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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 

andre arealet omhandler Nyinnlegget, som ligger ved Verksbyen lengst sør på figuren under. I dette 

dokumentet omtales områda heretter som nytt næringsareal og Nyinnlegget.  
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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, 

samt de kommunale vegene rundt arealet. Industrivegen er kommunal grunn, og Sunndal 

næringseiendom AS eier næringstomta (53/295) øst for nytt næringsareal. 

 
Figur 1 viser planarealenes beliggenhet på Sunndalsøra i 
Sunndal kommune (Kilde: Geoinnsyn) 
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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) 

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 
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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 

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.  



  

 

6 

 

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. 

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 ikke en omregulering av friområdet ikke vil 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. 

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.  
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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.  

 
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 

Sjølseng 

Nyinnlegget 

Håsøran 
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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 

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 
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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  

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. 

Konsekvenser for planen 
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.  

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) 

 
Figur 11 viser vegetasjonstypen der gang- og sykkelvegen krysser 
Industrivegen (Kilde: Google) 
 

 
Figur 12 er en kopi av planbestemmelse 3 i. 
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• 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 

på planområdet. Lista bestemmelsene over, er inkludert i planbestemmelsene, og hensynssoner og 

vegetasjonsskjermer er vist på plankartet. 

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. 

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.  
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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. 

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 %.   
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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: 
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. 



  

 

14 

 

 § 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.  

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. 
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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 forslag til ny 
reguleringsplan 

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 

 

Kommunen ba om at gang- og sykkelvegen skulle flyttes noen meter vestover (i forhold til tidligere 

regulert trase, fig. 18) langs nytt næringsareal. Dermed ble det plass til vegetasjonsbelte på begge 

sider av gang- og sykkelvegen (fig. 19). Gang- og sykkelvegen er vist med 3 meters bredde som før, og 

i tillegg med 2 x 5 meter vegetasjonsskjerm (se også kap. 5.2).  

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-
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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 for å kompensere 

for redusert næringsareal. 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. 
 
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. 

Tatt til følge.  
 
 
 
 
 
Tatt til følge. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

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.  
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Etterlyser ansvarlige for vedlikehold av eksisterende/nye 
anlegg.  
 
Påpeker at et steingjerde går gjennom det planlagte 
friområdet. 

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 
klimaendringer blir tema i ROS-analyse og at tilpassing til 
klimaendringer blir en forutsetning for utbyggingen. 

 
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. 
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.  
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6 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.  


