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1.  Sammendrag 
 

Planforslaget legger til rette for et felt for fritidsbebyggelse på vestsiden av Synnahaugen, samt 
naust/lagerbygg og tilhørende infrastruktur ved Øyabukta. Oppstartsmøte ble avholdt i august 2019, 
og i september ble det varslet oppstart. Totalt mottok man 11 innspill til oppstarten. Det innspillet 
med størst konsekvens for planarbeidet har vært innspillet fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Der 
det ble stilt krav til arkeologisk registrering.  

2.  Planprosessen  
 

2.2  Oppstartsmøte  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble planspørsmålet tatt opp i et oppstartsmøte med 
Sunndal kommune 29.08.2019. i møtet ble rammer for planarbeidet drøfta og avklart. I kommunens 
referat er det klargjort hvilke premisser og rammer kommunen legger til grunn for planprosessen og 
utarbeidelsen av et forslag til detaljreguleringsplan. Dette omfatter bl.a.: 

• En oppfordring om å utarbeide en ny helhetlig plan med nye bestemmelser som gjelder for 
hele Nesøya, nye foreslåtte områder tas inn og eksisterende planer innarbeides. 

• Det er lite aktuelt med konsekvensutredning, men det skal vurderes i henhold til forskrift. 
• Krav om ROS-analyse 

 

2.3  Varsel om oppstart av planarbeidet 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside, i Driva og Aura Avis henholdsvis 
den 11. og 15.10.2019. Det ble sendt brev/e-post med varsel om oppstart av planarbeidet til berørte 
grunneiere/rettighetshavere og sektormyndigheter m.m. datert 03.10.19. I tillegg ble det sendt 
brev/epost datert 01.11.19, med tilleggsinformasjon om hvor man kunne finne referat fra 
oppstartsmøte og planinitiativ.  
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3.  Bakgrunn, planstatus og rammebetingelser 
 

3.1  Bakgrunn  
Det ble gitt innspill fra Per Aasprang, grunneier gnr./bnr. 114/1, på to felt for fritidsbebyggelse til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel i Sunndal (vedtatt 2019). I kommunens vurdering framgår 
følgende:  

«Hele Nesøya omfattes av gjeldende reguleringsplaner. Det kreves utarbeidelse av ny 
reguleringsplan ved eventuell utvidelse av hytteområdene i planen. De eldre 
reguleringsplanene er til dels oppdaterte. Det er blitt gitt flere dispensasjoner den senere tid 
til blant annet adkomstveger. Fylkesmannen har uttalt at planen bør revideres i stedet for 
dispensasjon fra sak til sak. Det bør derfor utarbeides en ny helhetlig plan for området.  

Eventuell utvidelse av hyttefelt krever utarbeidelse av ny reguleringsplan. Ny plan bør også 
omfatte eldre reguleringsplaner i området. Sikker byggegrunn må dokumenteres ved 
regulering av ny bebyggelse. Eventuelle krav om kulturminneregistrering i området må 
avklares med kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at strandlinja nedenfor felt B 
ivaretas for allmenheten uten stengler eller inngrep, detaljplanlegging bør ivareta en 
klimavennlig utbyggingsmåte blant annet når det gjelder terrengtilpassing, utforming, 
materialbruk og oppvarming.» 

Plankontoret ble i etterkant av dette kontaktet, og det ble utarbeidet et planinitiativ for de to feltene 
som ble oversendt Sunndal kommune i juni 2019.  

Som følge av kommunens tilbakemelding på oppstartsmøtet, ble det besluttet å utarbeide en 
helhetlig reguleringsplan som inkluderte de nye områdene og de tre eksisterende planene. Ved 
oppstart utgjorde planområdet ca. 1 270 daa, og omfattet hele Nesøya med tilhørende holmer og 
skjær. Planområdet var avgrenset av Ålvundfjorden i vest, Stangvikfjorden i øst, Breifjorden i nord og 
Nesøysundet i sør.  

Fylkeskommunens krav om arkeologiske undersøkelser på hele øya gjorde at man til slutt valgte å 
avgrense planområdet til å kun omfatte det nye området for fritidsbebyggelse og havneområdet på 
øyas østside. Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført i det nye planområdet våren 2020, og det 
ble avdekket automatisk freda kulturminner.  

 

3.2  Overordnende planer  
Kommuneplanens samfunnsdel  
I gjeldende samfunnsdel for perioden 2014-202 er det ni målsettinger for Sunndal:  

1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020 (+ 3 %)  
2. En robust kommune for fremtiden  
3. Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 (+ 5 %)  
4. Effektiv og miljøvennlig energibruk  
5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger  
6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder  
7. God helse og livskvalitet for alle  
8. Sunn kommuneøkonomi - kompetent og attraktiv arbeidsplass  
9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 
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Ny kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeidelse, og forventes å bli vedtatt i 2020.  

Kommuneplanens arealdel  
Nesøya er omfattet av tre reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel fra våren 
2019. 

Kommunedelplan Sjøområdene i Sunndal kommune  
Sjøområdene rundt Nesøya er i kommunedelplanen Sjøområdene i Sunndal kommune (vedtatt i 
2018) avsatt til Bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone. De delene av sjøområdet som inngår i 
planforslaget, er regulert i øyas gjeldende reguleringsplaner.  

 

3.3  Reguleringsplaner 
Nesøya ble regulert i Rp20040500 Nesøya i 2004. De aktuelle områdene for fritidsbebyggelse ligger 
innenfor denne reguleringsplanen. Deler av planen fra 2004 ble endret i en reguleringsendring, 
Rp20080210 Nesøya felt J og F. I denne endringen ble det regulert inn flere hyttetomter med 
tilhørende infrastruktur. Noe infrastruktur og bebyggelse/anlegg i planforslaget overlapper og 
erstatter denne planen. Planforslaget grenser også til Rp20110200 Nesøya felt HD og N3 der det er 
regulert inn fritidsbebyggelse og infrastruktur, samt noen naust. Rp20040500 og Rp20080210 er 
hjemlet i eldre plan- og bygningsloven fra 1985.  

 

Hele Nesøya er detaljregulert i tre ulike planer. Planforslaget overlapper de to eldste av disse.  
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Fullt utsnitt av planen Nesøya fra 2004 som dekte hele øya.  
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Utsnitt over søndre del av den opprinnelige reguleringsplanen for Nesøya fra 2004. Grønt viser jord- 
og skogbruk, mens oransje viser fritidsbebyggelse. I Øyabukta er det regulert inn privat 
småbåtanlegg, flytebryggeanlegg med molo og bølgedemper og naustbebyggelse. Dagens steinbrudd 
er regulert til privat parkeringsplass.  

 

 

Plankart for 
reguleringsendringa (felt J og 
F) i 2008. Deler av 
planforslaget overlapper denne 
planen. Tomter for 
fritidsbebyggelse er vist i 
oransje, mens jord- og 
skogbruk er vist i grønt. 
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Plankartet fra 2011, for Felt H-D og N-3. I felt H-D er det regulert inn veg og fritidsbebyggelse, mens 
det er regulert inn naustbebyggelse i felt N3. Planområdet grenser til felt H-D. 

3.4  Temaplaner 
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Sunndal kommune 2013-2017  
I kommunedelplanen for idrett og friluftsliv kategoriseres de kystnære områdene som er egnet for 
friluftsliv som lokale dagsturområder. Disse er det få av i Sunndal, og planen påpeker viktigheten av å 
ta vare på dem. Dette gjelder også de delene av strandlinja som er egnet for strandtilknyttet 
friluftsliv, da terreng og veger gjør at store deler av strandlinja i kommunen er uegnet eller lite 
attraktiv for friluftsliv. Neslandet/Nesøya vurderes som ett av de sentrale strandområdene med 
tanke på bruk til friluftslivsformål.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal - Rapport (2015)  
I rapporten for risiko og sårbarhet i Sunndal heter det at;  

«I år 2100 vil havnivået være høyere, som følge klimaendringer med påfølgende 
havnivåstigning. Pr. i dag er stormfloverdien ved en 200-årsflom 1,98 m. Fram til år 2100 
forventes for Sunndalsøra en havnivåstigning på 57cm med usikkerhet fra -20 til +35cm. 
Forventet økt stormfloaktivitet i fremtiden tas hensyn til ved å legge på 10cm, slik at beregnet 
stormflo for 200-årsflommen i år 2100 blir 1.98m + 0.57m + 0.1m = 2.65m. I områder som 
grenser mot sjø må en også ta hensyn til bølgeoppskylling.»  
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3.5  Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  
Retningslinjene følger opp om FNs barnekonvensjon, og omhandler barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som barn og 
unge benytter seg av skal være sikret mot helsefarer. De tilsier at det skal skaffes fullverdig 
erstatning ved omdisponering av areal som er brukt eller egnet til lek. 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)  
Planretningslinjene tydeliggjør nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. De utdyper 
forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet, hjemlet i § 1-8 i plan- og bygningsloven av 2008, og gir 
statlige føringer for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging. Dette innebærer en 
differensiering av strandsoneforvaltningen i kystkommunene etter hvor høyt press om utbygging 
kommunene opplever. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen  

Sunndal er kategorisert som en kommune med mindre arealpress i planretningslinjene, og dermed 
gjelder byggeforbudet i 100-metesbeltet generelt. I områdene med mindre press er det enklere for 
kommunen å gi tillatelse til å bygge enn i områder med større press, noe som innebærer at 
kommunen kan vedta planer som innebærer utbygging til ulike formål også i 100- metersbeltet. Et 
relevant utdrag av retningslinjer som skal legges til grunn innenfor 100-metersbeltet er at: 

• Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik 
at utbyggingen skjer mest mulig konsentrert.  

• Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med 
friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap.  

• Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også 
vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses 
omgivelsene best mulig. 

• Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og 
turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet.  

• Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, 
naust, næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. 

• Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet.  
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
Planretningslinjene omhandler utbyggingsmønster og transportsystem. De tar blant annet for seg 
hvordan dette bør fremme utvikling av kompakte og bærekraftige byer og tettsteder, samt redusere 
behovet for transport. Planleggingen skal fremme god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, 
samt samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)  
Planretningslinjene for seg hvordan staten, fylkeskommunene og kommunen skal stimulere og bidra 
til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. I tillegg er det retningslinjer 
for hvordan planlegging skal bidra til at samfunnet forberedes og tilpasses til klimaendringer.  
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4.  Beskrivelse av planområdet 
 

4.1 Beliggenhet, dagens bruk og infrastruktur 
Planområdet omfatter deler av Nesøya i Sunndal kommune, og utgjør ca. 144 daa. Planområdet går 
på langs av øya, og grenser til både Ålvund- og Stangvikfjorden.  

 
Illustrasjonen viser avgrensing av planområdet i sort stiplet strek, mellom Ålvundfjorden og 
Stangvikfjorden.  

Planområdet består i hovedsak av skog- og sjøareal, noe jordbruksareal og anlegg/bebyggelse. I 
Øyabukta er det småbåthavn med molo, kaianlegg, rorbuer og naust. Et gammelt steinbrudd ligger 
på oversiden av vegen. Ved naust- og rorbubebyggelsen er det en åpen parkeringsløsning mellom 
Nesvegen og bygningene. Det er også en parkering ved starten på moloen. Noe grusareal ved 
naustene lengst nord i planområdet kan brukes til parkering. Her står også avfallskonteinere for 
fritidsavfall.  
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Ortofoto (2018) over planområdet. Plangrensen er vist med rød, stiplet strek.   

Adkomst til Nesøya og planområdet skjer via den kommunale Nesvegen som går over Nesøysundet 
over til Neslandet og videre frem til Fv. 670 ved Rykkjem. Mindre grusveier/skogsbilveier forgreiner 
seg innover øya til eksisterende fritidsboliger. Adkomst opp til Synnahaugen kan skje via to trasser. 
Den sørligste traseen, utenfor planområdet, har noen bratte parti som har vist seg å være noe 
utfordrende på vinterstid. Den nordlige går fra gårdstunet på 114/1 og fortsetter parallelt sørover 
igjen med Nesvegen. Denne traseen kan også benyttes for å komme til vestsiden av øya.  

Det går vannledning fra Ålvundfjord vannverk igjennom planområdet. Denne er lagt i ca. samme 
trase som den høyspente jordkabelen ut på øya, se illustrasjon under.  
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Utsnitt av strømnettet igjennom deler av planområdet. Rød stiplet linje er høyspent jordkabel, mens 
blå heltrukken og stiplet linje er lavspent kabel.  

 

4.2 Grunnforhold 
Planområdet ligger under marin grense. Løsmassene varierer, mellom tynt humus-/torvdekke, tynn 
morene og bart fjell/stedvis tynt dekke. Det er ikke registrert grunnforurensing innenfor 
planområdet.  
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Løsmassekart med delvis gjennomsiktighet. Mørkere brunt viser tynt humus-/torvdekke, grønt viser 
tynn morene, og lyse områder viser bart fjell, stedvis tynt dekke. Planområdet er vist med rød, stiplet 
strek.  

4.3  Naturverdier og landskap 
Nesøya er en kupert og skogkledd øy med dyrka mark på øyas sørside. Romlig-estetisk sett ligger øya 
sentralt i et åpent, storskala landskapsrom avgrenset av fjellformasjoner. Dette rommet har høy 
utstrekning langs havflaten i alle himmelretninger, med unntak av der hvor det lavere Neslandet 
skjærer seg inn og skaper skillet mellom Ålvund- og Stangvikfjorden. Landskapsrommet følger de to 
fjordene, som både åpner og lukker rommet. Utover dem, mot nord, åpner landskapet seg langs den 
åpne og brede Breifjorden, mens det lukkes innover mot Todalen og Ålvund. I sørvest rammer 
fjellsidene inn Meisingsetvågen, der man får utsyn helt til fjellene på nordsiden av Tingvollfjorden. 
Planområdet har fritt utsyn mot Surnadal og Stangvik mot nordøst, og tilsvarende mot Tingvoll og 
Meisingset i vest. Terreng og vegetasjon avgrenser utsynet mot nord og sør noe.  

Det er registrert slirestarr, som er en art av særlig stor forvaltniningsinteresse, ved veien ned mot 
Indre Holmen. Andre arter av særlig stor eller stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet er den 
trua arten makrellterne, og den nært trua arten fiskemåke, som begge er observert i næringssøk ved 
Øyabukta.  

4.4  Kulturminner og kulturmiljø  
Ved oppstart var det ikke registret automatiske frede kulturminner innenfor planområdet. I sitt 
innspill til oppstart av planarbeidet, vurderer Fylkeskommunen øya til å ha et potensiale for 
gravminner og steinalderboplasser. På grunn av dette ble det stilt krav til arkeologisk registering. 
Dette ble gjennomført i slutten av mai 2020. Det ble påvist tre automatisk freda kulturminner som 
må avsettes med hensynssoner og tilhørende bestemmelser i den nye reguleringsplan;  

• Steinalderboplass (ID 269928) 
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• Heller (ID 269929) 
• Boplass/brannrydning/skogbrann (ID 269927)  

Fylkeskommunen informerte også om at NTNU Vitenskapsmuseet må varsles for avklaringer om 
marine kulturminner dersom det planlegges tiltak i sjø. Planendringene for sjøområdet har vært i 
tilknytning til eksisterende situasjon og omhandler mindre endringer i form av brygger o.l.   

 

4.5  Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk/barn og unges interesser 
Nesøya inngår i et registrert friluftsområde av regional bruksverdi: 
 
156306100 Nes-Nesøya (data fra 2001):  

Langt smalt nes forlenga i ei øy, som skil Stangvikfjorden frå Ålvundfjorden. Området er prega 
av skogsåsar og noko dyrka mark. Området er lett tilkomeleg langs bilveg, og tener som 
nærområde for distriktet. Det er fleire hytter i området. Gode høve for bading, turar og 
stangfiske. Gode høve for bærplukking. Igangsatt regulering av øya til mellom anna 
friluftsliv/fritidshus. I 1969 vart det gitt statlege midlar til planlegging av friluftsområdet.  

Skogsbilveiene utover øya er mye brukt av fritidsinnbyggerne som turveier. Det er tilrettelagt for 
småbåter i Øyabukta, og utleie av båter og tilrettelegging for overnatting en viktig del av 
næringsvirksomheten på øya.  

 

4.6  Landbruk 
Ifølge Kilden domineres planområdet av barskog med svært høy og høy bonitet. Ved befaring ble det 
observert en del løvskog på østsiden av Synnahaugen. Mesteparten av skogen i planområdet er 
registrert som vernskog. Noe jordbruksareal med fulldyrka jord og innmarksbeite er inkludert i 
planområdet. Jordkvaliteten på disse arealene varierer mellom god og mindre god.  
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Kartutsnittet jordbruksareal innenfor planområdet, vist med delvis gjennomsiktighet. Fulldyrka jord er 
vist med oransje, mens innmarksbeite er vist med gult. Planområdet er vist med rød, stiplet strek.  

Innenfor planområdet er det også noen arealer som er registrert som dyrkbar mark.  

 
Kartutsnittet viser dyrkbar jord med rød skravur. Planområdet er vist med rød, stiplet strek.  
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4.7  Bilder fra planområdet  
 

 
Naust- og rorbubebyggelse og havna i Øyabukta. Bilde er tatt sørøstover fra Felt N-3.  

 
Utsikt fra planområdet tatt fra vestsiden av Synnahaugen mot Meisingset.  
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Utsikt fra planområdet mot Stangvikfjorden.  

  
Deler av planområdet er skogkledd med både furu og løvskog.  

  



 

19 

5.  Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for 
arealbruken. Skisse av plankartet er vist under i kapittel 5.1, mens plankart i målestokk, 
planbestemmelser og ROS-analyse er vedlagt planforslaget.  

Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til 
rammer og retningslinjer som gjelder for området. Utredning av virkninger og ROS-analyse er basert 
på kjente databaser med kunnskapsgrunnlag for de aktuelle temaene.  

5.1  Plankart  
Plankartet er framstilt digitalt i SOSI-standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) og på 
egen PDF i A3-format. Plankartet er vist i skissen under, men er ikke i målestokk. Tegnforklaringen er 
vist på neste side. Kartet viser arealformål (farger) og feltnavn (bokstaver og tall) som blir beskrevet 
senere.  

Utsnitt av hele plankartet. Merk at dette ikke er i målestokk.  
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Utsnitt av østre del av plankartet. Merk at dette ikke er i målestokk. 
 

 
Utsnitt av vestre del av plankartet. Merk at dette ikke er i målestokk.  
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Tegnforklaring til plankartet.  

5.2  Planlagt arealbruk 
Planforslaget legger opp til etablering av 8 fritidsboliger på vestsiden av Synnahaugen, vist med 
påskrift F1-F8 i plankartet. Fritidsbebyggelsen er plassert på en terrasse mellom 23 og 36 moh. I 
horisontalnivå er det 40 m fra nærmeste tomt F1 til sjøen. Alle tomtene har gode solforhold og utsikt 
mot Tingvoll. Tomt F4 er delvis innenfor et aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang (vist med 
faresone H310 på kartet). Byggegrensen er derfor flyttet litt inn på tomten, slik at den går i grensa på 
faresonen. Mot øst er det lagt inn et tilleggsareal på 122,1 m2 til gnr./bnr. 114/82 (fritidseiendom like 
utenfor planområdet) med formål fritidsbebyggelse. Totalt vil eiendommen da bli 682,5 m2. 

Tomtene F1-F8 er plassert på hver sin side av en ny veg V2 som er koblet på eksisterende skogsbilvei 
nord for Synnahaugen. Eksisterende vegtrase reguleres inn med økt bredde til 4 m, slik at det er 
mulig å etablere møteplasser og utøve nødvendig vedlikehold. Ny vegtrase opp fra foreslått lager 
(påskrift L på plankartet) kobles på vegen som går nord-sør til Synnahaugen. Lageret er plassert i 
eksisterende steinbrudd, med 5 m byggegrense til Nesvegen.  

Eksisterende småbåthavn og tilknyttet bebyggelse er regulert inn med formålene småbåthavn (S), 
fritids- og turistformål (FT), og uthus/naust/badehus (N1 – N3). Et ubebygd areal og et lager er 
inkludert i FT, slik at arealbruken kan endres til rorbu. Naustrekkene nord og sør for eksisterende 
rorbuer er foreslått regulert til formålet uthus/naust/badehus. Det er inkludert areal lengst nord i 
formålet, slik at man kan etablere nytt lager for båtlager. Dette gjelder også N3 ovenfor Nesvegen, 
med 2 m byggegrense mot Nesvegen. Utenfor småbåthavnen er sjøarealet regulert til Bruk og vern 
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av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V). Tabellen under gir oversikt over formål med 
omfang av areal som området reguleres til.  

Tabell over SOSI-koder, reguleringsformål og hensynssoner som inngår i planen, og arealregnskap. 

Kode Reguleringsformål Areal (m2) 

1120 Fritidsbebyggelse 5116,6 m2 

1170 Fritids- og turistformål 1 058,6 m2 

1350 Lager 1 730,4 m2 

1589 Uthus/naust/badehus 1 545,2 m2 

2010 Veg 4 988,7 m2 

2019 Annen veggrunn – tekniske anlegg 483,7 m2 

5100 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  

109 626,6 m2 

6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 5 405,0 m2 

6230 Småbåthavn 13 953,6 m2 

 SUM  143 908,4 m2 

 

5.3 Bebyggelsens utforming, høyde, grad av utnytting m.m.  
 

Fritidsbebyggelse (F1- F8) 
Det tillates maks to bygg på hver tomt; en hovedbygning og ett sekundærbygg. På tilleggsarealet til 
gnr./bnr. 114/82 tillates et uthus/sekundærbygg/anneks. Det tillates mønehøyde på maks 5,3 m. 
Maks høyde på grunnmur/pilarhøyde er satt til 50 cm. Takvinkelen skal være mellom 6 og 30 grader, 
men det er ikke satt noen krav til takform. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk 
og matt fargevirkning og bygningene må ikke påføres lyse farger som unødig fremhever bygningene i 
terrenget. Parkering løses innenfor egen tomt. Utnyttelsesgraden for hver tomt er satt til maks 30% 
BYA (bebygd areal), inkludert parkering.  

Fritids- og turistformål (FT) 
Innenfor området kan det oppføres rorbuer og fritidsleiligheter, det tillates derfor innredet rom for 
varig opphold. Med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse skal takvinkel være 35 grader. Maks 
mønehøyde er 7 m, over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygning. Høyden er justert noe opp i 
forhold til eksisterende bebyggelse for å kunne heve grunnmur slik at man kan ta høyde for 
havnivåstigning. Arealet ligger mellom Nesvegen og sjøen. For å få plass til både bebyggelse og 
parkering er utnyttelsesgraden satt til maks 100 % BYA (bebygd areal). Dette vil være i samsvar med 
tilliggende bebyggelse, som ligger inntil sjøen, med parkeringsareal i en åpen løsning mot Nesvegen. 
Det er vurdert som lite hensiktsmessig å lage en felles innkjørsel og et skille mellom parkering og 
Nesvegen, da det er veldig smalt mellom bebyggelsen og vegarealet. Det vil heller ikke være 
hensiktsmessig i forhold til eiendomsstrukturen og bruken av bygningene.   
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Lager (L) 
Planlagt lager ligger i et steinbrudd, med stor terrengforskjell mot vest og en del terrengforskjell mot 
sør og nord. Takvinkel skal være mellom 6 og 30 grader, og maks mønehøyde er 6 m, over 
gjennomsnittlig planert terreng rundt bygning. Siden formålet er plassert i et eksisterende 
steinbrudd, vurderes det som hensiktsmessig å sette utnyttelsesgraden til maks 100 % BYA (bebygd 
areal). Dette er inkludert biloppstillingsplasser og en åpen adkomst fra Nesvegen. Formålet åpner for 
at man fjerne deler av det bevarte terrenget mellom bruddet og vegen. Dersom steinbruddet 
bebygges vil det ikke lenger være nødvendig å skjerme bruddet fra omgivelsene.  
 
Uthus/naust/badehus (N1-N3)  
Formålet gjelder eksisterende og ny naustbebyggelse, ikke uthus eller badehus. Det er derfor kun 
beskrevet krav til naust i bestemmelsene. Nausta skal ha gavl mot sjøen og oppføres i en etasje. 
Takvinkelen skal være mellom 6 og 35 grader. Maks. avstand mellom nausta skal være 1 m. Et naust 
kan ha flere enheter, men hver enhet kan ikke være større enn 9 x 4,5 m. I gjeldende bestemmelser 
for området er kravet 8,5 x 4,5 m, men ett av de eldre naustene er noe lengre enn dette. Flere av de 
eldre eiendommene er 9 m lange, og det åpnes dermed for bedre utnyttelse av tomtene. Maks 
mønehøyde er 5 m. Det legges opp til at grusing og tilrettelegging for adkomst på baksiden av 
naustbebyggelsen kan ivaretas gjennom formålet annen veggrunn – tekniske anlegg. 

 
Et av naustene er noe lengre enn gjeldende bestemmelser.  

Småbåthavn (VS) 
Eksisterende småbåtsanlegg reguleres inn med arealformål småbåthavn. De eksisterende tiltakene er 
vist i grunnkartet/FKB-data som ligger til grunn for plankartet, men de er ikke der i dag. Dette gjelder 
f.eks. kaianlegget mellom rorbuene og de eldre naustene, og høydekoter på moloen. Det er ikke lagt 
opp til noe utvidelser av molo og andre fyllinger i sjø, men det er åpnet for nødvendig vedlikehold, da 
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dette er vær- og bølgeutsatte konstruksjoner. Tiltak i form av mudring eller fylling i sjø skal omsøkes 
til kommunen. En slik søknad skal i så fall inneholde opplysninger om massene skal mudres eller 
dumpes, og beskrive bunnforholdene på mudre- og/eller dumpestedet.  

Antallet flytebrygger kan forlenges der dette er hensiktsmessig. Formålet er også trukket opp på 
land, så molo, kai, parkering og båtrampe inngår. 

 

5.4 Infrastruktur 
 
Det er regulert inn tre nye vegtraseer med arealformål Kjøreveg. En av dem, V2, går mellom 
planlagte fritidsboliger og kobles på eksisterende skogsbilveg som går øst-vest like nord for 
Synnahaugen. Det er lagt opp til 4 m bredde og en stigning på maks. 4%. Eksisterende skogsbilveg er 
koblet på vegen Synnahaugen som går nord-sør i planområdet. Mellom denne vegen og Nesvegen 
reguleres det inn en ny trase, V1, med en stigning på maks. 10% og 4,5 m bredde. Fra Nesvegen 
legges det også opp til en 4 m brei ny vegtrase som fører til eksisterende naust innenfor og nord for 
planområdet, samt mot nye naust/båtlager innenfor N1.  

Alle eksisterende skogsbilveger reguleres inn med bredde 4 m, med unntak av traseen nord for V2 
som fortsetter mot Indre Holmen, da denne vegen ikke skal belastes av flere enheter. Med unntak av 
Nesvegen er de resterende vegene i dag bygd etter skogsbilvegstandard, og det er tenkelig at noen 
utbedringer vil være nødvendig når det legges til rette for åtte nye fritidsboliger. Innenfor formålet 
kan man da ha både grøfter og ev. møteplasser. Nesvegen er regulert inn slik den er i dag. Dette er 
det eneste samferdselsanlegget som skal være offentlig.  

Parkering løses i hovedsak innenfor formålet. Ved formål L, N2, N3 og FT legges det opp til en åpen 
løsning mellom parkering og vegareal, altså at det ikke er noe skille mellom veg og parkering annet 
enn høyde og ev. underlag. Det er smalt mellom sjøen og vegen, og det er i hovedsak de med 
tilhørighet på øya som benytter seg av vegen. For å kunne forbedre tilkomsten til de eldre nausta 
(formål N1), er det foreslått å regulere inn formålet annen veggrunn – tekniske anlegg mellom vegen 
og nausta.  

Bestemmelsene åpner for mindre tiltak, som fyllinger, rekkverk, trapper, parkering m.m. I tillegg kan 
kontainerne for hytterenovasjonen stå her. Disse er flyttbare, og det reguleres derfor ikke inn et eget 
areal for renovasjon. Ellers løses renovasjon på egen tomt og leveres til returpunktet ved Nesvegen.  

Det som gjelder vann- og avløpsanlegg må avklares i egen plan. Vannforsyning er tenkt å skje fra 
Ålvundfjord vannverk. Til en vann- og avløpsplan skal det utarbeides et eget kart som viser areal for 
jordrenseanlegg/infiltrasjon, traseer for ledningsnett og ev. bygninger.   

 

Landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder) 

Deler av planområdet som ikke er foreslått regulert til utbyggingsformål, foreslås regulert til LNFR-
areal. Dette er en videreføring av eksisterende bruk. Det er ikke gitt bestemmelser til formålet, da 
bruken ivaretas av formålet.  
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6.  Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

6.1  Forholdet til kommuneplan og andre reguleringsplaner 

Planforslagets avgrensing (vist med rød stiplet strek) sett i forhold til de andre reguleringsplanene på 
Nesøya (vist med sort stiplet strek). 

Planforslaget er i samsvar med overordna kommuneplan, siden det dreier seg om omregulering av 
nåværende reguleringsplan, som gjelder foran arealdelen. Planforslaget overlapper deler av 
reguleringsplanene Nesøya (2004) og Nesøya felt J og F (2008) noe. Dette gjelder områder for nytt og 
eksisterende veiareal, foreslått areal for lagerbygning, og havneområdet.  
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Nytt planforslag overlapper eksisterende planer Nesøya (2004) og Nesøya felt J og F (2008) noe. Ny 
plangrense vist med rød stiplet strek, mens eksisterende planer er vist med sort stiplet strek.  

 

6.2  Naturverdier, landskap og landbruk  
De fem prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. § 9, 
§ 11 og § 12 er vurdert til å være oppfylte. Planforslaget anses ikke til å være i konflikt med noen av 
disse. § 8 og § 10 er nærmere forklart under:  

• Naturmangfoldloven § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Det foreligger registreringer i artsdatabanken innenfor planområdet, men ikke på areal der det er 
tenkt tiltak. Det har ikke blitt gjennomført undersøkelser eller kartlegging av biologisk mangfold. 
Planområdet omfatter en hel øy, og det kan finnes uregistrerte sjeldne eller sårbare arter innenfor 
planområdet. Det er ikke noe som tilsier at dette gjelder i de områdene det legges opp til utbygging i, 
eller at det finnes ukjente naturtyper på øya. Kunnskapsgrunnlaget anses likevel som godt nok for å 
vurdere konsekvensen av planforslaget. Som følge av dette kommer ikke føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 9 til anvendelse.  

Det er ikke gjort kartlegging av marine verdier, men planen legger ikke opp til tiltak i sjø. Plassering 
av naust/lagerbygg o.l. med tilhørende infrastruktur følger eksisterende bebyggelse og fyllinger.  

• Naturmangfoldloven § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Etter naturmangfoldloven skal man vurdere påvirkningen på et økosystem ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Store deler av Nesøya består av skog, og 
planforslaget etablerer ny fritidsbebyggelse i et tidligere skogsområde, noe som medfører reduksjon 
av et større sammenhengende skogsområde på Nesøyas sørside. Dette er i hovedsak åpen, kortvokst 
furuskog som nå er avvirket. Fritidsbebyggelsen er plassert i nærhet til eksisterende 
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fritidsbebyggelse. Man unngår slik sett en større fragmentering av skogsområdet. Å regulere og 
bygge ned deler av skogarealet vil medføre en habitatreduksjon for flora og fauna. På øyas sørside er 
det en mosaikk av jordbruksareal- og skogsareal, og i møtet mellom disse oppstår det kantsoner. 
Slike kantsoner er ofte artsrike og attraktive biotoper for arter som er tilknyttet kulturlandskapet. Ny 
veg opp til fritidsbebyggelsen er lagt i en slik kantsone. Den samlede belastningen er vurdert til å 
være liten. 

Planforslaget innebærer utbygging i arealer som er registrerte som fulldyrka jord og innmarksbeite. 
Dette er areal til ny vegføring opp til Synnahaugen. Traseen er plassert i overgangen mellom skog og 
jordbruksareal, men må krysse et parti med fulldyrka jord for å kunne knyttes til eksisterende veg. Ny 
vegføring og utvidelse av eksisterende veger medfører en reduksjon på ca. 0,4 daa fulldyrka jord og 
ca. 0,2 daa innmarksbeite. I tillegg er de fleste vegene innenfor planområdet gitt en bredde på minst 
4 m, slik at det skal være mulig å etablere møteplasser og utføre vedlikehold der det er nødvendig. 
Planforslaget har ikke konsekvenser for areal registrert som dyrkbar jord.  

6.3  Kulturminner og kulturmiljø  
Planforslaget tar hensyn til de registrerte automatisk freda kulturminnene innenfor planområdet. 
Det er satt av båndleggingssone på 5 m rundt hvert av disse, i tillegg til en hensynssone kulturmiljø 
på 5 m utenfor denne båndleggingssona igjen. Mellom to av tomtene for fritidsbebyggelse (F1 og F2) 
er byggegrensene flyttet litt inn på tomtene for å unngå hensynssona for kulturmiljø. Planforslaget vil 
dermed ikke ha virkning på kjente kulturminner.  

6.4  Rekreasjonsinteresser/-bruk og barn og unges interesser 
Nye utbyggingsformål er plassert innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. I Øyabukta er det allerede 
bebyggelse fra før, og strandsonen er foreslått regulert til sjørelaterte formål, som småbåthavn, 
rorbuer, naust, turist- og fritidsformål m.m. Dette er i samsvar med retningslinjene som skal legges til 
grunn innenfor 100-metersbeltet, og utvikling av området bør sees i sammenheng med at det er en 
viktig del av næringsvirksomheten på øya.  

Foreslått ny fritidsbebyggelse ligger på en hylle ovenfor sjøen, med bratt terreng ned til strandsonen. 
Bebyggelsen er flyttet noe bakover for å ikke være til sjenanse for friluftsliv på sjøen eller langs 
strandlinja. Samtidig er det tatt hensyn til eksisterende bebyggelse, landskaps- og terrengtilpassing, 
noe som gjør at tomtene ikke er «presset» oppover mot Synnahaugen.  

Barn og unges interesser på Nesøya er i stor grad knyttet opp til friluftsliv. Øyabukta har svakere 
helling ned mot sjøen og er mer tilgjengelig enn mange andre steder på øya. Det ikke lagt opp til økt 
naustbebyggelse nordover mot naustbebyggelsen i reguleringsplan Nesøya felt J og F slik det 
opprinnelig var tenkt. Dette for å skjerme badeplassen ved berget her.  

6.5 Trafikkforhold  
Adkomst til småbåthavnen er via Nesvegen. Fra Nesvegen kan man kjøre via to traseer langs vegen 
Synnahaugen til ny fritidsbebyggelse. Det er foreslått en ny trase opp fra Nesvegen ved dagens 
steinbrudd som er foreslått regulert til lager. Dette vil gjøre at man unngår dagens trase via 
gårdstunet eller traseen forbi eksisterende fritidsboliger. Sistnevnte er problematisk på vinterstid.  

6.5  Universell tilgjengelighet  
Frittstående fritidsboliger med en boenhet har ikke krav om universell tilgjengelighet. Turist- og 
fritidsformål har derimot krav om universell tilgjengelighet. Dermed skal minst 10% og minst en 
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enhet oppfylle krava til universell utforming, i likhet med alle felles publikumsareal. Dette ivaretas i 
byggesaken.  

6.6  Teknisk infrastruktur, vann og avløp  
Både vannledningen og høyspent jordkabel ligger ved vegen, og er ikke berørt av andre 
utbyggingsformål utover areal satt av til veg. Det er viktig at dette hensyntas ved etablering av ny 
vegtrase. Vann- og avløpsløsninger avklares i egen plan.  
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7. Innspill til oppstart av planarbeidet  
 

Tabellen under gir oversikt over innspill som har kommet inn til det utsendte oppstartsvarslet.  

Sammendrag av innspill fra myndigheter/andre organer Forslagsstillers/Plankontorets 
kommentar  

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 17.10.19 

Tidlig utredning av naturfare 
Minner om rundskriv H-5/18 der Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet presiserer at utredninger av 
naturfare bør senest avklares på siste plannivå-  

Skredfare  
Det kan være betydelig kvikkleireskredfare forbundet med 
utgravinger, fyllinger og mudringer i sjø. Det må gjennomføres 
en fareutredning (skredfare/geoteknisk vurdering av tiltaket av 
skredfagkyndig) som avklarer skredfaren, dersom det ønskes 
utført utfyllinger eller etablert molo(er).  

Deler av området ut mot sjøen er bratt og oppfanges derfor av 
NVEs aktsomhetskart for steinsprang. Dersom det ønskes 
etablert hytter og/eller andre konstruksjoner og anlegg 
innenfor disse områdene å forholde til skredfare avklares 
gjennom Ros-analysen til planforslaget i tråd med kravene i 
PBLs § 4-3.  

Havnivåstigning/stormflo 
Viser til Kartverkets innsynsløsning for framtidig estimert 
havnivåstigning med stormflo for de fleste tettsted langs 
kysten. For Sunndal er 200-års stormflo med havnivåstigning 
(gitt fortsatt høye globale CO2-utslipp) stipulert til kote 2,52 
meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning). 
Viser til veileder H-5/18 og de «Nasjonale forventingene til 
regional og kommunal planlegging (14.05.19). For tiltak som 
ligger i umiddelbar nærhet til- eller i sjø, og som ikke er 
konstruert for overflomming, anbefaler NVE derfor at det tas 
inn minimum kotehøyde gulv (NN2000) på 3,0 m for å unngå 
skader og ødeleggelse på konstruksjoner og anlegg.  

Naust er i dag ofte kostbare anlegg. Ved etablering av naust 
bør disse derfor konstrueres slik at de tåler overflomming 
dersom disse ønskes etablert lavere enn 3,0 m. 

  

 

 

 
Tas til orientering. Naturfarer er 
vurdert i vedlagt ROS-analyse.  

 

 

Tas til orientering. Det er ikke 
planlagt tiltak som utfyllinger 
eller molo.  

 

Det er ikke ønskelig å etablere 
hytter eller andre konstruksjoner 
og anlegg innenfor de nevnte 
aktsomhetsområdene.  

 

 

Nye rorbuer ligger innenfor 
moloen der det er stille sjø ved 
stormflo. Minimum kotehøyde 
gulv settes likevel til kote 3 i 
bestemmelsene.  

 

 

 

Tas til etterretning.  
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Kystverket, brev datert 23.10.10  

Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealer i 
planer og de sjønære arealene som kan sies å ha en virkning på 
ferdselsmessige forhold. Vi ser av varselet og skissert 
planområde, at dette har liten eller ingen virkning for statlige 
anlegg og installasjoner og et mer perifert ansvarsforhold 
tilknyttet Kystverkets generelle forvaltningsansvar til 
sjøområdet. Våre kommentarer til arbeidet med avgrensing og 
arealtilpassing av reguleringsfeltet er en blanding av faglige råd 
og noen av en mer generell karakter.  

Oppstartsmeldingen 
Varselet fremstår som noe upresist som oppstartsdokument i 
en reguleringsprosess og dekker ikke de kravene man har til 
kommunisert planinitiativ og gjennomføring. Det fremstår 
etter vår mening en ufullstendighet og mangelfullt 
orienterende, om hvordan gjennomføringen av oppstarten er. 
Vi savner et dokumenter og referert planmøte, herunder 
planmyndighetens begrunnende beslutning om planens 
virkninger for miljø eller samfunn.  

Utover de beskrevne og foreslåtte hovedprioriteringene, 
foreligger det foreløpig ingen illustrerte detaljer av planskisser 
eller formålsdefinerte kommentarer. Det er imidlertid gitt en 
kortfattet beskrivelse og hensikt med kommende 
arealutvikling av området. Vi har ingen andre kommentarer til 
planens manglende avgrensing eller omfang. Vi regner med at 
planutkastet ved kommende høring vil være både entydig 
avgrenset og formålsbestemt.  

Generelle bindinger 
Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen (FOR-2011-03-25-335). Reguleringen er bundet til å 
følge kommuneplanens arealdel 2019-2030 for det som gjelder 
hovedformål, samt Kommunedelplan for sjøområdene i 
Sunndal kommune når det gjelder avgrensing for det som 
gjelder sjøarealene.  

Lov om havner og farvann 
Informerer om Lov om havner og farvann av 01.01.2010. 
Kystverket gjør også oppmerksom på at tiltak og etableringer i 
eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og 
farvannsloven §27. Småbåthavner og utfylling i sjø, i dette 
tilfellet en molo, er eksempel på tiltak som krever tillatelse til 
etablering etter havne- og farvannsloven.  

 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Det ble sendt ut epost til 
overordna myndigheter og 
lag/organisasjoner om mangelen 
ved oppstartsvarslet, der både 
planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøtet ble vedlagt. 
Naboer og andre berørte 
innenfor planområdet ble varslet 
ved brev om mangelen og at 
informasjonen var tilgjengelig på 
kommunens nettsider.   

Nærmere detaljerte planskisser 
ble ikke vedlagt 
oppstartsvarselet, da 
sannsynligheten for endringer 
fremdeles var stor.  

 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

Tas til orientering. Det er 
allerede etablert småbåthavn og 
molo innenfor planområdet.  
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Plan- og bygningsloven  
Generelt ber man om at det blir tatt hensyn til trygge og 
farbare sjøareal og viser til plan- og bygningslovens § 11.7 pkt. 
6 og § 11.11 pkt. 3 og 6, som omhandler forutsetninger for 
arealformål i sjø.  
Kystverket er i all hovedsak interessert i sikker 
fremkommelighet på sjøen, samt å ivareta intensjonen med 
statens investeringer. Eventuelle planformål på tvers av 
Kystverkets sine forvaltningsinteresser på dette området vil 
føre til innsigelse.  

Planverktøy 
Kystverket foreslår at man bruker KystInfo, Kystverkets eget 
planleggingsverktøy og karttjeneste. Her er det sjøkart med 
aktuell informasjon, samt oppdaterte og sjørelaterte 
opplysninger. Informasjonen på sjøkarta vil kunne være en 
tilvekst til planarbeidet og informerer om viktig element for 
ferdsel på sjøen, som f.eks. navigasjonsinstallasjoner, farleder, 
moloer, ankringsområder, sjøkabler, sjøledninger mv. Det er 
det vi ser av varselet betydelige sjø- og strandsoneareal som 
blir foreslått regulert. Verdien av KystInfo og ekstraherte data 
vil derfor måtte settes inn i en sammenheng og aktualiseres 
proporsjonalt.  

Risiko og sårbarhet 
I planarbeidet må man se om det er behov for vurderinger 
omkring samfunnssikkerhet og forurensningsfare knyttet til 
ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de 
påregnelige konsekvensen vil være for næringsinteresser, 
samfunn og natur. En analyse må vise hva en endret arealbruk 
vil ha og si for omgivelsene, men også på hvilken måte 
omgivelsene vil påvirke arealbruken i planområdet.  

Vi ser for ser for oss en risikovurdering i tilknytning til fremtidig 
stormflo kombinert med ekstrem sjøgang og hvordan disse 
momentene vil påvirke nyetableringer og omgivelsene 
innenfor planområdet. Det bør settes kriterier og krav i 
planens nye bestemmelser, slik at naturpåvirkninger ikke blir 
et kritisk moment i anleggenes levetid.  

Vi ber om at kommentarene blir tatt inn i det videre arbeidet 
så langt det er relevant for planleggingen og at avklaringer i 
forhold til planmessige mangler blir gjennomført. Utover dette 
har vi ingen andre innspill eller kommentarer til varslet 
reguleringsoppstart.  

 

 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. Data fra 
KystInfo har blitt benyttet i løpet 
av planarbeidet.  

 

 

 

 

 

Dette er vurdert i ROS-analysen.  

 

 

 

 

 

Det er foreslått krav i planens 
bestemmelser.   
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Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 30.10.19  

DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte 
forekomster av mineralske ressurser. DMF kan heller ikke se at 
planen medfører uttak av masser som vil omfattes av 
mineralloven, ut fra foreliggende informasjon. DMF har på 
nåværende tidspunkt ingen merknader til varsel om oppstart 
av arbeid med reguleringsplan for Nesøya i Sunndal kommune. 

 

 

Tas til orientering.  

Mattilsynet, brev datert 12.11.19  

Mattilsynet forvalter Drikkevannsforskrifta, og har i oppgave å 
følge opp det som gjelder drikkevann i private og kommunale 
planer.  

Nesøya får drikkevannet sitt fra Ålvundfjord vannverk, og det 
er derfor langt fra drikkevannskilden til de tiltenkte 
anleggsområdene. Det er tenkt at deler av eksisterende 
ledningsnett skal benyttes. Det er viktig at det tas hensyn til at 
beboerne er sikret nok og trygt vann også etter utbygginga.  

Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for eksisterende 
drikkevannsforsyning eller private vannkilder må undersøkes.  

 

 

 
 

 

Tas til orientering.  

Det er ikke registrert private 
vannkilder i utbyggings-
områdene ved befaring.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, brev datert 11.11.19.  

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine 
ansvarsområde følgande merknader:  

Planfaglege merknader  
Det er positivt at både grunneigar og kommune tek til orde for 
samla nyregulering av Nesøya, der det gjennom fleire år har 
vore eit visst press for endringar i forhold til gjeldande planar.  

Frå vår side vil det vere viktig at størst moglege delar av 
strandsona får ligge urørt, og dermed at hyttebebyggelsen vert 
samla i avgrensa soner. Det må i prosessen også vurderast om 
det er behov for nye eller utvida hamner for fritidsbåtar.   

Tilkomstvegar til fritidsbustader bør regulerast som vegar sjølv 
om dei er bygd etter skogsveiforskrifta. 

Automatisk freda kulturminne  
Dersom planframlegget inneber tiltak i sjø, vil forslaget bli 
sendt NTNU Vitskapsmuseet for avklaring om marine 
kulturminne. Sidan det ikkje er gitt slike signal i oppstart-
varslet, har vi ikkje sendt dette til museet no.  

 

 

 

 
 

 

Fritidsbebyggelsen er samlet i et 
felt, og trukket litt inn fra kanten 
ned mot sjøen.  
 

Dette er ikke lenger aktuelt som 
følge av ny planavgrensing. 
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Det er ikkje registrert kjente automatisk freda kulturminner på 
land på Nesøya, men området har ikkje vore arkeologisk 
registrert trass i at planområdet har vore regulert gjennom tre 
ulike reguleringsplanar dei siste 15-20 åra. Dette har gitt lite 
føreseielege vilkår, og resultert i krav om registreringar ved 
mindre dispensasjonar og tiltak som ikkje er i tråd med planen. 
Vi har også mottatt meldingar om moglege fornminne i 
området.  

Vi vil derfor stille krav om arkeologisk registrering. Vi vurderer 
øya særleg til å ha poten-sial for gravminne og 
steinalderbuplassar.   

Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei 
slik undersøking, jamfør kulturminnelova §§ 9 og 10. 
Kulturavdelinga ber om skriftleg aksept på vedlagte budsjett, i 
tråd med dei nasjonale retningsliner for budsjettering av slike 
registreringar. Vi gjer merksam på at budsjettet er eit 
maksimumsbudsjett. Vesentlege uføresette forhold kan gje 
grunnlag for utarbeiding av nytt budsjett.   

Vi minner om at det vert fakturert med timepris for det året 
registreringa er gjennomført, sjølv om budsjett er satt opp 
med timepris for eit tidligare år. Dei nye satsane gjeld frå 
28.5.2018. 

Vi rår til at registrering vert gjennomført så tidleg som muleg i 
planprosessen. Eventuelle  funn kan få innverknad på korleis 
planen vert utforma. Om ein utsett registreringa til  planen er 
ute til offentleg ettersyn, kan dette forseinke saksgangen fram 
mot endeleg  planvedtak.  

Ved tinging og aksept av budsjett vert det føresett at 
tiltakshavar klarerer forholdet til  grunneigarar, brukarar og 
eventuelt andre omsyn. Vi ber også om namn og adresse på  
mottakar av faktura. All korrespondanse skjer elektronisk, også 
utsending av arkeologisk   fagrapport. Skulle det vere ønske 
om å få tilsendt den arkeologiske fagrapporten i papir- utgåve, 
må dette etterspørjast.   

KONKLUSJON  
Det er positivt at det vert utarbeidd ny, samla reguleringsplan 
for heile Nesøya. Vi viser til planfaglege merknader.  

Det vert stilt krav om arkeologiske registreringar jamfør 
kulturminnelova §§ 9 og 10. Maksimumsbudsjett er vedlagt og 
vi ber om tilbakemelding om dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipulert maksbudsjett for 
arkeologiske registreringer var 
uforsvarlige høye for en 
privatperson, og etter lang 
dialog ble planområdet derfor 
avgrenses i svært stor grad, og 
man kan ikke få den helhetlige 
planen på Nesøya som har vært 
forespurt i flere år.   
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Vedlegg: Budsjett 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev datert 14.11.19 

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire 
roller og oppgåver innan planlegging etter plan- og 
bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen i kommunale 
planprosessar er å sjå til at nasjonale og viktige regionale 
omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som  miljøvern, 
landbruk, helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I 
tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.  

Bakgrunn  
Planforslaget inneber regulering av to nye felt for 
fritidsbustader på Nesøya, samt eit område for fem naust i 
tilknyting til eksisterande naustområde.  

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande 
merknader:  
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Natur- og miljø 
Planstatus for Nesøya er i dag tre reguleringsplanar frå 2004, 
2008 og 2011. Vi er positiv til at den nye planen vil erstatte 
desse, slik at det blir ein oppdatert og samla plan for heile øya.  

Vi kjenner ikkje til registrerte naturverdiar eller særskilte 
friluftsinteresser som vil bli direkte rørt av planforslaget. 

Førebels skisse viser at Felt B ligg berre om lag 25 m frå sjøen, 
men frå ca. kote 20. Vi kjenner ikkje området, men 
strandarealet nedanfor feltet ser relativt bratt ut. Vi føreset 
likevel at nye hytter i dette området blir trekt så langt tilbake 
at dei ikkje privatiserer det nære strandområdet.  For alle 
områda  må det også leggast stor vekt på ei god 
landskapstilpassing, der storleik, høgde og fargebruk på bygga 
vil vere avgjerande. Likeins vil talet på bygg også spele inn. Det 
er skissert 10-15 tomter i kvart felt. Dette kan synest mykje ut 
frå landskapsmessige omsyn og bør utgreiast nærare i 
planomtalen. 

Samfunnstryggleik og klimatilpassing  
Det må utarbeidast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-
analyse) for planområdet, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 4-3. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har 
betyding for om arealet er eigna til utbyggingsføremåla, og 
eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt 
utbygging.   

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i 
plankartet som omsynssone, jf. pbl. § 12-6. Det skal knytast 
føresegner til omsynssonene. Tilhøyrande føresegner skal 
skildre kva dei ulike omsynssonene viser og kva krav som gjeld 
innanfor sonene.   

Konklusjon  
Fylkesmannen viser til merknadene over og ber om at dei blir 
følgt opp i det vidare planarbeidet. 

 

 

Planforslaget innebærer ikke 
lenger en samlet plan for hele 
øya.  

 

Plassering av tomter er gjort i 
samarbeid med grunneier, og 
hyttetomtene er plassert i 
avstand fra det bratte partiet.  
Tallet på fritidsboliger er 
redusert til 8 – alle i samme felt.  

 

 

 

 

Det er utarbeidet ROS-analyse.  

 

Sammendrag av innspill fra private og 
interesseorganisasjoner 

Forslagsstillers/Plankontorets 
kommentar 

Stig Rune Andreassen, epost datert 15.10.19 

Spørsmål og ang utkast til vegføring og tomtestruktur nordøst 
for Synnahaugen? 
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Slik jeg leser utkastet så vil tomtene merket X i forslaget ligge 
15 høyde-meter over min hytte - merket O? 

Det betyr etter min mening at solgang ettermiddag må tas 
med i den videre vurderingen og planleggingen, dette slik at 
solforhold ikke blir vesentlig forringet.  

Ber om at dette tas med i videre planlegging. 

Hyttene nedenfor  de som er merket X vil ligge på samme kote 
og det er bra.  

Når det gjelder " Ny veg til fritidsbebyggelse" merket R så er 
dette også fornuftig. Hvis dette ikke tas med, blir det mye 
trafikk i en ellers meget bratt eksisterende veg. Grunneier vil 
også få mindre trafikk gjennom gårdstunet. 

For øvrig er jeg svært positiv til utbyggingsplanene. 

Eier av Synnahaugen 22 

Vedlegg:  

 

Innspillet tas til orientering. 
Tomtene som er omtalt er tatt ut 
av planforslaget.  
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Ålvundfjord bygdelag, epost datert 24.10.19  

Ålvundfjord Bygdalag har noen spørsmål vedr tilsendt brev fra 
dere. Vi lurer på følgende; 

• er det tatt hensyn til utfordringer det vil bli med 
ytterlige økt trafikk utover Nesvegen? 

•  
• i Ålvundfjord er det per dags dato utfordringer med 

nok drikkevatn, i den grad at Sunndal kommune hver 
sommer kommer med restriksjoner på bruk.  

•  
• vi er negative til utbygging i strandsonen generelt. 

 

 

 

Eventuelle utfordringer med 
kapasiteten på Nesvegen er ikke 
vurdert i planforslaget.  

Tas til orientering. Planforslaget 
legger opp til tilknytning til det 
offentlige drikkevannsnettet.  

 
Tas til orientering.  

Roger Schnell og Gunnar Sande, hytte nr H-j8 og H-J7, epost 
datert 11.11.2019 

Innspill og merknad til planen  

Merknad 1. Denne vei må anlegges etter 
rekkefølgebestemmelse. Dvs at vei må anlegges før hyttefelt 
etableres. Det vil ikke være forsvarlig å legge all transport til 
nytt hyttefelt på eksisterende vei. Den er meget bratt og smal 
og ikke opplyst (trafikksikkerhet).  

Merknad 2. Den øverste rekke av nye hytter ligger 15 meter 
høyere enn eksisterende hytter og vil ta ettermiddagssolen og 
forringe kvaliteten på de hyttene som er. Forslag er at de 3 
øverste hyttene plasseres på samme kote. (se skisse)  

Merknad 3. Denne vei må flytte stil vei som merknad 1 viser. 
Dette grunnet mye trafikk og området har vei som kommer 
fra 2 eksisterende hyttefelt. Dette vil da bli et «hyttekryss». 
(se skisse)  

 

 

 

Tas til orientering. Det blir ikke 
satt rekkefølgekrav om at ny 
tilkomstvei må opparbeides før 
hyttene kan få brukstillatelse. I 
planforslaget er det nå foreslått 8 
hytter, istedenfor 14 slik det var 
stipulert i oppstartsvarselet.   

 

De omtalte tomtene er tatt ut av 
planforslaget. Dette gjelder også 
ev. vei opp til dem. 
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Lorents Berge og Ragnhild Bakken , epost datert 13.11.19 

Innspill og merknad til planen: 

Merknad 1. Denne veien må anlegges etter 
rekkefølgebestemmelse, dvs den må anlegges før nytt 
hyttefelt etableres. Det vil ikke være forsvarlig å legge all 
transport til nytt hyttefelt på eksisterende vei, den er 
meget bratt og smal. Denne nye veien bør også være 
hovedvei (vintervei) til etablerte hytter. 

Merknad 2. Når ny vei (merknad 1) anlegges, kan vi ikke 
se behov for ny veistubb (merknad 2). Den siste bratte 
(og om vinteren glatte) bakken vil fortsatt være der. Ny 
vei der vil og medføre mer  trafikk inn til større område 
av vår hyttetomt  i Synnahaugen 9 (Sh 9) og dermed 
forringe kvaliteten ( støy , støv og innsyn). 

Merknad 3. Den øverste rekke av nye hytter ligger 15 
meter høyere enn eksisterende hytter og vil ta 

 

 

Det blir ikke satt rekkefølgekrav 
til etablering av ny vei.  

 

 

 

Omtalt veistubb er tatt ut.  
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ettermiddagssol og forringe kvaliteten på de hyttene 
som er der. Forslag er at de 3 øverste hyttene plasseres 
på samme kote ( se skisse). 

Merknad 4. Denne veien må flyttes til vei som merknad 
1 viser. Dette grunnet mye trafikk og området har vei 
som kommer fra 2 eksisterende hyttefelt. Dette vil da bli 
et «hyttekryss» (se skisse) 

 

De omtalte tomtene er tatt ut av 
planforslaget. Dette gjelder også 
ev. vei opp til dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Christian Bolstad mfl.., epost datert 12.11.2019 

Vedlagte notat er kommentarer, innspill og krav til den 
foreslåtte planskissen som er sendt ut ifbm kommunalt saksnr 
19/00379 om fritidsboliger på gnr/brnr 114/1 Nesøya, 
Sunndal. De undertegnede er nærmeste naboer til planlagt 
utbyggingsområde, felt B.   

Vi forutsetter følgende i en eventuell plan- og byggeprosess:  

 

Innspillet tas til orientering.  
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At ingen tilførsel, transport eller personbevegelser ved 
utbygging skal foretas på vei eller området som i dag er 
tilførsel til de 5 eiendommene ved Synnahaugen 37-45 (fra 
krysset ved Synnnahaugen 23)  

- At skader på vei og tilkomst til våre fritidseiendommer skal 
repareres umiddelbart slik at det til enhver tid er godt kjørbart 
underlag og fri kjørebane for privatbiler på tilførselsveier til 
Synnahaugen. Skader kan oppstå som følge av f.eks 
massetransport, kjøring i teleløsning og midlertidig lagring 
langs veien. Ettersom vintertransport (for bratt/glatt/is) ikke 
er mulig via Synnahaugen gjelder dette også via Nesvegen. 

- At traseer for vann, strøm og kloakk som er tenkt trukket 
over høyden mellom felt A og B ikke påvirker eller gir stopp i 
vannføring eller strøm til våre fritidsboliger uten at dette er 
varslet i god tid dersom slik stans er mer enn hva som kan 
kalles kortvarig (mindre enn 1 time). 

- At lovnad fra grunneier (Per Aasprang) ved kjøp og utbygging 
i 2013 av eiendom Synnahaugen 41 at denne skal være en 
ende-eiendom uten fremtidig innsyn og gjenboere overholdes 
og etterleves. Det kan skje ved at avstanden fra Synnahaugen 
41 og 39 til nærmeste eiendomsgrense settes stor nok til å 
hindre innsyn. Vi er i sterk tvil om 41m vil oppfylle dette. 
Videre at det ikke tillates ytterligere bygninger / uthus etc 
nærmere eiendommene 41 og 39 etter ferdigstilling av 
boliger. At mønehøyde ikke overstiger dagens reguleringskrav 
for området Synnahaugen 41 og 39. Samt at skogbeltet som 
skjermer mellom 41/39 overfor skrenten mot byggefelt B 
opprettholdes. 

-  At vi som nærmeste naboer holdes orientert i god tid før 
oppstart av tiltak som kan påvirke vår tilgang til eller bruk av 
egen fritidsbolig. Det være seg: Stans eller endringer i vann og 
kloakk og strøm, veibruk, uvanlig støy, transport etc. Vi gjør 
spesielt oppmerksom på at eier av Synnahaugen 41 har bopel 
i Trondheim med 2t 15 min transporttid og bruk av ferge. 

- At det gis skriftlige forsikringer til undertegnede snarest om 
at det ikke legges til grunn ytterligere utbygginger i 
reguleringsområdet nærmere enn 100 meter fra våre 
eiendommer etter ferdigstilling av planintiativets skisserte 
fritidsboliger. De ovennevte innspillene til dagens utbygging 
forutsetter en slik begrensning. 

- Det er observert mange hekkende småfugler og havørn i 
området som må bevares. 

Det er foreslått adkomst til ny 
fritidsbebyggelse via eksisterende 
skogsbilveg nord for 
Synnahaugen.     

Tas til orientering.  

 

 

 

 

Tas til orientering. Det er opp til 
kommunen og netteier å 
orientere om ev. driftsstans ved 
utbygging av deres anlegg.  

 

Mønehøyden er foreslått 0,2 m 
høyere enn det som gjelder for 
eksisterende fritidsbebyggelse. 
Vegetasjonsbeltet mellom de to 
feltene er tenkt bevart, men det 
er ikke gitt spesifikke 
bestemmelser eller arealformål 
til dette. Området imellom de to 
feltene er foreslått regulert til 
LNFR-areal.  

 

Tas til orientering.  

 

 

 

Planforslaget tar ikke stilling til 
dette, da det er privatrettslig.  

 

 

 

Tas til orientering.  
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