
Referat fra oppstartsmøte  
 
Møtedato: 21.05.2019 Sted: Sunndal rådhus 

Planident: 20190510  

Område:gnr. bnr. 64/2, 64/3 og 64/65 i Øksendal 

Plantype: Detaljregulering 

Plannavn: Detaljregulering for omlegging av fv. 310 ved Ångarden i Øksendal 

Referent: Berit Skjevling 

  

Til stede:  

Fra utbygger Tlf. E-post 

Per Steinar Husby 901 57 992 per.steinar@psaktiv.no 

John Magne Bæverfjrod 472 89 409 jmb@suconsult.no 

Odd Mareno Bæverfjord  omb@suconsult.no 

Fra Sunndal kommune/planmyndigheten   

Berit Skjevling 901 13 194 berit.skjevling@sunndal.kommune.no 

Kristin Andersson 900 82 677 kristin.andersson@sunndal.kommune.no 

Peggy Ranheim 902 48 841 peggy.ranheim@sunndal.kommune.no 

 

TEMA Ansvar for 
videre 
oppfølging 

Frist 

1. Formålet med planen  

Formålet med planen er å utarbeide det nødvendige plangrunnlaget for å 
kunne flytte fylkesveg 310 i Øksendal som i dag går gjennom tunet i 
Ångarden ut av tunet. Ved en slik omlegging ønsker en å oppnå en klar 
trafikktryggingsgevinst og å bidra til at gardstunets kulturverdier ikke blir 
forringa gjennom en stadig økende trafikkbelastning.  

Planen skal og avklare de interessemotsetningene som kan være mellom 
måla nevnt ovenfor og de krav og ønsker som både Statens Vegvesen og 
Riksantikvaren har i planområdet. 
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2. Vurdering om planen får virkninger utenfor planområdet 

Vegen klassifiseres som lokal veg L1. ÅDT er 330 og fartsgrense er 50km/t. 
Vegnormalene anbefaler gang/sykkelveg hvis ÅDT er over 1000 og hvis 
potensiale for gående og syklende er over 50 i et normaldøgn, eller hvis 
strekningen er skoleveg. Vegen er ikke lenger skoleveg da skolen i bygda er 
nedlagt, slik at det ikke lenger er aktuelt å anlegge separat gang- sykkelveg 
på strekningen. 

Fra planområdets sørlige grense og opp til enden på fylkesvegen på 
Brandstad er det ca. 12. km. Trafikkmålinger i september 2018 viser knapt 
400 passeringer i døgnet gjennom tunet i Ångarden. En vegomlegging her vil 
ha positive virkninger for trafikantene som daglig passerer gjennom.  

Virkninger av planen beskrives nærmere i et eget kapitel i planbeskrivelsen til 
planen.  
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er/ 
fagkyndig 
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3. Planavgrensning 

Forslagsstiller oversender kart med planomriss til kommunen før 
annonsering av oppstart. Kommunen vil legge kartet ut på internett ved 
annonsering. Sosi-fil med digitalt planomriss oversendes også kommunen før 
varsling av oppstart slik at vi får lagt det inn i vårt system.  
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4. Planlagt bebyggelse og anlegg, type bebyggelse, utforming, 
høyde og utnyttelsesgrad 

Det er ikke planlagt ny bebyggelse som en følge av denne plana. Utover 
omlegginga av vegen med avkjørsler o.l., er det ikke tiltenkt ny aktivitet 
utover det som er i området i dag. 
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5. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter i området 

Når det gjelder miljømessige kvaliteter så er disse først og fremst knytt til 
kulturverdier både ved den gamle gravplassen og til verdien i et gammelt 
gardstun med flere svært gamle bygninger. Også spørsmål knytt til 
omdisponering av dyrkamark og arrondering av denne vil være tema.  

Vegomlegging utenom tunet vil gi mindre konflikt og bedre forhold for de som 
bor i området og de som ferdes langs vegen. Gjennom vegomlegginga 
ønsker en også å oppnå bedre kurvatur på vegen og forbedring i siktforhold 
ved flere avkjøringer. 

Beskrivelse av området tas med i planbeskrivelsen, gjerne som et eget 
kapitel.  

Kommunen har ikke avsatt midler til de arkeologisk registrering, slik at dette 
må bekostes av andre. 
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6. Virkning på landskap og omgivelser mm 

Virkninger av planen beskrives nærmere i et eget kapitel i planbeskrivelsen til 
planen.  

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 
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7. Forholdet til kommuneplan og reguleringsplaner mm 

Sunndal kommune har akkurat behandlet kommuneplanen sin arealdel, 
planen ble vedtatt 06.02.2019. Spørsmålet om endring av vegen her var 
foreslått av kommunen men trukket etter innsigelse fra Fylkeskommunen. 
Ellers er ikke området en del av annen reguleringsplan, heller ikke andre 
pågående arealplaner. 
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8. Vesentlige interesser som naturmangfold, friluftsliv, landbruk 
folkehelse mv. som vil bli berørt 

Disse er nevnt ovenfor og er i hovedsak trafikksikkerhet, kulturvern knytt til 
både gravplassen og gardstunet og landbruksinteressene knytt til jordvern og 
arrondering. Omlegging gjøres slik at nedlagt trase tilbakeføres til 
jordbruksareal der dette er arronderingsmessig mulig. 

Å få vegen utenom tunet vil gi mindre konflikt mellom gjennomgangstafikken 
og fastboende og gi et tryggere oppvekstmiljø for de som bor der. 

Skolen er nedlagt og vegen er ikke lenger skoleveg og det er ikke krav om 
gang- sykkelveg på strekningen. 

Virkninger av planen beskrives nærmere i et eget kapitel i planbeskrivelsen til 
planen.  

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 
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9. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det må utarbeides ROS-analyse for planforslaget, tas med som eget kapitel i 
planbeskrivelsen.  

Det må dokumenteres at risikoen i det aktuelle området er vurdert. Der en 
finner at det trolig eksisterer risiko eller sårbarhet må det hentes inn 
tilstrekkelig fagkyndige vurderinger. 

 

Forslagsstill
er/ 
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10. Konsekvensutredning (KU) jfr. pbl. §4-2 

Vurderes i henhold til forskrift om konsekvensvurdering. 

Tiltaket faller ikke under § 6 planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensvurderes. Tiltaket faller ikke inn under vedlegg I i forskriften som 
omhandler større anlegg. 

Etter vedlegg II i forskriften skal bygging av veger konsekvensvurderes hvis 
de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Dette tiltaket gjelder 
vegomlegging av fylkesvegen på en kort strekning. Tiltaket vil bli utredet i 
forhold til kulturlandskapet og fornminner i området. Tiltaket er av oversiktlig 
og begrenset utstrekning og det vurderes at det ikke kreves 
konsekvensvurdering etter § 8 i forskriften for dette tiltaket.  

 

  

11. Medvirkning og framdrift 

Grupper og enkeltpersoner som kan bli berørt må sikres medvirkning. 
Kommunens barnerepresentant representerer barn- og unges interesser og 
skal gis anledning til å delta i planprosessen og er høringspart i saken. 

Det henvises til avsnittet om planutarbeidelse og medvirkning i vedlagte 
dokument planprosess private reguleringsplaner. 

 

  

12. Naboliste 

Naboliste vedlegges.  

Kommunen legger også ved tidligere utarbeidet generell liste over 
myndigheter, men denne må forslagsstiller gå igjennom og sjekke/justere for 
aktuelle myndigheter/adresser i denne saken.  
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13. Planbeskrivelse 

Det skal utarbeides planbeskrivelse for alle planer. Planbeskrivelsen 
tilpasses den aktuelle sak men skal inneholde alle relevante forhold som 
blant annet bakgrunn for planen, medvirkning og innkomne innspill, 
overordnede planer- og retningslinjer som har betydning for planen, 
beskrivelse av området, beskrivelse av løsningsforslag, virkninger av 
planforslaget og ROS-analyse. Selv om planen ikke utløser KU skal 
planbeskrivelsen beskrive virkninger for miljø og samfunn for aktuelle tema. 

Aktuelle regulerings-tema: Kulturmiljø- og landskap, estetikk og byggeskikk, 
universell utforming, barns interesser, trafikksikkerhet, landbruk, klima, 
infrastruktur, vann, avløp, renovasjon, overvann, adkomst, snarveger, ROS, 
verneinteresser, biologisk mangfold/naturmangfoldloven.  

Listen er ikke uttømmende og hvilke tema som er aktuelle må tilpasses 
saken. Det vises også til sjekkliste for planbeskrivelse under maler – 
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reguleringsplan på www.regjeringen.no. Tema som ikke er aktuelle strykes. 

Planbeskrivelsen leveres både på pdf og word-format. 

14. Plankart 

Plankartet må leveres kommunen som SOSI-fil i versjon 4.5 og med 
koordinatsystem UTM32 Euref89. Det leveres også plankart i pdf-format med 
tegnforklaring og tittelfelt. Det vises til vedlagte karttekniske krav til 
reguleringsplan som skal følges. DOK-listen med det offentlige 
kartgrunnlaget for Sunndal kommune ligger på kommunens nettsider under 
sok-i-kart-planer/ 

Kommunen oversender digitalt kartgrunnlag fra foreliggende offentlig 
grunnkart. 

Hvis det trengs mer detaljert eller nøyaktig kartlegging enn det som er 
tilgjengelig fra det offentlige kartgrunnlaget må forslagsstiller utarbeide 
nødvendig kartgrunnlag tilpasset den foreslåtte plan.  

 

Forslagsstill
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15. Bestemmelser 

Eventuelle reguleringsbestemmelsene skal være så konkret som mulig og 
unødig tekst skal strykes.  

Det vises til nasjonal mal for reguleringsbestemmelser på regjeringen.no. 

 

Forslagsstill
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16. Gebyr 

Utarbeidelse av reguleringsplan for vegomlegging av offentlig veg er i 
utgangspunktet en offentlig planoppgave, men i og med at dette ikke står på 
noen offentlige prioriteringslister ønsker grunneier å utarbeide denne 
reguleringsplanen på privat initiativ. Planlegging av tiltak på offentlig veg skal 
imidlertid ikke gebyrbelastes og kommunen vil derfor ikke ta 
planbehandlingsgebyr for reguleringsforslag for omlegging av fylkesvegen.  

Dersom det under høringsprosessen viser seg at det trengs flere utredninger 
av fagkyndige for eksempel i forhold til ras/flom, arkeologi, geoteknikk, natur 
og annet har ikke kommunen avsatt noen midler til dette slik at dette må 
dekkes av andre. 
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17. Endringer 

Verken forhåndskonferansen eller referat gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen. Naboprotester, organisasjoner, krav fra offentlig 
myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring 
av fremdriften av prosjektet.  

Etter 1. gangs behandling og offentlig ettersyn overtar kommunen 
planforslaget og foretar eventuelle rettinger/endringer av det framlagte 
planforslaget.. Men hvis det kommer krav om eventuelle tilleggsvurderinger 
som må foretas av eksterne fagkyndige må dette bekostes av forslagsstiller 
eller andre. 

 

  

Vedlegg: 

A. Planinitiativ datert 16.05.2019 

B. Naboliste 

C. Adresseliste offentlige instanser mm. 

D. Planprosess private reguleringsplaner Sunndal kommune  

E. Tekniske krav til reguleringsplaner 

F. Sjekkliste for planbeskrivelse fra regjeringen.no 

G. Sosi-fil med grunnkart 

H. Sosi-fil med H730 båndlagt område 

  

 
 


