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Skarfjell Utvikling AS 
 

Ålvundeid den 20.05.2021 
 
PLANID: 20210310 
(Kommunens saksnr. 21/00513) 
 

 

Til adressater ifølge adresseliste 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Skarfjell Næringspark  

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan for 

Skarfjell Næringspark, knr. 1563, gnr. 94, bnr. 47. Planforslaget utarbeides av Marit Ingrid Erstad på 

vegne av forslagsstiller Skarfjell Utvikling AS, org.nr. 919 495 146, Lauvvegen 14, 6620 ÅLVUNDEID. 

Planen har fått PLANID 20210310 og 
utarbeides som en detaljreguleringsplan.  

Planområdet ligger ved rv. 70 nord for 
Leikvoll idrettsanlegg på Ålvundeid i 
Sunndal kommune.  

Området avgrenses langs eiendoms-
grense mot nord, øst og syd. Mot vest 
inkluderes også riksvegen med en bit av 
reguleringsplan for rv. 70 gang-/sykkel-
veg Leikvoll-Åram PLANID 20080400. 
Foreløpig planavgrensning er vist på 
kartet med rød strek.  

Eiendomsgrensen for gnr. 94, bnr. 47 er 
vist på kartet med grønn strek (mot nord, 
øst og syd er den delvis skjult av plan-
grensen).  

Planområdet totalt utgjør ca. 27 daa. 
 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etableringer, som ny dagligvarebutikk, selvbetjent 

drivstoffanlegg, ladestasjoner for elbiler, turistinfo og utendørs parkfasiliteter for besøkende samt 

adkomst fra riksveg 70. Resterende areal disponeres til annen lokal næringsutvikling. Som et opp-

startprosjekt bygges det to bygninger til lagring/garasje knyttet til egen bedrift, samt muligheter for 

salg av garasjeenheter til aktuelle interessenter. 

Det ble gjennomført oppstartmøte for planen 23.03.2021. Sunndal kommune og forslagsstiller er 

enige om at planen ikke vurderes til å utløse krav om planprogram og konsekvensutredning, da 

arealet allerede er avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Videre er arealet allerede endret fra 

natur til utbygging og er en ønsket utvikling i kommunen. Planen må likevel følge prosessen for 

reguleringsplan, med oppstart, utarbeidelse av planforslag og høring før den kan vedtas. For 

ytterligere opplysninger vises det til planinitiativet og til andre vedlegg opplistet nedenfor, bla.  
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referat fra oppstartmøte i Sunndal kommune 23.03.2021, samt til referat fra befaring 25.03.2021 

vedr. avkjørsel fra rv. 70 til Skarfjell Næringspark. 

Oppstart av planarbeidet med vedlegg blir også tilgjengelig på Sunndal kommune sin nettside, og det 

blir annonsert i Aura avis.  

Varsel om planarbeidet sendes til aktuelle meldingsinstanser og andre interesserte/berørte, jfr. 

vedlagte adresseliste. 

Spørsmål eller innspill til planarbeidet bes rettet til planlegger Marit Ingrid Erstad på e-post 

erstadmie@gmail.com, tlf. 901 19 113. 

Kopi av innspill bes sendt til post@sunndal.kommune.no 

 

Frist for innspill til planarbeidet er 12. juni 2021 

 

Med hilsen 

på oppdrag fra Skarfjell Utvikling AS 
 

Marit Ingrid Erstad 
planlegger 

Vedlegg: 

1. Planinitiativ 
2. Skisseplan Skarfjell Næringspark 
3. Referat fra oppstartmøte 23.03.2021 
4. Referat fra befaring 25.03.2021 avkjøring fra rv 70  
5. Sosi-fil med plangrense  

 

 

Planområdet for Skar-
fjell Næringspark er her 
avgrenset med rødt 
stiplet strek på flyfoto.  

I tillegg vises den syd-
sydlige delen av regule-
ringsplan for rv. 70 
gang-/sykkelveg 
Leikvoll-Åram (PLANID 
20080400) som er 
utbygd med undergang 
under riksvegen. Dette 
for å unngå trafikkfar-
lige situasjoner ved 
kryssing av riksvegen 
fra idrettsanlegget til 
lysløype vest for rv. 72. 
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Side 3 

 

 

ADRESSELISTE FOR VARSEL OM PLANOPPSTART: 

  ADRESSAT 
 

E-POSTADR. 

  KOMMUNE     

  Sunndal kommune/Barnerepr./Helsetjenesten Britt iren Bæverfjord britt.iren.beverfjord@sunndal.kommune.no 

  Sunndal kommune/Tekniske tjenester Jan Erik Holthe jan.erik.holthe@sunndal.kommune.no 

  Sunndal kommune/Kulturtjenesten Ole Magne Ansnes ole.magne.ansnes@sunndal.kommune.no 

  Sunndal kommune/Grunnskoletjenesten Gerd Anne Brattvik gerd.anne.brattvik@sunndal.kommune.no 

  Sunndal kommune/Barnehagetjenesten Mona Reinset mona.reinset@sunndal.kommune.no 

  Sunndal kommune/Helse- og omsorgstjenesten Anne Berit Vullum anne.berit.vullum@sunndal.kommune.no 

  Sunndal eldreråd   per.ole.bratset@sunndal.kommune.no 

  Rådet for mennsker med nedsatt funksjonsevne   per.ole.bratset@sunndal.kommune.no 

  Sunndal ungdomsråd Kjersti Ramsøy-Halle kjersti.ramsoy.halle@sunndal.kommune.no 

  FYLKE OG STAT 
  

  Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

post@mrfylke.no 

  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
 

sfmrpost@statsforvalteren.no 

  Statens vegvesen 
 

firmapost@vegvesen.no 

  Norges vassdrags- og energidirektorat 
 

nve@nve.no 

  Direktoratet for mineralforvaltning 
 

post@dirmin.no 

  Mattilsynet 
 

postmottak@mattilsynet.no 

  ANDRE   
  Vy Buss AS avd. Sunndalsøra Kaptein Drejers gt. 41 terje.grimelid@vy.no 

  Sunndal Energi KF Mongstugata 9 firmapost@sunndalenergi.no 

  RELACOM A/S Mongstugt. 9 relacom.sda@sunndals.net 

  Miljøretta helsevern Surnadal kommune oddrun.fiske@surnadal.kommune.no 

  Statnett Sunndalsøra Sjølsengvegen 64 firmapost@statnett.no 

  Nordmøre museum ved Jarle Stavik 
 

jarle@nordmore.museum.no 

  Sunndal næringsselskap AS Auragata 3 post@suns.no 

  Sunndal næringsforening 
 

torstein@tottem.no 

GNRBNR GRUNNEIERE     

94/47 Sunndal kommune (fritatt for varsling) Hjemmelshaver  
95/15 Statens vegvesen (firmapost stat) Aktuell eier 

 

95/1 Sigrid Lillebråten Hjemmelshaver sigridlillebraten@gmail.com 

94/13,32 IL Ulvungen Hjemmelshaver Frank.aune@vysusgroup.com 

94/7 Oddgeir Auestad Hjemmelshaver oddgaue@gmail.com 

 


