderes på grunnlag av KDP, men 
utvidinga inngår i rekkefølgebestemmelsene. Dette arealet er ikke inkludert i regnskapet for nytt 
friareal. 

ROS-analysen konkluderer med at kvalitetene på nytt friområde er minst like gode som på utgående 
friområde. Arealene på Nyinnlegget er mindre utsatt for støy og støvbelastning, og det er tryggere 
veg for barn å komme seg til Nyinnlegget. Planen er utarbeida i samsvar med kommunens krav til 

Sjølseng 

Nyinnlegget 

Håsøran 
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medvirkningsprosess og SIL-Fotballs ønsker. Alle innspill til planarbeidet er vedlagt planen, og 
planens forhold til innspilla er sammenfattet i planbeskrivelsen.   

Konsekvenser for planen 
Det er utarbeida illustrasjonsplan (se vedlegg 2) som viser ønska utviding av Sjølsengbanene. SIL-
Fotball og SNE har inngått en avtale om finansiering av utvidinga. Planbestemmelsene sikrer at 
banene på Sjølseng er utvida før bana på Håsøran blir utilgjengelig for brukerne. Reguleringsplanen 
viser vegetasjonsskjermer rundt Nyinnlegget i samsvar med innspill til planarbeidet. 

3.3 GANG- OG SYKKELVEG, GRØNNKORRIDOR 
I oppstartsmøtet uttrykte kommunen at gang- og sykkelvegen som var regulert i Reguleringsplan 
for Håsøran- Sunndal næringspark (se figur 8) skulle videreføres i ny reguleringsplan. -Og at 
grønnkorridoren forbi næringsarealet burde ha 20 meter bredde (som korridoren nord for 
planarealet har i KDP). I nevnte reguleringsplan er gang- og sykkelvegen regulert med 3 meters 
bredde, midt i eiendomsgrensa mellom gnr/bnr. 53/293 (næringsarealet) og 53/295 (næringstomta 
i øst).  

Forslagstiller utarbeida utkast til reguleringsplan i samsvar med føringen fra oppstartmøtet, selv om 
vi mente at en korridor på 20 meter var unødvendig.  

I dialogmøte i november 2020, ba kommunen om at gang og sykkelvegen skulle flyttes vestover, -for 
å bedre terrengtilpasningen, og for at den skulle flukte med eksisterende gangsti på nordsiden av 
Industrivegen. Forslagstiller var negativ til dette, da det medfører reduksjon i disponibelt nærings-
areal og fordi den nordlige delen av tomta blir vanskeligere å utnytte når den blir smalere. Vi drøfta 
hvorvidt grønnkorridoren kunne reduseres til totalt 13 meter (5+3+5) dersom gang- og sykkelvegen 
ble flytta inn på næringsarealet. Og forslagstiller foreslo også at man kunne legge byggegrensa for  

 
Figur 11 viser vegetasjonstypen der gang- og sykkelvegen krysser 
Industrivegen (Kilde: Google) 
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næringsareala (på begge sider 
av grønn-korridoren) i formålgrensa. Kommunen åpnet opp for å flytte byggegrensene, men holdt 
fast på at korridoren må være 20 meter. 

Vegetasjonen rundt den gamle fotballbanen på Håsøran vokser villig og tett (se figur 11). I 
oppstartmøtet krevde kommunen bestemmelser som begrenser støy fra næringsarealet tilsvarende 
krava i gjeldende plan for området. Disse er innlemma i planen (se figur under), og bebyggelsen 
ligger bare 40 meter fra næringsarealet. 

Privat forslag med 13 meter bred korridor 
Forslagstiller mener at grønnkorridoren med 2 x 5 meters bredde rundt gang- og sykkelvegen vil 
skjerme godt med tanke på innsyn og støy, og har vist denne løsningen i planen. Videre er deler av 
gnr/bnr. 53/295 innlemma i planen, og byggegrensa på nevnte eiendom er flytta til formålgrensa.  

Alternativt planforslag med 20-meter bred grønnkorridor 
Til 1. gangs behandling av planforslaget fremmet kommunen et alternativ forslag med 20 meter bred 
grønnkorridor.  

I oppstartsmøtet stilte kommunen krav til at det skal opparbeides nytt fullverdig erstatningsareal i 
samme boligområde som det friområdet som går tapt, og at det skal avsettes en grønnkorridor med 
20 meter bredde, som er samme bredde som i korridoren videre i Håsøran Nord.  

Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging punkt 5 d. «Ved omdisponering av 
arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal 
det skaffes fullverdig erstatning.»  

Det private planforslaget viser at vårt krav i oppstartsmøte kun delvis innfris. Det er vist 
grønnkorridor med 13 meter bredde. Det vises erstatningsareal i boligområdet ved Hjellbakkvegen 
som ligger i samme boligområde, men rekkefølgekrav med opparbeidelse av fotballbane kommer på 
Sjølseng som ligger et annet sted. Vi ser imidlertid at dette rekkefølgekravet er foreslått på bakgrunn 
av de innspillene som er kommet inn, og vi finner derfor ikke å kunne gå imot dette.  

Folkehelse  

Folkehelsekoordinatoren i Sunndal har komment følgende vurderinger:  

I forbindelse med omregulering fra friområde til næringsområde på Håsøran, er det noen 
folkehelseperspektiv jeg mener bør hensyntas:  

1. Nasjonalt er det bestemt at befolkningens helse og trivsel skal være utgangspunkt for 
hvordan vi planlegger. Tilhørighet og fellesskap er «myke» kvaliteter. De er viktige, men de er 
vanskelig å måle. Å fremme disse kvalitetene dreier seg dels om hvordan vi utvikler 
lokalsamfunnet vårt. Det dreier seg om inkluderende nærmiljøer, fritidsmuligheter, muligheter 
for sosiale møter, deltakelse, og om områderettet innsats. Utforming av fysisk miljø har 

 

 
Figur 12 er en kopi av planbestemmelse 3 i. 
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betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, opplevelsen av trygghet, forebygging av skader og 
ulykker, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter. Passasjen og erstatningsområdet det 
her er snakk om berører, etter min mening, alle disse punktene.  

2. Ser man sentrumsområdene under ett er denne delen av sentrum det som har minst tilgang til 
friområder i nærmiljøet, og fasilitetene er dårligere her enn i andre områder. Jeg vil tippe at en 
områdekartlegging av de ulike sentrumsområdene ville vist at dette området kommer dårligst 
ut på en rekke folkehelseområder. Både friområder og boligpriser er en pekepinn på dette, men 
jeg ser ikke bort fra at andelen eneforsørgere, personer og familier med lavinntekt og 
opphopning av livsstilssykdommer kan være større utfordringer i dette boligområdet enn for 
eksempel på Sande. Det hadde vært spennende å utrede dette, og dersom dette stemmer er det 
nok et argument for å sikre erstatningsområde for friluft og opparbeide en god korridor til 
friluftsområdet mot sjøen.  

3. Befolkningssammensetningen i Sunndal er i endring. I dag er 22,4 prosent av befolkningen i 
Sunndal over 65 år. Kommunen må planlegge for en dobling av andelen personer over 80 år i 
2040. Det vil si at ca 40 %, (eller 2800 personer) av kommunens befolkning (7000 personer) er 
over 65 år i 2040 skal vi tro prognosene. Skal helsetjenestene i kommunen håndtere dette, er 
man helt avhengig av at flere klarer seg lengre hjemme i egen bolig. Tilgang til friområder i 
nærmiljøet, hvor man kan være fysisk aktive er viktig i denne sammenhengen. Området det her 
er snakk om er i tillegg ekstra viktig for denne gruppen da det er et av få områder hvor man kan 
bevege seg med rullestol og gå-hjelpemidler.  

4. Ungdom i Sunndal har gjennom medvirkningsprosesser uttalt at de savner arenaer hvor de 
kan treffes. Å ta bort friområder uten å sørge for gode erstatningsområder vil være stikk i strid 
med dette og bør ikke anbefales.  

Plan- og bygningsloven har en rekke virkemidler, og flere av disse kan utnyttes bedre på 
folkehelseområdet, herunder arbeidet med helsekonsekvensutredninger og arbeidet med risiko- 
og sårbarhetsanalyser. I bruken av konsekvensutredninger har hovedfokuset vært på miljø og 
mindre på samfunn, og det er et potensial for å få styrket samfunnsperspektivet, og 
konsekvenser for helse og fordeling. Risiko- og sårbarhetsanalyser er et virkemiddel med 
potensial innenfor folkehelsearbeidet, men oppfattes i dag å være relativt teknisk innrettet 
(tekniske installasjoner, fysiske omgivelser og offentlig tjenesteyting). Sunndalsamfunnet kan ha 
en sosial sårbarhet, for eksempel knyttet til utsatte bo-områder. ROS-analyser med økt 
vektlegging av sårbarhet knyttet til sosiale forhold vil kunne være viktige verktøy i arbeid med 
slike saker. 

Vurdering av bredde på grønnkorridor 

Etter kommunedirektørens vurdering er 13 meter for smalt til å fungere som en god grønnkorridor 
for befolkningen. Denne grønnkorridoren forbinder boligområdene innenfor ut mot fjorden og er en 
svært viktig grønnkorridor i området. Når det blir utbygde næringsarealer på hver side er det viktig 
for bruk og opplevelse at korridoren ikke blir for smal. Dette kan illustreres med terrengsnitt: 
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Det er et bredt friområde ved siden av 
næringsarealet i gjeldende reguleringsplan 

 

 

Privat planforslag med 13 meter bred 
grønnkorridor  

 

Alternativt forslag med 20 meter bred 
grønnkorridor 

 

Øverst viser situasjon i gjeldende reguleringsplan hvor det er regulert et bredt friområde mot 
næringsarealet. Friområdet er skogbevokst i dag. 

Nederst til vestre viser forslaget fra SNE med grønnkorridor på 13 meter bredde og næringsarealer 
på hver side. Byggegrensen ligger helt inn til grønnkorridoren. Med så smal bredde på 
grønnkorridoren kommer næringsarealene svært tett på. Det åpnes opp for næringsbygg opp til 15 
– 20 meter høye på hver side, se stiplede linjer. Det vil også være svært vanskelig å ta vare på 
eksisterende vegetasjon i en slik smal korridor, og det blir liten bredde å anlegge ny vegetasjon på. 
Vi mener dette ikke gir tilfredsstillende skjerming og luft for de som ferdes i korridoren. 

Terrengsnittet til høyre viser situasjon med 20 meter bred grønnkorridor. Denne bredden gir litt 
mer luft mellom næringsområdet på hver side. Denne bredden gjør også at eksisterende voll og 
trevegeasjon i korridoren kan tas vare på slik at det blir bedre skjerming mot næringsarealene.  

Vi vil også peke på bestemmelse nr. 4b) hvor det står at vegetasjonen skal spares for å hindre støy 
og innsyn. Å spare eksisterende vegetasjon er vanskelig å ivareta med en grønnkorridor på kun 13 
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meter. Denne bredden medfører at terrenget med eksisterende voll må omarbeides og 
eksisterende vegetasjon derfor går med.  

 

Alternativt forslag 

Kommunedirektøren vurderer at det er svært viktig at det blir en god grønnkorridoren for 
befolkningen og la fram alternativt forslag med 20 meter bred korridor til 1. gangs behandling av 
planen. 

 

Privat planforslag med 13 meter bred 
grønnkorridor 

 

Alternativt forslag med 20 meter bred 
grønnkorridor  

Næringsareal og byggegrenser 

Med grønnkorridor på 20 meter blir det nye næringsarealet nærmest Industrivegen 47 meter bredt 
bort til eksisterende industritomt til Bredesen. Etter kommunedirektørens vurdering vil dette være 
et godt utnyttbart næringsområde. Næringsarealene kan sees i sammenheng ved behov og planen 
legger opp til et tilgrensende nytt stort og bredt næringsareal i forlengelsen mot syd.  

Det private planforslaget viser byggegrenser både mot tilstøtende næringsareal og adkomstvegen 
mot vest. Vi mener det ikke bør settes byggegrense mot tilstøtende næringsareal fordi dette gir 
mindre rom for fleksibilitet med hensyn til endret tomteoppdeling og fleksibilitet i utnytting av 
næringsarealene. Brannhensyn vil bli håndtert i byggesak.  

Langs adkomstvegen vest for arealet viser privat forslag byggegrenser med avstand 12 meter fra 
midtlinje veg, dvs en korridor på 24 meter mellom byggegrensene langs adkomstvegen. Dette 
mener vi er for bredt i forhold til effektiv arealutnyttelse og at dette er kun en intern veg. Vi mener 
at byggegrensen mot den interne adkomstvegen kan smales inn eller tas bort i planforslaget. 
Bebyggelsens plassering på tomta i forhold til adkomstvegen kan fastlegges i byggesak. Alternativt 
kan det settes en byggegrense 10 meter fra midtlinje adkomstveg.  
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Vi ser at det private planforslaget legger opp til 24 meter bredde mellom byggegrensene langs 
interne adkomstveg og kun 13 meter bredde rundt grønnkorridoren. Kommunedirektøren vurderer 
at dette ikke er riktig prioritering. Grønnkorridoren er svært viktig for befolkningen og folkehelse. 
Rundt grønnkorridoren må det avsettes tilstrekkelig avstand for lys, luft og vegetasjon.  

Vi ser av terrengsnittene at bygg kommer tett på og blir dominerende for de som ferdes i 
grønnkorridoren. I reguleringsplan for Håsøran nord er det ikke tatt med byggegrense mot 
grønnkorridoren og bygninger kan her plasseres i arealgrensen. Her er grønnkorridoren 20 meter 
bred. For at byggegrenser i arealgrensen skal være akseptabelt må korridoren være minst 20 meter 
bred. 

Mot eksisterende gang- sykkelveg/fylkesvegen og høgspenningslinjene fastsettes byggegrenser i 
planen som foreslått.  

 

3.4 KONKLUSJONER FRA ROS-ANALYSEN 
Ros-analysen (se vedlegg 1) tar for seg risiko relatert til flom, stormflo, skred og stein-sprang, 
leire/utglidning, støy og støvbelastning samt verdien av utgående friområde og erstatnings-arealet. 
Konklusjonene fra ROS-analysen er oppsummert slik:  

 NVE `s kartlagte flomfare med 200-års intervall inkludert klimapåslag og havnivåstigning må 
vises i plankartet. DSB`s tall legges til grunn for minimumshøyder, og rundes av oppover. 
Planbestemmelsene (til H320) må angi sikker planeringshøyde avhengig av sikkerhetsklasse (jf. 
Tek §7-2) 

 NVE`s hensynssoner (1:5000) bør videreføres i planen, med tilhørende bestemmelser som sikrer 
trygg utbygging i samsvar med sikkerhetsklasse jf. TEK17 §7-3. Det bør reguleres vegetasjonsbelte 
på arealet innenfor areal med risiko 1:1000. 

 Det bør stilles krav om sikker håndtering ved funn av uønska arter eller forurensa masser, og 
krav om vask av anleggsutstyr før anleggsarbeidet starter.  

 Det bør stilles generelle krav til anleggsarbeidet, vedr. støy, støv og sikring av anleggsområda 
 Det bør etableres et støyreduserende vegetasjonsbelte mellom boliger og fotballbanen på 

Nyinnlegget, og også mellom gangvegen og næringsarealet i næringsparken. Sør for Nyinnlegget 
skal vegetasjonsbeltet også redusere faren for steinsprang/mindre skred inn på friområdet. 

 Planbestemmelsene bør inneholde rekkefølgekrav om at bana på Sjølseng er utvida før bana på 
Håsøran blir ute av drift. 

 Bestemmelsene bør inneholde krav om stopp i anleggsarbeidet, og geoteknisk vurdering og plan 
for det videre arbeidet dersom det skulle avdekkes ustabile masser under anleggsarbeidet. 

 Støysoner langs Romsdalsvegen (fra KDP) bør videreføres i reguleringsplanen med 
bestemmelser som krever støyfaglige vurderinger jf. retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442. 

 Planbestemmelsene må inneholde ordlyd som angitt av Statnett vedrørende transmisjonsnettet, 
og plankartet må vise båndleggingssone som angitt av Statnett. 

Med avbøtende tiltak som lista over, konkluderer analysen med at reguleringsplanen kan realiseres 
uten at utbyggingen medfører vesentlige endringer i risiko- og sårbarhetsforhold i nærområdet eller 
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på planområdet. Lista bestemmelsene over, er inkludert i planbestemmelsene, og hensynssoner og 
vegetasjonsskjermer er vist på plankartet. 

Tilleggsvurdering attt med under 1. gangs behandling av planen 

Overvann 

I ROS-analysen står det at Industrivegen og Romsdalsvegen har grøfter lavere i terrenget som vil 
lede overvann bort fra næringsarealet. Vi vil påpeke at veigrøftene er for bortleding av vann fra 
vegen og ikke fra næringsarealene. Veigrøftene er i utgangspunktet dimensjonert for bortleding av 
vann fra vegene. Det er ikke kommunale overvannsledninger i området.  

Overvannsløsning for næringsarealer må håndteres innenfor næringsarealet eller ledes bort i egne 
løsninger. Lokal overvannshåndtering med infiltrasjon i grunnen innenfor næringsarealene er en 
anbefalt løsning. Alternativt må SNE bygge egne overvannsledninger for bortleding av overvann. 

Etablering av større flater og økende grad av styrtregn skaper ekstra utfordringer med overvann 
som må løses. Ifølge tekniske tjenester finnes det ulike tekniske løsninger som f. eks. magasinering 
med fordrøyningsbasseng. Det er viktig at anlegg som etableres vil fungere over tid og ved styrtregn 
og ikke tettes igjen. Det er også krav til at forurenset vann ikke kommer ut i naturen. 

Utslipp av vann styres av eget lovverk, men for å være sikre på at dette blir ivaretatt på en sikker 
måte så tidlig som mulig i utvikling/oppfylling av arealene foreslås det tatt med bestemmelse om 
dette i reguleringsplanen: «Punkt 3 o) Ved planlegging og prosjektering av næringsarealene skal det 
tas hensyn til ekstremnedbør. Herunder må overvann håndteres lokalt innenfor næringsarealet med 
godkjente løsninger for infiltrasjon eller ledes bort i egne godkjente løsninger.» 

 

3.5 EKSISTERENDE OG NY INFRASTRUKTUR 
På figuren under er adkomstveger til de to planområda vist med lyseblå strek, og opparbeida 
gangveger er vist med lysegrønn strek. 

3.5.1 ADKOMSTVEGER  
Adkomsten til Nyinnlegget fra nord/øst, går via Tredalsvegen (fra Romsdalsvegen) til Hovenvegen. 
Vegen er regulert med 6 meters bredde i Reguleringsplan for Kalkenområdet. Det er også mulig å 
kjøre til Nyinnlegget fra vest via Tredalsvegen. Reguleringsplan for Sunndal Næringspark viser 
rundkjøring på Romsdalsvegen (med arm mot Verksbyen), og undergang for myke trafikanter, men 
dette veganlegget er ikke opparbeida.  

Det er ikke planlagt nye anlegg på Nyinnlegget i denne planen, og usikkert hva som blir etablert i 
fremtiden. Noe økt trafikk er uansett uproblematisk på disse vegene. 

Industrivegen er også opparbeida i en sløyfe gjennom Sunndal Næringspark, med to avkjørsler fra 
Romsdalsvegen. Industrivegen går gjennom flatt terreng, og er regulert med 6 meters bredde, men 
har asfaltert bredde på sirka 6,5 meter. Dette samsvarer godt med N100, som etterspør gater med 
6,5-7 meters bredde i næringsområder ved sentrumsområder. Det er usikkert hva som blir etablert 
på den nye tomta, men Industrivegen og Romsdalsvegen har god standard og siktforhold, og 
kapasitet til ytterligere trafikk. 
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3.5.2 MYKE TRAFIKANTER 
Figuren under viser også at det er opparbeida gangveger, -som sammen med adkomstveger i 
boligfeltet utgjør et trygt alternativ (frem til Nyinnlegget) for myke trafikanter som kommer fra 
sentrum, og fra skoleområdet ved Tredal skole.  

Ansatte i næringsparken kan komme seg til næringstomtene via gang- og sykkelveg som er 
opparbeida langs Romsdalsvegen.  

 
Figur 13 viser opparbeida (korteste) adkomstveg med lyseblå strek, og eksisterende gangveger med lysegrønn strek. 

Tilleggsvurderinger som er gjort etter høring og offentlig ettersyn av planen 
 
Tilrettelegging for myke trafikanter 
For å legge til rette for at flere kan gå og sykle til turområdene og arbeidsplassene tas det med 
rekkefølgekrav til opparbeiding av turkorridoren og gang-sykkelvegen. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter som skal krysse fv. 6138 for å komme til friområdet på 
Nyinnlegget vurderes. Vi har sett nærmere på dette krysset.  

Gjeldende reguleringsplan for Kalkenområdet har bestemmelse om at det ved vegkryss ikke 
tillates terrengbehandling, gjerde eller beplantning som kan hindre fri sikt innenfor de siktlinjer 
som er påført planen. Innenfor frisiktlinjene må det være fri sikt i en høyde av 80 cm over de 
tilstøtende vegers planum. For kryss med fylkesvegen må det være fri sikt i en høyde av 50 cm 
over planum.  
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med siktlinjer avmerket i krysset 
 

 
Foto av området. Til venstre for krysset er det et gjerde med en meters høyde og høye busker 
innenfor regulert frisiktlinje mot vegen. Hekk til høyre er også for høy i forhold til god sikt til barn 
som kommer ut via gang- sykkelvegen. 
 
I krysset med fylkesvegen skal det være fri sikt i en høyde av 50 cm over planum. Kommunen vil 
ta kontakt med grunneierne om å ivareta dette.  

Sikt og trafikksikkerhet for myke trafikanter i dette krysset er viktig uavhengig av regulering av 
Nyinnlegget som friområde. Dette er blant annet en viktig trase for skolebarn.  

Trafikkforholdene rundt friområdet i Nyinnlegget vil etter kommunens vurdering ikke bli 
endret som følge av reguleringen. Dette området vil fortsatt bestå som friområde for 
boligområdene rundt. Utvikling av friområdet til ulike fritidsaktiviteter blir opp til lokalmiljøet 
og nærmiljøet sine behov. Reguleringen av Nyinnlegget vil sannsynligvis ikke medføre mer 
biltrafikk enn før, da det fungerer som et nærfriluftsområde for omkringliggende boligområde.  

Erstatning for fotballaktiviteten til Sunndal Fotball blir på Sjølseng som er et annet sted. Denne 
endringen vil antakeligvis resultere i noe mer kjøring til trening og kamper siden Sjølseng ligger 
noe lengre unna boligområdene rundt Sunndalsøra sentrum. 

 
Ny undergang under riksvegen 
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Fylkeskommunen og Statens vegvesen rår til at det blir stilt rekkefølgebestemmelse om at 
eksisterande undergang ved krysset fv. 62/Tredalsvegen blir utbedret. Dette fordi det er uklart 
om, og eventuelt når, ny undergang under fv. 62 vil bli bygd. 

Det er allerede stilt rekkefølgekrav til utbedring av undergangen i gjeldende reguleringsplan for 
Sunndal næringspark som følgende:  

Eksisterende undergang med tilhørende forbindelser vest for krysset Fv.62/Tredalsvegen 
opprustes før ny handelsvirksomhet innen området F/K/I.1, F/K/I.2, F/K/I.3, F/K/I.4 og 
F/K/I.5 kan åpnes for kundebesøk. Følgende krav skal innfris: Fri høyde minimum 2,5 meter, 
samme høyde i hele tverrsnittet, bredde i undergang og på tilførselsveger minimum 3 meter, 
hele g/s-vegen må minimum ha et godt grusdekke, stigning maks 1:10 (10%).  

 
Undergangen ble forbedret nylig i forbindelse med etablering av forretning i F/K I.3. Vi har vært 
på befaring og sjekket hva som er gjort. Grunnen er senket slik at høydekravet og bredden inne i 
undergangen ser ok ut. 

Foto mot undergangen sett fra nordsiden 05.05.2021: 

 
På fotoet ser vi at det er anlagt nytt grusdekke opp til gang- sykkelvegen på nordsiden av 
undergangen. 

 

Foto av undergangen sett fra undergangen og sydover: 
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På sydsiden er utbedringen avsluttet ved eksisterende gangsluse. Det ser ut som fallet her ikke 
tilfredsstiller maks 1:10 som det står i bestemmelsene. Det er også uheldig med bratte kanter 
med stein som ruller ned i traseen hvor folk skal ferdes. Fall og kanter må  utbedres. Kommunen 
vil ta kontakt med Sunndal næringseiendom om dette. 

Ved senkning av undergangen for å få tilstrekkelig høyde, er det problemer med vann i 
undergangen i perioder med høy grunnvannstand. Blir problemer med overvann i undergangen 
særlig stort og det tar lang tid før ny undergang kommer må det iverksettes tiltak mot dette. 
Dette må da tas opp med Sunndal næringseiendom. 

Kommunen vurderer at gjeldende krav må innfris med hensyn til utforming og 
framkommelighet, framfor å sette nye krav til utformingen av denne undergangen.  

Det må for øvrig arbeides for å få på plass ny rundkjøring og ny undergang i området.  

 

3.5.3 AVKJØRSLER OG PARKERING 
Eksisterende reguleringsplan for Håsøran - Sunndal Næringspark viser adkomst (symbol) nord på 
tomta mot Industrivegen. Denne er videreført, men flytta til midten av tomtegrensa mot nord (se 
figurer under).  

Regulert radius mot avkjørsel fra Industrivegen er 18 meter. På opparbeida veg er radius mot 
nord/øst sirka 14 meter, mens den er kun 5 meter mot sør/vest. Bredden på vegen i avkjørselen er 
sirka 16-17 meter, slik at store kjøretøy kommer enkelt gjennom krysset.  

Videre var det regulert og opparbeida avkjørsel til den nye næringstomta lengst sør på tomta, og 
denne er kopiert inn i ny plan. Vi kjenner ikke fremtidig eiers behov, men har vist en ekstra avkjørsel 
(symbol) mot vest.  

I næringsparken er det ikke felles parkeringsplasser, men det er lagt opp til at den enkelte 
virksomheten opparbeider tilstrekkelig parkeringskapasitet avhengig av behov på egen tomt.  

  
Figur 14 viser eldre reguleringsplan Figur 15 viser hva som er opparbeida 
  

3.5.4 ANNEN INFRASTRUKTUR 
På Nyinnlegget er det fremført strøm til lagerbygget sør om friområdet, og til boligene, men per i dag, 
er det ikke behov for belysning på ball-løkka. 
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Vi kjenner ikke til hva slags virksomhet som blir etablert på den nye næringstomta. Men 
infrastrukturen i parken er relativt ny, og opparbeida med tanke på næringsformål. Det er ledig 
kapasitet med tanke på vann, avløp, strøm og fiber. Det er også etablert fjernvarme i næringsparken. 

3.5.5 ENDRINGER I TRAFIKKMØNSTERET  
Sunndal Næringspark rommer ikke bedrifter som utfordrer kapasiteten på Industrivegen i dag. Det 
er usannsynlig at det nye næringsarealet resulterer i problemer med kapasiteten på Industrivegen 
eller i nærområdet til næringsparken. Det er for eksempel forbud mot detaljhandel med større areal 
enn 3000 m2 (i næringsparken totalt) i bestemmelsene. 

3.6 PLANGRENSE 
Området på Nyinnlegget er inkludert i planen på grunn av kravet om erstatningsareal (Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging, pkt. 5d). Dermed består planen av 2 adskilte areal. Plandelen 
på Nyinnlegget er avgrensa mot eiendomsgrensa i sør og vest, og i grensa til eksisterende 
reguleringsplan (Kalkenområdet, 19840500) i nord og øst.  

Den delen av planen som omhandler nytt næringsareal, er avgrensa i eiendomsgrensa mot vest, og 
sør. Vi har inkludert halve Industrivegen i nord, mot grensa til Reguleringsplan for Håsøran – Nord, 
20051100. I øst, går plangrensa ca. 11 meter inn på nabotomta (se kap. 3.3) De to planområda er på 
25 962 m2 (nytt næringsareal) og 24 737 m2 (Nyinnlegget), totalt 50,7 daa. 

3.7 BYGGEGRENSE 
Byggegrensa på nytt næringsareal er lagt 7 meter fra nabogrensa i vest, som i eksisterende 
regulerings-plan. Mot øst er byggegrensa lagt i formålgrensa (/vegetasjonsskjermen), med 5 meter 
avstand til gang- og sykkelvegen. Mot nord er byggegrensa lagt i båndleggingsgrensa (høy-spent) og i 
sør er det 40 meter til senterlinjen på Romsdalsvegen, som i reguleringsplan for nabotomtene. 
Arealet innenfor byggegrensa er 16 307 m2 på p_BKB1, og 1872 m2 innenfor p_BKB2. Bestemmelsene 
angir % BYA på inntil 70 %.   

Byggegrensene er endret i planforslaget med 20 meter bred grønnkorridor 
Det private planforslaget viser byggegrenser både mot tilstøtende næringsareal og adkomstvegen 
mot vest. Kommunen mener det ikke bør settes byggegrense mot tilstøtende næringsareal fordi 
dette gir mindre rom for fleksibilitet med hensyn til endret tomteoppdeling og fleksibilitet i 
utnytting av næringsarealene. Brannhensyn vil bli håndtert i byggesak.  

Langs adkomstvegen vest for arealet viser privat forslag byggegrenser med avstand 12 meter fra 
midtlinje veg, dvs en korridor på 24 meter mellom byggegrensene langs adkomstvegen. Dette 
mener vi er for bredt i forhold til effektiv arealutnyttelse og at dette er kun en intern veg. Vi mener 
at byggegrensen mot den interne adkomstvegen kan smales inn eller tas bort i planforslaget. 
Bebyggelsens plassering på tomta i forhold til adkomstvegen kan fastlegges i byggesak. Alternativt 
kan det settes en byggegrense 10 meter fra midtlinje adkomstveg.  

Vi ser at det private planforslaget legger opp til 24 meter bredde mellom byggegrensene langs 
interne adkomstveg og kun 13 meter bredde rundt grønnkorridoren. Kommunedirektøren vurderer 
at dette ikke er riktig prioritering. Grønnkorridoren er svært viktig for befolkningen og folkehelse. 
Rundt grønnkorridoren må det avsettes tilstrekkelig avstand for lys, luft og vegetasjon.  
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Vi ser av terrengsnittene at bygg kommer tett på og blir dominerende for de som ferdes i 
grønnkorridoren. I reguleringsplan for Håsøran nord er det ikke tatt med byggegrense mot 
grønnkorridoren og bygninger kan her plasseres i arealgrensen. Her er grønnkorridoren 20 meter 
bred. For at byggegrenser i arealgrensen skal være akseptabelt må korridoren være minst 20 meter 
bred. 

Mot eksisterende gang- sykkelveg/fylkesvegen og høgspenningslinjene fastsettes byggegrenser i 
planen som foreslått.  

 

3.8 AREALDISPONERINGER I PLANEN 
I dette kapittelet beskriver vi arealdisponeringene i planen, se vedlagt plankart. Planformålas areal 
går frem av tabell under.  

Planformål Formålsnavn Areal (m2) 
Forretning/kontor/industri p_BKB 1 og 2 22 979 
Veg o_SV1 og o_SV2 273 
Gang- og sykkelveg o_SGS  616 
Annen veggrunn, grøntareal o_SVG1-3  344 
Turveg o_GT 1-3 99 
Friområde o_GF 20 403 
Vegetasjonsskjerm o_GV (1 -6) 5 985 
Totalt  50 698 

Fig. 16: Tabell som viser arealdisponeringen i planen sortert etter formål. 

3.9 HENSYNSSONER I PLANEN 
Planen viderefører hensynssoner som i KDP, ved at det er vist skredfare på Nyinnlegget og flomfare 
på næringsarealet. Frisiktsoner i reguleringsplanen for Håsøran, Sunndal Næringspark som kommer 
innenfor plangrensa er kopiert/videreført i ny plan. Det er vist båndleggingssone rundt strøm-
førende ledning på næringstomta, og sikringssone rundt en gammel natursteinmur på Nyinnlegget.   

4 VIRKNINGER AV PLANEN 
I dette kapittelet drøfter vi virkningene planen har for samfunn og miljø. Angående støy, støv, 
forurensning, og virkninger for barn og unge, naboer og lokalmiljø viser vi til ROS-analysen og 
kapittel 3.  

4.1 NATURMANGFOLD 
Det er ikke registrert sjeldne eller uønska arter innenfor planområdet, eller i umiddelbar nærhet. 

4.1.1 NATURMANGFOLDLOVA §§8 – 12 
Vi har vurdert planen og en realisering av den i samsvar med prinsipper for offentlig 
beslutningstaking: 

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: 
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Planområda består av to relativt små, -og allerede arronderte areal i sentrumsnære områder, og 
kunnskapen om areala er god. Offentlige kartbaser og lokalkunnskap utgjør tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. 

§ 9. Føre-var-prinsippet: 
Det foreligger ikke vesentlig risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
Planbestemmelsene stiller krav om håndtering, dersom det avdekkes at det er fremmede arter.  

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning:  
Planområda omhandler i hovedsak allerede arrondert og sentrumsnært terreng, og det er vist 
vegetasjonsbelter rundt/gjennom begge områda. En realisering av planen medfører ikke vesentlige 
endringer i den totale belastningen. 

 § 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  
Det er ikke forventa at planen vil medføre miljøforringelse. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Utbygging og drift av området vil ikke gjøre unødig skade på miljøet.  

4.2 KLIMA OG MILJØ, FNS BÆREKRAFTMÅL 
Planen skal tilrettelegge for næringsbygg innenfor en etablert næringspark med eksisterende 
infrastruktur. Konsentrert utbygging (og fortetting) i gang- og sykkelavstand fra boliger, er ønska 
utvikling med tanke på å redusere klimautslipp. Dermed blir miljøbelastningen fra fremtidig 
næringsvirksomhet på nytt næringsareal relativt liten, -også med tanke på nærhet til sentrum, og 
andre aktører som nyetablerer kan samarbeider med inne i næringsparken. Ansatte ved fremtidige 
bedrifter på næringstomta, kan gå eller sykle til jobb. Det er stilt krav om å knytte fremtidige 
nærings-bygg til eksisterende fjernvarmeanlegg. Sentrale myndigheter oppfordrer til 
samlokalisering av bedrifter, mellom annet på grunn av miljøhensyn.   

Planen skal ta hensyn til FNs bærekraftmål, ved at den bidrar til å redusere klimaendringer, 
konsekvensene av klimaendringer (FNs bærekraftmål pkt. 13), og stanser tap av artsmangfold (pkt. 
15). Det er ikke registrert sjeldne arter innenfor, eller nær planområda. 

Friområdet (o_F3) i reguleringsplanen for Håsøran- Sunndal næringspark, var på 24 983 m2. I denne 
planen er det regulert inn 24 476 m2 med friareal (inkludert vegetasjonsskjerm og gangstier) på 
Nyinnlegget. I tillegg er 2 Daa av det tidligere friområdet på Håsøran nå regulert til vegetasjon-
skjerm rundt gang- og sykkelvegen forbi næringsarealet. Innenfor byggegrensa på det nye 
næringsarealet, må det forventes at det meste av vegetasjonen blir rydda bort, og dette utgjør 16, 3 
Daa. Av dette arealet er ca. 7,9 Daa gress i dag, det resterende er bevokst med løvskog. På 
Nyinnlegget blir ca. 18,8 Daa areal som var avsatt til bolig i KDP nå vist som friområde. Det meste er 
tilgrodd med løvskog, men ca. 2 Daa er gressmatte. 

Begge plan-områda består av fotball-løkke på avsetningsmasser der områda rundt banene er 
gjengrodd med lauvskog, -hovedsakelig gråor, se fig. 2 og 3. På nærings-arealet vil trolig mye av 
lauvskogen bli fjerna, men det er regulert inn en grønnkorridor / kantsone-vegetasjon langs 
næringsarealet. På Nyinnlegget vises vegetasjonsskjerm rundt arealet.  
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Som beskrevet i kapittel 4.1 er det ikke registrert utrydningstrua arter, eller svartelista arter 
innenfor planområdet eller i nærheten. Planen har bestemmelser til anleggsarbeidet som skal 
forhindre spredning av fremmede arter.   

4.3 VIRKNINGER FOR NÆRINGSLIVET 
Sunndal Næringspark har vist seg attraktiv for nyetablerere, og flere aktører i parken vil ventelig 
skape større synergier og dermed flere arbeidsplasser. For nye interessenter, er det viktig å ha 
disponible tomter. SNE har stor etterspørsel etter tomter i næringsparken, og mangler disponible 
areal per januar 2021. 

 

5 PLANENS FORHOLD TIL FØRINGER OG INNSPILL 
I dette kapittelet gjennomgår vi planens forhold til føringer og innspill til planarbeidet. 

5.1 KOMMUNEDELPLAN OG ELDRE REGULERINGSPLANER 
Nytt næringsarealet er vist på areal som var regulert til friområde (se oversikt under). Nytt 
friområde (på Nyinnlegget) er vist på uregulert areal, hvor sirka halvparten er avsatt til Bolig, og det 
resterende er Friområde i KDP.  

Fig. 17: KDP (se også kapittel 2.2.1) 
rundt nytt næringsareal 

Fig. 18: Gjeldende reguleringsplan 
på Håsøran (se også kap. 2.2.2) 

Fig. 19: Utsnitt av privat forslag til 
ny reguleringsplan med 13 meter 
bred korridor 
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Fig. 20: KDP (se også kap. 2.2.1) på 
Nyinnlegget 

Fig. 21: Gjeldende reguleringsplan 
(se også kap. 2.2.2) ved Nyinnlegget 

Fig. 22: Utsnitt av forslag til ny 
reguleringsplan ved Nyinnlegget 

 

5.2 FØRINGER FRA KOMMUNEN  

Administrasjonens ønsker er stort sett ivaretatt i planen, ved at hensynssoner (og bestemmelser) er 
videreført, det er inngått avtale om erstatningsareal, og bestemmelsene fra nærliggende regulerings-
planer er videreført så langt det passer. I forbindelse med dialogmøte, ba kommunen om at gang- og 
sykkelvegen skulle flytes vestover, og forslagstiller har redusert grønn-korridoren på privat forslag 
for å kompensere for redusert næringsareal.  

20 meter bred grønnkorridor 

Kommunen er ikke enig i å redusere bredden på grønnkorridoren fra 20 til 13 meter og fremmet 
derfor tilleggsforslag med alternativt forslag med 20 meter bred korridor til 1. gangs behandling av 
planen.  

Kommunen har også uttrykt at de primært ønsker erstatningsareal nært Verksbyen. Forslagstiller 
har prøvd å innhente konkrete innspill til anlegg nær Verksbyen uten hell. Planen viser friareal i 
Verksbyen, som kan benyttes ved behov. Erstatningsarealet på Sjølseng er planlagt opparbeida i 
samsvar med SIL-Fotball sine ønsker.  

5.3 PLANENS FORHOLD TIL INNSPILL  
I dette kapittelet går vi gjennom innspill vi har mottatt etter melding om oppstart, og drøfter hvordan 
planen svarer ut problemstillingene som blir reist. 

Avsender/innspill Vår kommentar 
NVE: Viser til at nordlig planområde er kartlagt med 
flomfare i NVE-rapport 67/2013, og ber om at 
hensynssoner blir viste i planen, med tilhørende 
bestemmelser som sikrer tilstrekkelig sikkerhet i henhold 
til TEK17 § 7-3. 
 
Videre peker NVE på at de også har kartlagt skredfaren i 
området og ber om at fareområda blir innarbeida i planen 
med tilhørende bestemmelser som sikrer tilstrekkelig 
sikkerhet i henhold til TEK17. 
 

Tatt til følge.  
 
 
 
 
 
Tatt til følge. 
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NVE ber videre om at kvikkleire blir et tema i ROS-
analysen siden planareala ligger under marin grense. 
 
Ber om at det blir tatt hensyn til forventa klimaendringer. 
 
 
NVE ber om at energianlegg blir vist med hensynssone 
H740 i planen. 

Kvikkleire er drøfta i ROS-analysen. 
 
 
Minimum golvnivå og hensynssoner er 
basert på forventa klimaendringer. 
 
Hensynssone H740 er vist rundt 
kraftledningene. 

Statnett: Ber om at deres 132-kV ledninger blir vist som 
båndlagt etter annet lovverk (H740) i planen, og med 
følgende planbestemmelse: Det er ikke tillatt med ny 
bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle 
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd 
avklares med ledningseier. Videre ber Statnett om at 
eventuell arrondering, vegetasjonsrydding og lignende i en 
avstand på 30 meter fra ledningene må avklares med 
ledning-eier på forhånd. 

Båndlagt område med bredde 9,75 
meter og bestemmelse som angitt er 
inkludert i planen.  
 
 
 
 
 
 

Beboere i Verksbyen; De ønsker ikke støy, søppel og 
trafikk inn på husa, og ønsker støyskjerming mot 
friområdet.  
 
Ber om at vi tar hensyn til rasfaren i området. 
 
 
 
 
 
Etterlyser ansvarlige for vedlikehold av eksisterende/nye 
anlegg.  
 
Påpeker at et steingjerde går gjennom det planlagte 
friområdet. 

Planen viser vegetasjonsbelte mot 
boligene, med bredde som i dag. 
 
 
Området inngår i NVE sin utredning av 
rasfaren i Sunndal, og risikoen for ras 
på friarealet er under 1:5000. Dette 
mener vi kan aksepteres for et 
friområde.  
 
Offentlige friområder driftes vanligvis 
av det offentlige. 
 
Steingjerdet er vist med hensynssone i 
kartet.  

Møre og Romsdal fylkeskommune: Varsler at de vil gå 
imot detaljhandel i området, og ber om at planforslaget 
beskriver endringer i trafikksituasjonen (som følge av 
planen) for begge områda og influensområda. Videre 
minner de om byggegrenser mot offentlig veg. 

Planforslaget begrenser handel som i 
bestemmelsene til reguleringsplan for 
Håsøran- Sunndal næringspark. 
Endringer i trafikksituasjonen er 
beskrevet i planbeskrivelsen.  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FM):  
Ber om begrunnelse for at friområdet blir omregulert til 
næring, og synliggjøring av at andre alternativ er vurdert, -
og at kvaliteten på erstatningsarealet er like god som på 
det tidligere friområdet. 
 
Ber om at Miljøverndepartementet sin rettleder T-1442 
angående støy blir lagt til grunn for planen. 
 
Ber om at trygg tilkomst for barn/myke trafikanter blir 
sikret i planen.  
 
Påpeker at det er flomfare innenfor næringsarealet og at 
det kan finnes leire innenfor areala. Ber om at 

 
Dette er omtalt i kapittel 5.5 i ROS-
analysen og i kapittel 3.1 og 3.2 i denne 
planbeskrivelsen. 
 
 
Tatt til følge. 
 
 
Dette er beskrevet i planbeskrivelsen, 
kap. 3.5.2. 
 
Disse punkta vurderte i ROS-analysen 
og hensyntatt i bestemmelsene. 
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klimaendringer blir tema i ROS-analyse og at tilpassing til 
klimaendringer blir en forutsetning for utbyggingen. 

Sikker byggehøyde er basert på NVEs 
fremskrevne data. 

Direktoratet for mineralforvaltning: Ingen kommentar  
Sunndal IL Fotball (flere innspill): Understreker at bana 
på Håsøran har vært viktig for Hydro Cup, og at tap av 
(stor) bane vil medføre at cupens størrelse (/deltakere) må 
reduseres med rundt 20 %.  
 
Minner om at det skal skaffes fullverdig erstatningsareal. 
SIL nevner også at Håsen 2 (som tidligere er omregulert til 
industri) bør erstattes. 
 
 
SIL-Fotball ønsker at eksisterende bane på Sjølseng 
(Statkraft) blir utvida med 10 meter mot Litldalselva, og 35 
meter mot Nofima. Dette vil resultere i en god løsning for 
fotballen, da dette resulterer i stort nok baneareal. Videre 
ønsker de utvidelse av ball-løkka ved verksbyen til 9`er 
fotball (45 m x 65 m).  
 
I forbindelse med forhandlinger/avtaleinngåelse angående 
erstatningsarealet har SIL-Fotball uttrykt at de prioriteter 
utvidelse av Sjølseng-banene. 

Avtale vedrørende erstatningsareal er 
utarbeida i samsvar med SIL sine 
innspill (og senere uttrykte mål) til 
planen. 
 
Vi mener at planen sikrer fullverdig 
erstatningsareal. Vi kan ikke ta ansvar 
for erstatningsareal for Håsen 2 i denne 
planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen har rekkefølgebestemmelse om 
utviding av Sjølseng-banene i samsvar 
med SIL-Fotballs ønsker.  

 

6 1.GANGS BEHANDLING AV PLANEN 
Planen ble første gangs behandlet av formannskapet den 11.03.2021, sak 15/21. 

Formannskapet vedtok å legge planforslaget ut til høring og ettersyn i to alternativer:  

 privat forslag til detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran med 13 meter bred 
grønnkorridor 

 alternativt forslag til detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran med 20 meter 
bred grønnkorridor 

7 MERKNADER  
Planforslagene ble sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 17.03.2021 – 28.04.2021 

Det har kommet inn 10 merknader. Her følger resyme og kommentar til hver merknad: 

Merknad nr. 1, fra Jonny 
Meland, datert 20. mars 
2021 

Resyme av merknad: 

Det er svært uheldig at friområdet med fotballbanen blir fjernet til fordel 
for en smal korridor ned mot sjøen. En slik korridor må være minimum 
20 meter, og helst betydelig bredere. En korridor på 30 meter bredde vil 
bli bedre. Dersom friområdet blir gjort om til industriområde må det 
settes opp støyskjermene tiltak som f.eks støyvoll eller støygjerde på 
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sørsiden av riksvei 62 mot bebyggelsen. Dette for å hindre at total 
mengde støy både fra industriområde og hovedvei blir uholdbar mot 
bebyggelsen. 

 

Kommentar:  

Gode bomiljø er viktig å ivareta og vi har stor forståelse for både 
støyproblematikken og behovet for grøntarealer og turområder.  

Vi er enig i at korridoren mot Håsøran er en svært viktig turkorridor for 
befolkningen. Tidligere var Håsøran et stort og tilgjengelig 
friluftsområdet. Nå blir dette mer stengt mot sjøen og det er viktig å 
ivareta tilgjengelige og gode korridorer mot sjøen. Kommunen la derfor 
fram alternativ med 20 meter bred korridor i tillegg til det private 
forslaget som kun hadde en 13 meter bred korridor. Etter innkomne 
høringsuttalelser fremmes alternativet med 20 meter bred korridor til 
sluttbehandling av planen.  

Trafikken på fylkesvegen genererer mye støy mot bebyggelsen. Dette 
viser også støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen. Sunndal 
kommune vil foreta henvendelse til vegeier Møre og Romsdal 
fylkeskommune om dette og muligheter for tiltak med støyvoll.  

Ifølge forurensningsforskriften er det anleggseier som er ansvarlig for at 
angitte grenser for støy i forskriften overholdes. Fylkesmannen og i 
enkelte tilfeller miljødirektoratet er forurensningsmyndighet etter 
forurensningsforskriften og fører tilsyn med at bestemmelsene i 
forskriften blir overholdt.  

Ifølge forskriften er det anleggseier som bidrar vesentlig til at 
tiltaksgrensen og kartleggingsgrensen overskrides, som skal dekke 
kostnadene til kartlegging, tiltaksutredning og tiltak mot støy. For 
fylkesvegen er det vegeier og for industriområdet bedriftene. 

Støy og utslipp fra industriområdene reguleres av 
forurensningsforskriften. Forurensningsforskriften har bestemmelser 
om grenser for utslipp fra industriområder. Disse skal overholdes.  

Det er i tillegg tatt med bestemmelse om støy i reguleringsplanen for å 
unngå støy over grenseverdier angitt i støyretningslinjen: Tiltakshaver 
skal påse at støynivået for omgivelsene fra næringsvirksomheten 
tilfredsstiller grenseverdiene i Miljøverndepartementets støyretningslinje 
T-1442 eller senere oppdateringer. 
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Det er således bestemmelser i forurensningsforskriften og i 
reguleringsplanen om grenseverdier for støy som må overholdes.  

Anleggseier er pliktig til tiltak dersom grenseverdiene overskrides. 

 

Merknad nr. 2, fra 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat, datert 
12.04.2021 

Resyme av merknad: 

Overvatn  

Meir utbygging i nedbørfeltet gir større del tette flater. Dette kan føre til 
større avrenningsfart og større mengder vatn på terrengoverflata 
(overvatn). Ein slik auke kan i verste fall føre til flaum i byggeområda og 
i vassdraga. Det er viktig å vere merksam på at ny utbygging også kan 
vere til hinder for avrenning ovanifrå, som igjen kan føre til skader på 
bygningar og/eller leie overvatnet til stader som ikkje er ynskjeleg. NVE 
rår til å bruke tretrinnsstrategien som verktøy for å handtere nedbør og 
overvatn, i hovudsak på overflata. Eit viktig prinsipp er å sikre ei så 
«naturleg» overvasshandtering som mogeleg. Opne løysingar er betre 
enn lukka løysingar, og i vurderingane bør også omsyn til 
klimaendringane sin verknad på avrenninga avklarast.  

NVE gir ros til Sunndal kommune som har kravd betre avklaring av 
handtering av overvatn i planområdet ved prosjektering, sjølv om dette 
helst bør vere avklara i planen. De bør kartlegge eksisterande 
avrenningslinjer i og ved planområdet. Dersom det er nødvendig med 
konkrete tiltak for å sikre god handtering, rår vi til at tiltaka vert 
innarbeidd i plankartet og føresegnene. Framtidige flaumvegar for trygg 
avleiing av overvatn bør visast i plankartet og sikrast tilstrekkeleg 
kapasitet. 

Grunnforhold  

I ROS-analysen er det, basert på terrenghelling i planområdet og 
grunnundersøkingar rett nord for planområdet, konkludert med at det 
ikkje er fare for områdeskred av kvikkleire. Rapporten frå 
grunnundersøkingane ligg ved plandokument, og i framlegg til 
føresegner § 2 c er det sett krav til tiltak dersom problem med lokal 
stabilitet. NVE har ikkje ytterlegare merknader.  

Flaumfare  

I framlegg til plankart er det regulert omsynssone Flaumfare H320 med 
tilhøyrande føresegn i § 5. Grunnlaget for omsynssona er NVE si 
flaumsonekartlegging NVE rapport 67/2013 Delprosjekt Sunndalsøra. I 
tilhøyrande føresegn er det sett krav til sikker planeringshøgde for dei 
ulike tryggleiksklassane i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. NVE har 
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ikkje merknader til korleis det er tatt omsyn til flaumfare i 
planframlegget.  

Skredfare i bratt terreng  

I framlegg til plankart er det regulert omsynssone H310 med tilhøyrande 
føresegn i § 5 i tråd med vårt innspel til varsel om planstart.  

Energianlegg  

Omsynssone H740 Bandlegging etter anna lovverk er regulert i framlegg 
til plankart, med tilhøyrande føresegn i § 5 i tråd med vårt innspel til 
varsel om planstart. 

 

Kommentar:  

Overvann 

Overvannsproblematikken har blitt vurdert sammen med tekniske 
tjenester i kommunen. Det er vurdert at overvannsløsning for 
næringsarealene må håndteres innenfor næringsarealet eller ledes bort i 
egne løsninger. Lokal overvannshåndtering med infiltrasjon i grunnen 
innenfor næringsarealene er en anbefalt løsning. Alternativt må SNE 
bygge egne overvannsledninger for bortleding av overvann. 

Etablering av større flater og økende grad av styrtregn skaper ekstra 
utfordringer med overvann som må løses. Ifølge tekniske tjenester 
finnes det ulike tekniske løsninger som f. eks. magasinering med 
fordrøyningsbasseng. Det er viktig at anlegg som etableres vil fungere 
over tid og ved styrtregn og ikke tettes igjen. Det er også krav til at 
forurenset vann ikke kommer ut i naturen. 

Utslipp av vann styres av eget lovverk, men for å være sikre på at dette 
blir ivaretatt på en sikker måte så tidlig som mulig i utvikling/oppfylling 
av arealene foreslås det tatt med bestemmelse om dette i 
reguleringsplanen: «Punkt 3 o) Ved planlegging og prosjektering av 
næringsarealene skal det tas hensyn til ekstremnedbør. Herunder må 
overvann håndteres lokalt innenfor næringsarealet med godkjente 
løsninger for infiltrasjon eller ledes bort i egne godkjente løsninger.» 

 

Merknad nr. 3, fra 
tekniske tjenester, 
datert 06.04.2021  

Resyme av merknad: 

I planbestemmelser bør det vurderes innført betingelser om at 
tiltakshaver/eier selv har ansvar for å etablere tilførsel av større 
vannmengder til sprinkleranlegg med f.eks. vann fra basseng eller åpen 
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kilde, dersom byggverket som følge av stor takhøyde, høy 
brannbelastning eller lignende krever dette.  

Ansvarlig prosjekterende må alltid avklare med kommunen hvilke 
vannmengder som kan leveres til aktuelt byggverk, før endelig 
brannstrategi legges til grunn for prosjekteringen. Der det er klart at 
etablert vannforsyning ikke er tilstrekkelig, må tilfredsstillende 
vannforsyning etableres eller tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå 
etableres på annen måte. 

 

Kommentar:  

 

Dette tas med i reguleringsbestemmelser for å klargjøre kravene så tidlig 
som mulig i planleggingen av tiltakene.  

Det tas med følgende bestemmelse: Tiltakshaver har ansvar for å 
etablere tilførsel av større vannmengder til sprinkleranlegg med f.eks. 
vann fra basseng eller åpen kilde, dersom byggverket som følge av stor 
takhøyde, høy brannbelastning eller lignende krever dette.  

Ansvarlig prosjekterende må avklare med kommunen hvilke vannmengder 
som kan leveres til aktuelt byggverk, før endelig brannstrategi legges til 
grunn for prosjekteringen. Der det er klart at etablert vannforsyning ikke 
er tilstrekkelig, må tilfredsstillende vannforsyning etableres eller 
tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå etableres på annen måte. 

 

Merknad nr. 4, fra 
Sunndal 
næringseiendom, datert 
22.04.2021 

Resyme av merknad: 

SNE ber om at Sunndal kommune gjør en ny vurdering av SNEs forslag 
om å omregulere Friområde F.3 i Sunndal Næringspark (Håsøran nord) 
til næringsformål. Begrunnelse:  

1. Det har skjedd endringer i en del av de forhold som lå til grunn ved 
kommunestyrets behandling av SNEs forslag i juni 2020. Blant annet når 
det gjelder konkretisering av planene for «Akvakulturpark Sunndal», der 
SNE har tildelt tomteopsjoner til 3 aktører som planlegger å etablere seg 
på områdene I.4 og I.5. Det mellomliggende friområdet F.3 vil være 
begrensende med sikte på å oppnå god arealeffektivitet og fleksibilitet 
ved disse etableringene.  
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2. Hydro er grunneier av friområdet F.3 og SNE har framforhandlet en 
avtale med Hydro om kjøp av arealet forutsatt at det blir omregulert til 
næringsformål.  

3. SNE mener at det må legges vekt på å se de to reguleringsplanene som 
gjelder i Sunndal Næringspark (Håsøran nord og Håsøran sør) i 
sammenheng når SNEs forslag til omregulering av F.3 skal vurderes, 
både når det gjelder næringsareal og areal for friluftsformål. Den nye 
grønnkorridoren som planlegges fra Fv 62 langs «Brakkeriggtomta» og 
videre ut mot Håsøran og frimorådet F.4, anses å ha betydelig større 
verdi for friluftsinteressene enn F.3. 

Fra SNEs uttale datert 04.02.21 til forslaget om Oppdatering av mindre 
endring av reguleringsplan for Håsøran nord (F.sak 7/21)0, gjentas i 
tillegg følgende momenter: 

• SNE er godt kjent med de naturkvaliteter og friluftsinteresser som er 
knyttet til Håsøran. Etter innspill fra Sunndal kommune, ble det anlagt 
en turveg på fjordsida av Næringsparken da oppfyllingen av 
industriområdene på Håsøran ble gjennomført. SNE avga vederlagsfritt 
et areal på ca 4,5 da som var regulert til industriformål til denne 
turvegen. Sunndal kommune har opparbeidet turvegen, og står i dag for 
drift og vedlikehold av denne (ref. avtale inngått mellom SNE og Sunndal 
kommune 15.10.2014). Friområdet F.3 er på om lag 2 da, og vurderes å 
ha liten verdi som friområde. Med tanke fortsatt bruk av Håsøran som 
rekreasjons- og friområde mener vi at det viktigste grepet er å sikre en 
grønn korridor fra Fv 62, langs «Brakkeriggtomta» og ut til naturvern-
/friområdene og fjorden. I samråd med Sunndal kommune er dette 
hensyntatt i SNEs forslag til endring av reguleringsplanen for Håsøran 
sør som er under utarbeidelse (og nå er ute på høring). Avstanden fra 
denne til korridoren til F.3, langs Industriveien, er bare litt over 100m.  

• For å bidra til at F.3 fortsatt skal kunne fungere som utløp ved evt flom 
/ overvann fra områdende innenfor kan en evt legge rør eller etablere 
annen form for drenering når F.3 skal bygges ut. 

 

Kommentar:  

Omregulering av F.3 ble tidligere forhåndsvurdert av kommunestyret 
den 16.06.2020 og avslått.  

F.3 ligger i reguleringsplan for Håsøran nord. Det ble foretatt 
oppdatering og mindre endring av denne planen som ble vedtatt 
28.01.2021. Det ble da tatt med bestemmelse om at kommunen kan gi 
tillatelse til framføring av infrastruktur gjennom friområdene forutsatt 
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at det ikke hindrer tilgang og bruk av områdene til friluftsliv. Dette for å 
ivareta hensynet til å både kunne legge infrastruktur mellom 
industriområdene og ivareta turkorridorene for befolkningen.  

I avholdt forhåndskonferanse om utbygging av området er dette lagt til 
grunn, slik at bedriftene kan anlegge infrastruktur/rør på tvers av 
grøntkorridorene.    

Dersom dere likevel ønsker å fremme omregulering av friområde F.3 til 
næringsareal må dette fremmes som egen plan.  

 

Merknad nr. 5, fra 
beboere langs fv. 62, 
innkommet 26.04.2021  

Resyme av merknad: 

Sett i lys av den tilsynelatende store aktiviteten som SNE ser for seg de 
kommende år, med støy og lukt problemer som mulige konsekvenser, så 
må SNE og Sunndal Kommune iallefall se på støyskjerming langs FV 62 
fra den planlagte rundkjøringa Hoven / industriveien, til Protec ved 
Tredal skole. Vi som bor langs Håsenvegen og er nærmeste nabo til 
FV62, er veldig plaget med trafikkstøy og annen støy fra industriområdet 
slik situasjonen er i dag, og situasjonen blir sikkert ikke bedre med den 
planlagte utvidelse av næringsparken.  

Litt andre tinq vedrørende støysituasionen. Ved etablering av boligfeltet 
på Bruflata, var det krav om etablering av støyvoll, for å skjerme den 
nærmeste bebyggelsen for trafikkstøy. Støyvoll ble etablert, lell om 
fartsgrensen er 60 km/t.  

Fra Hovenkrysset mot Molde er fartsgrensen 80 km/t, uten at det blir 
tatt hensyn til trafikkstøy i det heletatt, ingen støyskjerming eller 
redusert fartsgrense. Når det gjelder etablerte boligfelt, så er det 
tydeligvis ikke tema å se på problemene rundt støy, når både trafikken 
øker og næringsvirksomheter kommer nærmere.  

Under folkemøte om kommune sammenslåingen mellom Sunndal og 
Nesset, kunne representant fra Nesset Edmund Morewood, fortelle at 
trafikken mellom Sunndal og Nesset hadde øket med 30 prosent etter at 
Skrøutunnelen ble ferdig. Mesteparten av denne trafikkøkningen 
passerer forbi oss som bor langs FV 62, fra den planlagte rundkjøringa 
Hoven / lndustriveien, til Protec ved Tredal skole. Tar vi høyde for at det 
blir etablert et depot for farlig avfall på Rausand, så blir situasjonen helt 
uutholdelig når det gjelder trafikkstøy, uten at det blir etablert 
støyskjerming på strekningen.  

Det har ved tidligere anledninger vært kontakt med kommunen ang. 
støyskjerming langs denne strekningen, uten forståelse for støy 
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problematikken. Legger man sammen alle faktorene som er nevnt i dette 
innspillet, så er tiden for etablering av støyskjerming overmoden ! ! ! 

 

Henviser til saksframlegget og folkehelse. Nasjonalt er det bestemt at 
befolkningens helse og trivsel skal være utgangspunkt for hvordan vi 
planlegger. Utforming av fysisk miljø har betydning for tilgjengelighet, 
fysisk aktivitet, opplevelsen av trygghet, forebygging av skader og 
ulykker, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter. 

 

Kommentar:  

Gode bomiljø er viktig å ivareta og vi har stor forståelse for både 
støyproblematikken og behovet for grøntarealer og turområder.  

Trafikken på fylkesvegen genererer mye støy mot bebyggelsen. Dette 
viser også støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen. Sunndal 
kommune vil foreta henvendelse til vegeier Møre og Romsdal 
fylkeskommune om dette og muligheter for tiltak med støyvoll.  

Ifølge forurensningsforskriften er det anleggseier som er ansvarlig for at 
angitte grenser for støy i forskriften overholdes. Fylkesmannen og i 
enkelte tilfeller miljødirektoratet er forurensningsmyndighet etter 
forurensningsforskriften og fører tilsyn med at bestemmelsene i 
forskriften blir overholdt.  

Ifølge forskriften er det anleggseier som bidrar vesentlig til at 
tiltaksgrensen og kartleggingsgrensen overskrides, som skal dekke 
kostnadene til kartlegging, tiltaksutredning og tiltak mot støy. For 
fylkesvegen er det vegeier og for industriområdet bedriftene. 

Støy og utslipp fra industriområdene reguleres av 
forurensningsforskriften. Forurensningsforskriften har bestemmelser 
om grenser for utslipp fra industriområder. Disse skal overholdes.  

Bestemmelser om støy i reguleringsplanen. 

Det er i tillegg tatt med bestemmelse om støy i reguleringsplanen for å 
unngå støy fra industriområdene over grenseverdier angitt i 
støyretningslinjen: Tiltakshaver skal påse at støynivået for omgivelsene 
fra næringsvirksomheten tilfredsstiller grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 eller senere 
oppdateringer. 
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Det er således bestemmelser i forurensningsforskriften og i 
reguleringsplanen om grenseverdier for støy som må overholdes.  

Anleggseier er pliktig til tiltak dersom grenseverdiene overskrides. 

 

Merknad nr. 6, fra 
Statsforvaltaren, datert 
23.04.2021 

Resyme av merknad: 

Folkehelse  

Reguleringsplanen viser to alternativ til turdrag gjennom 
næringsområdet. Alternativ 1 (privat framlegg) viser turdrag med 
grønstruktur vegetasjonsskjerm (o_GV) i 13 meters breidde, medrekna 
gang- og sykkelveg (o_SGS). Alternativ 2 (alternativt framlegg) viser 
turdraget i 20 meters breidde. Dette turvegsambandet er vist i 
temakartet for gang-, sykkel- og turvegnett i kommunedelplan for 
Sunndalsøra, og er i gjeldande reguleringsplan regulert til gang- og 
sykkelveg og friområde. Føremålet med temakartet i 
kommunedelplanen, er å sikre eit mest mogeleg samanhengande og 
attraktivt gang-, sykkel- og turvegnett. I Regjeringa sine Nasjonale 
forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 er det 
forventa at kommunane legg til rette for fysisk aktivitet og trivsel for 
heile befolkninga ved å sikre samanhengande grøne strukturar og nær 
tilgang til rekreasjons- og friluftlivsområde. Regulering av turdrag som 
bitt saman bustadområda med nærturområde og strandsone, er eit 
sentralt helsefremjande tiltak som gjer det lettvint å vere fysisk aktiv i 
naturprega omgjevnader nær der folk bur. 

 

For at turdraga skal vere attraktive og bli brukt, må dei ha kvalitetar som 
innbyr til bruk. Miljødirektoratet sin rettleiar M100 (2014) Planlegging 
av grønnstruktur i byer og tettsteder tilrår at turdrag har ei breidde på 
minst 30-50 meter. På smalare strekningar er det viktig at ein sikrar 
naturpreget langs korridoren, og at korridoren ikkje er for lang. Samla 
lengde på turdraget gjennom regulert næringsareal på Håsøran til sjøen 
er om lag 400 meter. Planen legg opp til byggegrenser i formålsgrensa til 
grønstrukturen og bygg opp til 20 meters gesimshøgde. Dermed vert 
behovet for å sikre kvalitetar som fremjar bruken større. Kommunen har 
gjort godt gode vurderingar av behovet for å regulere turdraget i 20 
meters breidde, og vi støttar desse vurderingane. Vi vil likevel rå til at 
ein ser på om det er mogeleg å innarbeide noko breiare soner i delar av 
korridoren, for å skape variasjon og ulike avstandar til dei omliggande 
nærings-/og industriområda. Bevaring av eksisterande vegetasjon vil 



  

 

35 

 

skjerme mot industri- og næringsbygga, og bidra positivt til lokalklima 
ved å dempe vind til dømes som følgje av «trakteffekt».  

Det bør også vurderast krav til belysning, for at gang- og sykkelvegen 
skal bli opplevd som trygg og bli brukt også i døgnet sine mørke timar.  

Føresegner  

Planen manglar funksjonskrav for breidde og standard på gang- og 
sykkelvegen (o_SGS). Dette må innarbeidast i planføresegnene. Det er 
vidare ikkje stilt rekkjefølgjekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg 
og turdraget. Vi rår til at kommunen nyttar dette verkemidlet i lova, for å 
sikre at intensjonen i kommunedelplanen vert realisert ved 
omregulering frå friområde til næring/industri/kontor.  

Barn og unge  

Det er arbeidd fram, og regulert, erstatningsareal for tap av friområde 
(fotballbane) på Håsøran. Vi har ikkje merknader til dette, jf. likevel 
merknaden under.  

Vassdrag  

Det er inngått avtale om utviding av fotballanlegget ved Skjølsenga som 
del av erstatninga for tap av friområdet på Håsøran. Illustrasjonsplanen 
viser at anlegget skal utvidast med 10 meter mot Litldalselva og 30 
meter i retning Nofima sitt anlegg. Elva er førebygd på strekninga forbi 
banene. Arealet er i kommunedelplanen avsett til friområde og det er 
ikkje fastsett byggegrenser mot vassdrag. Ei utviding av anlegget er 
såleis i tråd med gjeldande arealplanar for området. Litldalselva er eit 
lakse- og sjøaureførande vassdrag. Av omsyn til verdiane knytt til 
vassdragsnaturen, er vi noko skeptisk til at ein legg fotballbana nærare 
elva enn i dag. Det må gjerast ei vurdering av om anlegget kan utvidast 
utan å kome nærare vassdraget eller få ei anna plassering, og om det kan 
iverksettast avbøtande tiltak. Omsynet til Litldaleleva bør avklarast før 
vedtak av detaljreguleringa, eller innarbeidast som eit rekkjefølgjekrav 
knytt til igangsettingsløyve på Håsøran.  

Konklusjon 

  Statsforvaltaren rår til at planen vert vedteken med 
grønstruktur/turdrag i minst 20 meters breidde, med breiare soner 
langs delar av turdraget.  

 Det bør innarbeidast funksjons- og rekkjefølgjekrav i planføresegnene 
som sikrar krav til kvalitet og opparbeiding av gang- og sykkelvegen og 
bevaring av tre og anna vegetasjon i turdraget.  



  

 

36 

 

  Vi har ikkje vesentlege merknader til valte løysingar for 
erstatningsareal ved tap av friområde på Håsøran, men ber om at 
omsynet til Litldalselva ved utviding av baneanlegget på Skjølsenga vert 
avklara før vedtak av planen. 

 

Kommentar:  

Folkehelse og turkorridor 

Vi er enige i vurderingene om at dette er en del av et sammenhengende 
turvegnett som er svært viktig for å legge til rette for fysisk aktivitet og 
trivsel for heile befolkninga.  

Dere ber om at vi vurderer om det er mulig å innarbeide noe bredere 
soner i deler av korridoren, for å skape variasjon og ulike avstandar til 
dei omliggande nærings-/og industriområda.  

Vi har vurdert at det viktigste er å sikre en minimumsbredde på 20 
meter gjennom hele korridoren for å ivareta nødvendig avstand med 
skjermende vegetasjon mot tilliggende industriarealer.  

Vi vurderer at å utvide korridoren på enkelte parti ut over 20 meter vil 
gi ulemper for tilliggende næringsareal i forhold til arrondering og 
arealutnytting.  

Planen åpner opp for næringsbygg inn til formålsgrensen, men i praksis 
vil næringsbyggenes plassering på tomta variere. På denne måten vil 
avstanden til høye bygg og opplevelsen av lys og luft langs 
grønnkorridoren variere, selv om regulert bredde er 20 meter hele 
veien. 

Rekkefølgebestemmelser 

Vi vurderer at når det store friområdet tas bort må det sikres at 
befolkningen fortsatt får tilgjengelighet til friluftsområder, slik at 
turkorridoren blir fremkommelig for alle brukergrupper og at det blir 
trivelig å gå der.  

Vi skal også legge til rette for at flest mulig av arbeidsreiser kan tas med 
sykkel og gange der det er mulig. Korridoren er også en viktig ledd i 
gang- sykkeladkomst til næringsarealene i området.  Oppgradering til 
gang- sykkelveg med belysning bør komme når den nye undergangen 
under riksvegen blir anlagt i forbindelse med ny rundkjøring. Denne 
ligger i flukt og det blir da blir behov for tilpasninger til høyder i sydlige 
ende av gang- sykkelvegen mot undergangen.  
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For å sikre at intensjonen i kommunedelplanen blir realisert ved 
omregulering fra friområde til næring/industri/kontor tas det med 
følgende rekkefølgebestemmelser: 

4c) Fyllingsfronter må opparbeides på en estetisk tilfredsstillende 
måte med stedegne jordmasser som sikrer rask vegetasjonsetablering.  

4d) o_SGS opparbeides som turveg med jevnt og fast grusdekke med 
3 meters bredde og stigning maks 1:20, samtidig med at P_BKB1 
opparbeides til næringsareal. Samtidig skal fyllingsfronter bearbeides og 
eksisterende vegetasjon bevares som beskrevet i punkt 4b) og c) 

4e) o_SGS opparbeides som gang- sykkelveg med asfaltdekke med 3 
meters bredde, stigning maks 1:20 og belysning samtidig med etablering 
av ny undergang og rundkjøring på fylkesveg 62. 

Vassdrag 

Kommunen har stilt spørsmål til Sunndal Fotball og SNE om å vurdere 
en annen plassering av erstatningsarealet på Sjølseng slik at en ikke 
kommer nærmere Litldalselva.  

Deres svar er at den planlagte løsningen med en utvidelse av 
baneområdet med 10 meter mot Litldalselva, gir SIL Fotball 2 baner for 
9’er fotball. Dette representerer en god løsning som erstatning for 
bortfall av banekapasitet på Håsøran. Å trekke banene lengre mot vest 
og inn i bakkeskråninga, evt med en støttemur mot Statkraft sitt anlegg, 
anses som en uheldig løsning både ut fra landskapsestetiske, praktiske 
og økonomisk hensyn. 

Kommunen har også tatt ringt Sunndal jeger og fiskerforening om 
spørsmålet. Leder i SJFF svarte at det er helt OK at Sjølsengbana blir 
utvida 10 meter mot elva. 

Kommunen vurderer at banen kan utvides som foreslått med 10 meter 
mot elva. Det blir fortsatt en sone på ca 20 meter med vegetasjon mot 
elva.   

 

Merknad nr. 7, fra Møre 
og Romsdal 
fylkeskommune, datert 
30.04.2021  

Resyme av merknad: 

Det er lansert to alternativ for korridoren, 13 m vs 20 m breidd, som skal 
inkludere både opparbeidd turveg og vegetasjonsskjerm på begge 
sidene. Her er det klart at den breiaste traseen vil skape best skjerming, 
og at han betre fell saman med traseen utanfor planområde, som også er 
20 m brei, men vi vil overlate til kommunen å ta avgjerd mellom 
alternativa. 
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KU-kravet 

Vi vil for vår del vise til at vedlegg I pkt 24 oppgir 15 000 kvm bruksareal 
som grense. Det er med andre ord ikkje fotavtrykket som utløyser krav 
om KU, men også potensialet for bruk. Det er sjølvsagt naturleg at 
omfanget av bruk påverkar verknadene av tiltaket. 

Det er foreslått 15 m gesimshøgd for forretnings- og kontorbygg, 20 m 
for industribygg, men plankartet skil ikkje desse føremåla, og avgrensar 
ikkje kva delar som kan nyttast til kva. Det betyr at heile arealet kan 
nyttast til bygg med 20 m gesimshøgd. Jamfør TEK17 § 5-4 skal det 
reknast tenkte plan for kvar tredje meter i fastsettinga av bruksareal. 
Etter dette opnar planen maksimalt for meir enn 75 000 kvm bruksareal. 
Parkering i samsvar med reguleringsplanens krav skal reknast inn i BRA, 
men sjølv med eit solid fråtrekk, opnar planen for langt større 
bruksareal i bygningane enn 15 000 kvm. Planen er likevel nokså 
ukomplisert, og vi vil for vår del ikkje reise motsegn på grunnlag av 
manglande KU etter KU-forskrifta. Føresetnadene for dette må likevel 
vere at planomtalen gjer tilstrekkeleg greie for verknadene. Her er det 
planens rammer som må vere grunnlag for vurderingane, og endringar 
sett opp mot dagens planstatus. 

Planomtalen  

I utgangspunktet er planomtalen ryddig oppsett, med nummererte 
kapittel og tydelege titlar. Jamfør pbl § 4-2, skal planomtalen skildre 
"planens formål, hovudinnhald og verknader, samt planens forhold til 
rammer og retningslinjer som gjeld for området" I hovudkapittel 3 
"Utredninger og løsninger i planen", integrerer i stor grad opplysingar 
om planens innhald, utfordringar planen skal løyse, vurderingar av 
alternativ og verknader av planen. Når planen er avgrensa og lite 
komplisert, kan dette vere tenleg nok, men i større planar skaper dette 
ofte vanskar med å få oversyn over samla verknader. Verknadskapitlet 
bør ideelt vere eit eige hovudkapittel som viser verknadene både 
tematisk og samla.  

Planen har eit eige verknadskapittel, kapittel 4, men dette er avgrensa til 
tre tematiske delkapittel, der 4.2 har tittel "Klima og miljø, FN's 
berekraftmål". Dei to andre er "Naturmangfald" og "Verknader for 
næringslivet". Både inndelinga og innhaldet kan oppfattast som 
manglande forståing av breidda i berekraftomgrepet.  

Opplysingane som er gitt i kapitlet er relevante, men ingen av 
underkapitla går særleg i djupa på verknadene av planen, og det er fleire 
tema som manglar, jamfør særleg merknader om samferdsel. Når det 
gjeld FN's berekraftmål er det 17 av desse, men berre eit par er nemnt. 
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Er ikkje dei andre relevante ? Og gjeld ikkje berekraftmåla også for 
naturmangfald og for næringsutvikling ?  

Gitt rammene i planen, kva tal på nye arbeidsplassar er det rom for ? Kva 
trafikk skaper desse ? Vil bruken av det nye friluftsområdet vere annleis 
enn før ? Kvar kjem brukarane frå, kor mange er dei og korleis endrar 
dette trafikken til og frå ? Vil bustadgatene på austsida få ny trafikk på 
grunn av flyttinga ? 

Som nemnt ovanfor, er planen etter måten ukomplisert, og vi er samd i 
at løysingane ein har funne er positive etter samla vurdering. Vi vil 
derfor ikkje reise motsegn, men vi ber kommunen vurdere merknadene 
før endeleg vedtak. 

Samferdsel  

Ved varsel om oppstart viste vi til at det var behov for utgreiingar knytt 
til dei trafikale forholda, og med omsyn til trafikktryggleiken. Statens 
vegvesen har vidare kome med merknader knytt til behov for 
trafikktrygge og gode løysningar som varetar mjuke trafikantar, og at det 
vert stilt krav til at nye/utbetring av viktig infrastruktur som mellom 
anna undergang under fylkesveg 62. Vi er samde i Statens vegvesen sin 
merknad knytt til mjuke trafikantar og undergang under fv. 62.  

Planomtalen er noko mangelfull på vurdering av dei trafikale forholda, vi 
saknar mellom anna vurdering av følgande:  

- Statens vegvesen sin merknad knytt til ønske om ny/utbetring av viktig 
infrastruktur som mellom anna undergang under fylkesveg 62.  

- Trafikktryggleik for mjuke trafikantar som skal krysse fv. 6138 for å 
kome til friområdet på Nyinnlegget. Ein bør vurdere om det er aktuelt 
med forsterka belysning på kryssingspunktet for å gjere det tryggare for 
mjuke trafikantar å krysse, spesielt for barn og unge. Vi gjer merksam på 
at gangfelt primært er eit tiltak for framkomelegheit, ikkje for 
trafikktryggleik.  

- Er det kommunale krysset Verksbyvegen x fv. 6138 utforma i samsvar 
med dei tekniske krava i Statens vegvesen si handbok N100, særleg når 
det gjeld krav til sikt i krysset? Dersom nei, må det bli tatt med som 
rekkefølgeføresegn at krysset skal utbetrast.  

Strandsona på Håsøran er i Miljødirektoratet sin database registrert som 
eit viktig friluftsområde. Fylkesveg 62 har ei trafikkmengd på 2570 
køyretøy, og fartsgrense på strekninga er 80 km/t. På grunn av høg 
fartsgrense er det ikkje ideelt at mjuke trafikantar som skal nytte 
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grøntkorridoren over gbnr. 53/22 for å kome til friluftsområdet/ 
strandsona må krysse fylkesvegen i vegbanen.  

Det er etablert ein undergang rett vest for krysset fv. 62/Tredalsvegen, 
men ut ifrå våre vegbilete, er denne undergangen utforma i svært enkel 
standard, og manglar lys. Manglande lys kan gjere at mjuke trafikantar 
ikkje føler seg trygge på å nytte undergangen når det er mørkt, og kan 
gjere det mindre attraktivt å nytte undergangen. Stien er også smal, og 
det kan sjå ut som han er litt bratt. 

I gjeldande reguleringsplan for området er det stilt rekkefølgeføresegn 
for områda F/K/I 1-5, om at eksisterande undergang vest for krysset fv. 
62/Tredalsvegen skal vere opprusta/utbetra før ny handelsverksemd 
innanfor områda kan opnast for kundebesøk. Vi kan ikkje sjå at dette 
rekkefølgekravet er realisert. Det er også i reguleringsplanen vist ein ny 
undergang lenger vest, i tillegg til rundkøyring på fv. 62. Dette er heller 
ikkje etablert, mellom anna fordi det ikkje var stilt rekkefølgekrav til 
opparbeiding i reguleringsplanen. Rundkøyring og ny undergang står 
ikkje på fylkeskommunen sitt investeringsprogram, og det er derfor 
ikkje sett av midlar til desse tiltaka.  

Av omsyn til tryggleik for mjuke trafikantar rår vi på det sterkaste til at 
det blir stilt rekkefølgeføresegn om at eksisterande undergang ved 
krysset fv. 62/Tredalsvegen blir utbetra. Dette fordi det er uklart om, og 
eventuelt når, ny undergang under fv. 62 vil bli bygd. 

Vi gjer merksam på at det for friområdet på Nyinnlegget ikkje er vist 
byggegrense mot fylkesveg 6138. Når ein ikkje viser byggegrenser til 
offentleg veg, vil byggegrensene etter veglova § 29 og rammeplan for 
differensierte byggegrenser vere gjeldande for eventuelle byggetiltak. 
Fv. 6138 er gitt haldningsklasse «lite streng» og ei byggegrense på 20 
meter målt frå senterlinje fylkesveg. 

 

Kommentar:  

Fylkeskommunen påpeker at planen åpner opp for langt større 
bruksareal enn 15 000 kvm, som er grensen for KU. De reiser ikke 
innsigelse vedrørende dette forutsatt at virkningene av planen utredes 
tilstrekkelig.  

Vi tar til etterretning at grensen for KU gjelder bruksareal hvor alle 
etasjer skal medregnes og ikke bebygd areal som er fotavtrykket på 
bakken.  

Når vi regulerer til utbygging er det viktig å få en god arealutnyttelse av 
områdene og planen åpner derfor opp til høy utnytting. Likevel er det 
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mest sannsynlig med industribygg med en etasje i dette området slik 
som i tilliggende industriområde.  

Kommunen vurderer at viktige tema er utredet. I tillegg til 
forslagsstillers utredning har kommunen vurdert folkehelse og 
turkorridor nærmere og fremmet alternativt forslag med 20 meter bred 
korridor.  

Vurdering av trafikkforhold 

I kommuneplanens arealdel er næringsarealene på Håsøran beskrevet 
som kommunens viktigste næringsarealer. Kommunen vurderer at 
plasseringen er i tråd med samordnet bolig, areal og 
transportplanlegging med korte avstander slik at transportbehovet 
reduseres. 

Når det gjelder samferdsel ligger næringsarealet sentralt til med effektiv 
og kort adkomst via Industrivegen. Det er regulert inn ny rundkjøring 
som vil gjøre kryssløsningen med fylkesvegen bedre. Det er nå flere 
interessenter som planlegger utbygging på Håsøran i de tilgrensende 
regulerte og ledige industriarealene. Dette aktualiserer realisering av ny 
avkjøring fra fylkesvegen med den regulerte rundkjøringen. 

Tilrettelegging for myke trafikanter 

For å legge til rette for at flere kan gå og sykle til turområdene og 
arbeidsplassene tas det med rekkefølgekrav til opparbeiding av 
turkorridoren og gang-sykkelvegen. 

Dere etterlyser også vurdering av trafikksikkerhet for myke trafikanter 
som skal krysse fv. 6138 for å komme til friområdet på Nyinnlegget.  

Vi har sett nærmere på dette krysset. Gjeldende reguleringsplan for 
Kalkenområdet har bestemmelse om at det ved vegkryss ikke tillates 
terrengbehandling, gjerde eller beplantning som kan hindre fri sikt 
innenfor de siktlinjer som er påført planen. Innenfor frisiktlinjene må 
det være fri sikt i en høyde av 80 cm over de tilstøtende vegers planum. 
For kryss med fylkesvegen må det være fri sikt i en høyde av 50 cm over 
planum.  
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med siktlinjer avmerket i krysset 

 

 

Foto av området. Til venstre for krysset er det et gjerde med en meters 
høyde og høye busker innenfor regulert frisiktlinje mot vegen. Hekk til 
høyre er også for høy i forhold til god sikt til barn som kommer ut via 
gang- sykkelvegen. 

I krysset med fylkesvegen skal det være fri sikt i en høyde av 50 cm over 
planum. Kommunen vil ta kontakt med grunneierne om å ivareta dette.  

Sikt og trafikksikkerhet for myke trafikanter i dette krysset er viktig 
uavhengig av regulering av Nyinnlegget som friområde. Dette er blant 
annet en viktig trase for skolebarn.  

Trafikkforholdene rundt friområdet i Nyinnlegget vil etter kommunens 
vurdering ikke bli endret som følge av reguleringen. Dette området vil 
fortsatt bestå som friområde for boligområdene rundt. Utvikling av 
friområdet til ulike fritidsaktiviteter blir opp til lokalmiljøet og 
nærmiljøet sine behov. Reguleringen av Nyinnlegget vil sannsynligvis 
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ikke medføre mer biltrafikk enn før, da det fungerer som et 
nærfriluftsområde for omkringliggende boligområde.  

Det tas med byggegrense på 20 meter målt frå senterlinje fylkesveg som 
angitt, og mulighet for anlegging av gangareal til friområdet. 

Erstatning for fotballaktiviteten til Sunndal Fotball blir på Sjølseng som 
er et annet sted. Denne endringen vil antakeligvis resultere i noe mer 
kjøring til trening og kamper siden Sjølseng ligger noe lengre unna 
boligområdene rundt Sunndalsøra sentrum. 

Ny undergang under riksvegen 

Dere rår på det sterkeste til at det blir stilt rekkefølgebestemmelse om at 
eksisterande undergang ved krysset fv. 62/Tredalsvegen blir utbedret. 
Dette fordi det er uklart om, og eventuelt når, ny undergang under fv. 62 
vil bli bygd. 

Det er allerede stilt rekkefølgekrav til utbedring av undergangen i 
gjeldende reguleringsplan for Sunndal næringspark som følgende:  

Eksisterende undergang med tilhørende forbindelser vest for krysset 
Fv.62/Tredalsvegen opprustes før ny handelsvirksomhet innen området 
F/K/I.1, F/K/I.2, F/K/I.3, F/K/I.4 og F/K/I.5 kan åpnes for kundebesøk. 
Følgende krav skal innfris: Fri høyde minimum 2,5 meter, samme høyde i 
hele tverrsnittet, bredde i undergang og på tilførselsveger minimum 3 
meter, hele g/s-vegen må minimum ha et godt grusdekke, stigning maks 
1:10 (10%).  

Undergangen ble forbedret nylig i forbindelse med etablering av 
forretning i F/K I.3. Vi har vært på befaring og sjekket hva som er gjort. 
Grunnen er senket slik at høydekravet og bredden inne i undergangen 
ser ok ut. 

Foto mot undergangen sett fra nordsiden 05.05.2021: 
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På fotoet ser vi at det er anlagt nytt grusdekke opp til gang- sykkelvegen 
på nordsiden av undergangen. 

Foto av undergangen sett fra undergangen og sydover: 

 

På sydsiden er utbedringen avsluttet ved eksisterende gangsluse. Det ser 
ut som fallet her ikke tilfredsstiller maks 1:10 som det står i 
bestemmelsene. Det er også uheldig med bratte kanter med stein som 
ruller ned i traseen hvor folk skal ferdes. Fall og kanter må  utbedres. 
Kommunen vil ta kontakt med Sunndal næringseiendom om dette. 

Ved senkning av undergangen for å få tilstrekkelig høyde, er det 
problemer med vann i undergangen i perioder med høy 
grunnvannstand. Blir problemer med overvann i undergangen særlig 
stort og det tar lang tid før ny undergang kommer må det iverksettes 
tiltak mot dette. Dette må da tas opp med Sunndal næringseiendom. 

Kommunen vurderer at gjeldende krav må innfris med hensyn til 
utforming og framkommelighet, framfor å sette nye krav til utformingen 
av denne undergangen.  
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Det må for øvrig arbeides for å få på plass ny rundkjøring og ny 
undergang i området.  

 

Merknad nr. 8, fra 
Statens vegvesen, datert 
04.05.2021 

Resyme av merknaden: 

Vi vil påpeke at det av bestemmelse § 1.2 i gjeldende reguleringsplan 
følger at «Eksisterende undergang med tilhørende forbindelser vest for 
krysset Fv.62/Tredalsvegen opprustes før ny handelsvirksomhet innen 
området F/K/I.1, F/K/I.2, F/K/I.3, F/K/I.4 og F/K/I.5 kan åpnes for 
kundebesøk. Følgende krav skal innfris: Fri høyde minimum 2,5 meter, 
samme høyde i hele tverrsnittet, bredde i undergang og på 
tilførselsveger minimum 3 meter, hele g/s-vegen må minimum ha et 
godt grusdekke, stigning maks 1:10 (10%).»  

Dette er et tiltak som vil bedre fremkommeligheten for mjuke trafikanter 
og innby til mer bruk. For å sikre en trygg atkomst til området nord for 
fv. 62, ser vi det som viktig at et slik krav også knyttes til det nye 
utbyggingsområdet. Over for de andre områdene, vil det være uheldig at 
dette området ikke pålegges samme krav. 

Kommentar:  

Undergangen ble forbedret nylig i forbindelse med etablering av 
forretning i F/K I.3. Vi ser derfor ikke hensikt i å ta med dette kravet på 
nytt, men det må ivaretas at det er gjort på en tilfredsstillende måte. 

Vi har vært på befaring og sjekket hva som er gjort. Grunnen er senket 
slik at høydekravet og bredden inne i undergangen ser ok ut. 

 Foto av undergangen 05.05.2021: 

 

På fotoet ser vi at det er anlagt nytt grusdekke opp til gang- sykkelvegen 
på nordsiden av undergangen som påkrevd. 
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Foto av undergangen sett fra undergangen og sydover: 

 

På sydsiden er utbedringen avsluttet ved eksisterende gangsluse. Det ser 
ut som fallet her er brattere enn maks 1:10 som det står i 
bestemmelsene. Det er også uheldig med bratte kanter med stein som 
ruller ned i traseen hvor folk skal ferdes. Fall og kanter må utbedres. 

Kommunen vil ta kontakt med Sunndal næringseiendom om dette. 

Ved senkning av undergangen for å få tilstrekkelig høyde, er det 
problemer med vann i undergangen i perioder med høy 
grunnvannstand. Blir problemer med overvann i undergangen særlig 
stort og det tar lang tid før ny undergang kommer må det iverksettes 
tiltak mot dette. Dette må da tas opp med Sunndal næringseiendom. 

Kommunen vurderer at gjeldende krav må innfris med hensyn til 
utforming og framkommelighet, framfor å sette nye krav til utformingen 
av denne undergangen.  

Det må for øvrig arbeides for å få på plass ny rundkjøring og ny 
undergang i området.  

 

Begrenset høring etter 
merknad fra 
Statsforvaltaren, brev 
fra kommunen datert 
03.052021 

Etter merknad fra Statsforvaltaren sender vi forslag om å ta med 
rekkefølgebestemmelser 4c, 4d) og 4e) til dere på høring. Vi ber samtidig 
om at dere foreta vurdering om erstatningsareal med fotballbanen kan 
utvides uten å komme nærmere vassdraget Litldalselva eller få ei anna 
plassering, og om det kan iverksettes avbøtende tiltak.  

Merknad nr. 9, fra 
Sunndal 
Næringseiendom datert 
05.05.2021 

Resyme av merknaden: 

Om grønnkorridor 

1. Vi viser til SNEs forslag til detaljregulering for utviding av 
næringspark på Håsøran i Sunndal, ref oversendelsesbrev fra Georg Øye 
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Arkitektkontor til Sunndal kommune datert 06.01.21. SNE anser at en 
grønnkorridor på 13 m som beskrevet i planforslaget vil være en god 
løsning for å sikre hensynet til rekreasjons- og friluftsformål i området.  

2. I tråd med Statsforvalteren sin merknad tilrår Sunndal kommune i sitt 
høringsbrev at a. Planen blir vedtatt med en grønnkorridor 
(grønnstruktur/turdrag) i minst 20 meters bredde, med bredere soner 
langs deler av turdraget. b. Det blir innarbeidet rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene om opparbeidelse av turveg med grusdekke og 
senere gang- og sykkelveg med asfaltdekke i denne grønnkorridoren.  

I saksutredningen til Formannskapets 1.gangs behandling av 
reguleringsplanen 11.03.21 framgår: «….Kommunedirektøren peker 
derfor på at behovet for å opparbeide turveg i området blir viktig når 
områdene ved siden av blir stengt, og vurderer at SNE bør være en part i 
dette siden behovet for turveg er følge av at området blir mer og mer 
stengt av utbygging til næringsarealer.»  

SNE vurderer kommunens henstilling om at SNE skal delta i 
opparbeidelsen av turvegen om ikke å være berettiget ut fra formelle 
forhold. Vi vil videre påpeke at økt bredde på grønnkorridoren fra 13 til 
20 meter, samt evt. deltakelse i opparbeidelsen av turvegen, vil medføre 
reduserte inntekter og økte kostnader for SNE av betydelig omfang.  

SNE anerkjenner at en korridorbredde på 20 meter representerer en 
bedre løsning sett ut fra rekreasjons- og friluftshensyn.  

SNE kan vurdere å delta i opparbeidelse av den planlagte turvegen. Dette 
som del av en helhetsvurdering der behandlingen av SNEs forslag om å 
omregulere F.3 (Håsøran nord) til næringsformål også inngår, jfr 
påfølgende pkt 3. 

Vi viser til vår uttale til reguleringsplanen datert 22.04.21 der «SNE ber 
om at Sunndal kommune gjør en ny vurdering av SNEs forslag om å 
omregulere Friområde F.3 i Sunndal Næringspark (Håsøran nord) til 
næringsformål». Utdrag fra begrunnelsen for forslaget: «SNE mener at 
det må legges vekt på å se de to reguleringsplanene som gjelder i 
Sunndal Næringspark (Håsøran nord og Håsøran sør) i sammenheng når 
SNEs forslag til omregulering av F.3 skal vurderes, både når det gjelder 
næringsareal og areal for friluftsformål. Den nye grønnkorridoren som 
planlegges fra Fv 62 langs «Brakkeriggtomta» og videre ut mot Håsøran 
og friområdet F.4, anses å ha betydelig større verdi for 
friluftsinteressene enn F.3.» 

Om erstatningsareal Sjølseng  
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SNE har drøftet Statsforvalterens merknad i møte med SIL Fotball 
04.05.21, og vil gi følgende kommentar: Den planlagte løsningen med en 
utvidelse av baneområdet med 10 meter mot Litldalselva, gir SIL Fotball 
2 baner for 9’er fotball. Dette representerer en god løsning som 
erstatning for bortfall av banekapasitet på Håsøran. Banene vil bli 
etablert med gressdekke som i dag, og driftet med normalt vedlikehold 
inkl stell og gjødsling. Iht framforhandlet avtalen mellom SIL Fotball og 
SNE skal SIL Fotball inngå leieavtale med Statkraft som grunneier. SIL 
Fotball opplyser at de har innledet en positiv dialog med Statkraft om en 
slik leieavtale. Vurdering: Vi kan ikke se at en utvidelse av baneanlegget 
mot Litldalselva med 10 meter medfører at anlegget kommer for nært 
elva. Dersom det stilles krav om det, kan evt utvidelsen reduseres med 3 
meter (7 meters utvidelse), og banene fortsatt være innenfor gjeldende 
minstekrav når det gjelder størrelse på 9’er baner. Å trekke banene 
lengre mot vest og inn i bakkeskråninga, evt med en støttemur mot 
Statkraft sitt anlegg, anses som en uheldig løsning både ut fra 
landskapsestetiske, praktiske og økonomisk hensyn. 

 

Kommentar: 

Om grønnkorridor 

Vi setter pris på annerkjennelsen av turkorridoren på 20 meter bredde 
av hensyn til rekreasjons- og friluftshensyn.  

Omregulering av F.3 ble tidligere forhåndsvurdert av kommunestyret 
den 16.06.2020 og avslått.  

Dersom dere ønsker å fremme omregulering av friområde F.3 til 
næringsareal på nytt må dette fremmes som eget forslag med egen plan.  

Å ta med omregulering av F.3 i planen som er til behandling nå vil bety 
at arbeidet må starte helt på nytt. 

Av hensyn til næringsutbygging ble det tatt med bestemmelse om 
framføring av infrastruktur gjennom friområdene ved endring av 
Håsøran nord. Dette for å ivareta hensynet til å både å kunne legge 
infrastruktur mellom industriområdene og ivareta turkorridorene. 

I avholdt forhåndskonferanse om utbygging av området ble dette tatt 
godt imot, og bedriftene er i gang med å planlegge infrastruktur/rør på 
tvers av grøntkorridorene.    

 

Om Sjølsengbana  
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Det høres fornuftig ut å få plass til flere baner for 9’er fotball. Vi er enige 
i at det er uheldig med terrenginngrep mot Statkraft.  

Kommunen har også tatt ringt Sunndal jeger og fiskerforening om 
spørsmålet. Leder i SJFF svarte at det er helt OK at Sjølsengbana blir 
utvida 10 meter mot elva. 

Kommunen vurderer at banen kan utvides som foreslått med 10 meter 
mot elva. Det blir fortsatt en sone på ca 20 meter med vegetasjon mot 
elva.   

Høring om bestemmelse 
om slokkevann, e-post 
til SNE datert 
12.05.2021 

Etter innspill fra tekniske tjenester sender vi forslag til bestemmelse om 
slokkevann dere på høring, slik at dere kan uttale dere om dette, før 
planen sendes til politisk behandling. 

Bestemmelse nr. 3 p) 

Tiltakshaver har ansvar for å etablere tilførsel av større vannmengder til 
sprinkleranlegg med f.eks. vann fra basseng eller åpen kilde, dersom 
byggverket som følge av stor takhøyde, høy brannbelastning eller lignende 
krever dette. Ansvarlig prosjekterende må avklare med kommunen hvilke 
vannmengder som kan leveres til aktuelt byggverk, før endelig 
brannstrategi legges til grunn for prosjekteringen. Der det er klart at 
etablert vannforsyning ikke er tilstrekkelig, må tilfredsstillende 
vannforsyning etableres eller tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå 
etableres på annen måte. 

 

Merknad nr. 10, fra 
Sunndal 
næringseiendom, datert 
12.05.2021 

SNEs kommentar: 

Etter innspill fra Sunndal kommune er SNE gjort kjent med 
problemstillingen. I møte mellom SNE og Sunndal kommune 20.04.21 
ble aktuelle løsninger for håndtering av overvann fra, og tilførsel av 
slukkevann til, tomteeiere i Næringsparken drøftet, herunder også 
kostnader og finansiering av mulige tiltak. Sunndal kommune ville 
komme tilbake med et forslag til løsning og tiltak. SNE ba i møtet om å få 
belyst både Sunndal kommune og SNE (som grunneier) sitt ansvar og 
forpliktelse til å bidra i finansiering av aktuelle tiltak.  

Styret i SNE ble foreløpig orientert om saken i møte 07.05.21. Vi er 
forespeilet fra Sunndal kommune at løsning med forslag til tiltak kan 
framlegges for styret i SNEs neste møte 18.juni 2021. 

SNEs vurdering:  

SNE tar forslaget til rekkefølgebestemmelse 3 p) til foreløpig orientering. 
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SNE avventer et forslag fra Sunndal kommune for løsning og nødvendige 
tiltak når det gjelder tilførsel av slukkevann til, og håndtering av overvann 
fra, tomter og tomteeiere i Sunndal Næringspark. 

SNE stiller seg i utgangspunktet positiv til å bidra økonomisk til at 
nødvendige tiltak blir gjennomført, forutsatt at SNE som grunneier er 
forpliktet til å bidra, eller dersom det av andre grunner er naturlig at SNE 
bidrar, evt i samspill med Sunndal kommune og aktuelle tomte-eiere. 

 

 

 

8 SAMMENDRAG 
Planen legger til rette for en utviding av Sunndal Næringspark på Håsøran, og er utarbeida i samsvar 
med innspill og i hovedsak i samsvar med føringer.  

Planen regulerer friområde (/vegetasjonsskjerm) med tilsvarende areal som er regulert til nytt 
næringsformål. Planen sikrer i tillegg utvidelse av banene på Sjølseng etter SIL-fotball sine ønsker.   

ROS-analysen og drøftinger i kapittel 3, konkluderer med at erstattet friområde har bedre kvaliteter 
enn det utgående, -spesielt med tanke på adkomst for barn og unge, og trafikksikkerhet/nærmiljø. 
Ulempene med friområde på Nyinnlegget er en (1:5000) risiko for ras/steinsprang på den sørlige 
delen, og dårligere solforhold.  

Det er ikke avdekket alvorlige, negative virkninger av planen, men planen vil styrke 
næringsaktiviteten på Sunndalsøra.  


