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Vedtatt av Sunndal kommunestyre 23.11.2016, sak 74/16 

Endring av bestemmelsene vedtatt av økonomi- og planutvalget 29.05.2018, sak 54/18 

 
1. Bebyggelse og anlegg 

 
a) Dersom det det er mistanke om eller blir påvist ustabile masser i utbyggingsområdet, skal det 

gjøres en grundigere kartlegging av grunnforholdene i samband med byggesak.  

b) Før nye boliger kan tas i bruk skal området ha tilfredsstillende adkomstforhold. Det skal 
herunder anlegges ny lyssatt gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen med 3 meter bredde. Fra ny 
gang-sykkelveg helt opp til Trædalsbakken (gammelhuset) skal vegen utvides til 5 meter bredde 
inkludert skulder og lyssettes. 

Øvrige deler av tilkomstvegen (Lort Phillips veg) skal ha minimum vegbredde 3,5 meter og 
siktforholdene i uoversiktlige svinger skal forbedres.  

Før anleggsarbeider i adkomstvegene settes i gang må det undersøkes hvordan tiltakene kan 
gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

 

 
1.1 Boligbebyggelse, B_alle nummer 
 
a) Innenfor hvert av formålsområdene skal det være mest mulig harmonisk materialbruk, 

takvinkel, takform og dimensjonering av fasader. 

b) Frittliggende carport/garasje/bod skal ha samme arkitektoniske utforming og materialbruk 

som bolighuset. Det skal være 5 meter plass foran garasjeport på egen tomt for parkering av 

biler. 

c) Før det kan gis midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til nye boliger, skal felles lekeareal f_L 

være opparbeidd med lekeutstyr. 

d) Det skal være minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet.  

 
1.2 Boligbebyggelse B_1 
Byggehøyde blir sett til maksimalt 4 m gesimshøyde og maksimalt 5 m mønehøyde målt fra 

gjennomsnittlig terreng. 
   
1.3 Boligbebyggelse B_2, B_3, B_4, B_5 og B_6 

Byggehøyde blir sett til maksimalt 7 m gesimshøyde og maksimalt 8 m mønehøyde målt fra 

gjennomsnittlig terreng. 
 
  

1.4 Fritid- og turistformål – FT_1 og FT_2 

a) Innenfor formålet er det åpnet for hotell, fritids-turistformål med tilhørende parkering. 

b) Innenfor hvert av formålsområdene skal det være mest mulig harmonisk materialbruk, 

takvinkel, takform og dimensjonering av fasader.  

c) Det skal være minimum 1 biloppstillingsplass for hver 50 m2 BRA. 

  

1.5 Fritid- og turistformål FT_1 

Byggehøyde blir sett til maksimalt 6 m gesimshøyde og maksimalt 8 m mønehøyde målt fra 

gjennomsnittlig terreng. 

 

1.6 Fritid- og turistformål FT_2 

Byggehøyde blir sett til maksimalt 10 m gesims- og mønehøgde. 
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1.7 Utleiehytte/hytte FF 

a) Byggehøyde blir sett til maksimalt 7 m gesimshøyde og maksimalt 8 m mønehøyde målt fra 

gjennomsnittlig terreng. 

b) Innenfor formålsområdet skal det være mest mulig harmonisk materialbruk, takvinkel, takform 

og dimensjonering av fasader.  

c) Det skal være minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet.  

 
 
 
1.8 Lekeareal - f_L 

a) Er felles for utbygningsformålene B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6, F, FT_1 og FT_2.  

b) Skal være opparbeidet før nye boliger kan tas i bruk.  

c) Skal minst være utstyrt med sandkasse, benk og ett lekeapparat, før den er å se på som 

opparbeidet. 

d) Lekeområdet sikres mot trafikk. 

  
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

2.1 Veg f_V_1 

Er hovedtilkomst til planområdet og skal være felles for hele planområdet.  

 

2.2 Veg f_V_2   

Er felles B_3, B_4 og F, og den del av B_2  som naturlig sokner til veien.  

 

2.3 Veg f_V_3  

Er felles for FT_2 og del av BF_1 som naturlig sokner til veien. 

 

2.4 Annen veigrunn 

Areal til grøft, snølagring, skjæring/skråning og ledningstrasé.  

 

2.5 Parkering f_PA 

Er felles for B_1, B_2 og FT_2.  

 

 

3. Grønnstruktur 

 

3.1 Naturområde – f_G_alle nummer 

Det kan ikke plantes vegetasjon som ikke er stedegen innenfor formålet. Det kan ikke gjøres 

bygningsmessige tiltak innenfor formålet. Det kan tynnes innenfor formålet for å gi bedre utsikt for 

hytter og boliger, men det er ikke tillatt med snauhogst. Etter tynning skal det ryddes opp for å legge til 

rette for ferdsel og bruk av området. 

 

3.2 Naturområde f_G_1 

Er felles for B_1.  
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3.3 Friområde f_GF  

Er felles for FF, BF_2 og BF_5.  

Det tillates tiltak som legger til rette for lek og aktivitet. Tiltak må avklares i forhold til 

grunnforholdene. Det kan ikke plantes vegetasjon som ikke er stedegen innenfor formålet. Det kan 

tynnes innenfor formålet, men det er ikke tillatt med snauhogst. Etter tynning skal det ryddes opp for å 

legge til rette for ferdsel og bruk av området. 

 

 

3.4 Park PK 

Er felles for BF_1, BF_2 og FT_2.  

 
7. Hensynsoner 

 

7.1 H_310 faresone ras og skred 

Viser areal med nominell sannsynlighet for skred/steinsprang over 1:5000. Det kan ikke 

gjennomføres byggetiltak i sikkerhetsklasse 3 innenfor området før nødvendige sikringstiltak er 

vurdert av fagkyndig. 

 

7.2 H_570_1 bevaring av kulturmiljø  

a) Verneverdige enkeltbygninger, bygningsmiljø og andre kulturminne skal i størst mulig grad tas 

vare på som bruskressurser og istandsettes. 

b) Ved utbedring, ombygging og reparasjon skal bygningens eksteriør med hensyn til målestokk, 

form, vinduer, dører, materialer og farger opprettholdes eller føres tilbake til opprinnelighet. 

Eventuelle tilbygg må ikke redusere bygningens verneverdi. 

c) Eventuelle nybygg skal gis en plassering og utforming m.h.t, størrelse, form materialer og farger 

som harmonerer med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. 

d) Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i miljøet som er egna til å visuelt skjemme 

kulturminneverdiene. 

 

7.3 H_370 faresone høgspentanlegg  

a) Det ikke tillates bygg for varig opphold i faresonen. Dersom trafoen blir fjerna skal området 

inngå som lekeareal sammen med f_L. 

 

 


