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Oppsummering av innkomne innspill fra enkeltpersoner og 
lokalt næringsliv/organisasjoner 

Innspill fra Tore Hals, 
datert 17.07.2012 og 
17.07.2017 
 

2012: Ønsker vurdering av gnr. 117, bnr. 2 (ved Krokagrenda i 
Ålvundfjord) til boligbebyggelse. 
2017: Ber kommunen om å vurdere mulighetene for å utvide 
boligområdet i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Kommentar: 
Arealinnspillene vurderes i konsekvensvurderingen.  
 

 

Innspill fra Hydro 
Aluminium Sunndal, 
datert 09.12.2013 

Det står noen naust utafor Litlharryn (Leirvika på Øpdølsstranda). Her 
bør det reguleres til nausttomter. 
 
Kommentar: 
Arealinnspillene vurderes i konsekvensvurderingen.  
 
 

 

Innspill fra Magne 
Nordvik, datert 
08.04.2014 

Grunneierne på Børset ønsker rett til å bygge kvar si hytte og uthus 
rundt Kjerringvatnet. Viser til plan fra 1989.  
 
Kommentar: 
Arealinnspillene vurderes i konsekvensvurderingen.  
 

 

Innspill fra Turid og Svein 
Stave, datert 01.11.2014 

I forbindelse med nytt parkeringsanlegg på Brandstad kan det være 
behov for oppstillingsplass for bobil mm. samt muligheter for 
tilrettelegging for bygging av noen hytter. Vi søker derfor om at 
arealene som i dag er kulturbeite fra p-plassen på Brandstad og 
nedover langs elven omdisponeres til næringsformål (hyttearealer).  

Kommentar: 
Arealinnspill vurderes i det videre planarbeidet. 
 
 

Innspill fra Øivind Holten, 
datert 03.08.2016 

Ønsker tilrettelegging for fritidsbebyggelse på eiendom gnr. 116, bnr. 
3 i Ålvundfjord.  

Kommentar: 

Arealinnspillene vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

Innspill fra Sunndalsøra 
småbåtlag, datert 
19.06.2017 

Ber om at gnr. 53 bnr. 290 som på kartet er angitt med F2 og som er 
friområde, omreguleres til privat småbåthavn.   

 

Kommentar:  
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Området omfattes av gjeldende reguleringsplan for Håsøran 
nord og kommunedelplan Sunndalsøra. Det er ikke planlagt 
revidering av reguleringsplanen eller kommunedelplan 
Sunndalsøra nå.  

Området er viktig som friområde/utfartsområde fordi det et av 
de få områdene hvor befolkningen på Sunndalsøra kan komme 
helt ned til sjøen.  

  

Innspill fra Sunndal 
Næringsselskap, datert 
19.06.2017 

Perspektivet om «Felles utviklingstiltak som styrker Indre Nordmøre 
som arbeids- og boregion, og bygger opp under den vekstimpulsen 
som Todalsfjordprosjektet vil gi» bringes inn i arbeidet med rullering 
av arealplanen.  

Tettstedsutvikling i våre bygdesentra settes på dagsorden i 
planrulleringen. Dette kan gjøres som et bredt, tverrfaglig 
bygdemobiliseringsarbeid for alle våre bygdesentra høsten 2017 som 
en del av utredningsarbeidet ved denne kommuneplanrulleringen.  

 

Kommentar: 

Det er gjennomført bred medvirkning høsten 2017 med 
tverrfaglige arbeidsgrupper, åpne bygdemøter og «gjestebud» i 
bygdene. Ved såkalte gjestebud er lag, organisasjoner osv i 
bygdene invitert til å komme med innspill på ulike tema, blant 
annet næringsutvikling og utvikling av bygdesentra. 

 

Innspill fra Gjøra 
bygdeutvikling, datert 
10.03.2014 og 
28.06.2017 

2014: Det er behov for sikrere kryssing over riksvegen for 
fotgjengere. Riksvegen må utformes slik at bilistene oppfatter at 
dette er et tettsted hvor farten skal senkes. Rundkjøring framstår 
som et effektivt virkemiddel.  

Ønsker at masser fra vasskraftutbygging brukes til flomsikring, gang- 
sykkelveg langs riksvegen også forbi rasoverbygget ved Klingøya og 
nytt næringsområde i øvre Sunndal. 

2017: Innspill om lekeareal ved Sunndalsporten, gang- sykkelveg 
langs rv. 70, turstier i området rundt Sunndalsporten, Bedre adkomst 
til elva Driva og Grøvu, Fasiliteter/infrastruktur ved lading elbil. 

 

Kommentar: 

Arealinnspill vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

 

Innspill fra Fugelvåg Gård 
og Camping, datert 

Håper at område 1 kan fortsette som oppstillingsplass for 
campingvogner med telt/helårstelt og vi ønsker å 
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24.10.2017 oppgradere/renovere eksisterende campinghytter i område 2. 

 

Kommentar: 

Arealinnspillene vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

Innspill fra Hallvard Nes 
og Brit Mellemseter Nes, 
datert 28.11.2017 

Ønsker at områder for fritidsbebyggelse videreføres fra 
kommunedelplan for Ålvundfjord av 2004. 

Ønsker område avsatt til lunneplass omreguleres til friområder og 
boder/småhus for fritidsbebyggelsen i området rundt Setervika. Det 
er også ønske om naustrekke ved Gangstabukta. Ønsker utvidelse av 
hytteområde H10 mot dyrket mark ved Brannan.  Ønske om liten 
småbåthavn for fastboende ved eksisterende naust vist med 2 
alternativ. 

 

Kommentar: 

Arealinnspill vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

Innspill fra Per Aasprang, 
datert 29.11.2017 

Foreslår 2 nye hyttefelt, felt A og B på Nesøya 
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Kommentar: 

Arealinnspill vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

 

Innspill fra Krister 
Øvrevik, datert 
01.12.2017 

Forslaget om massedeponi og -uttak i et fulldyrka jordbruksareal sør 
for Fossheim er hensynsløst i forhold til nabomiljø, jordvern og 
grunnvannsressurs. Det finnes mer egnede arealer som ikke er 
fulldyrka jordbruksareal.  

Kommentar: 

Arealinnspillene vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

Innspill fra Øivind Holten, 
datert 01.12.2017 

Ønsker utbygging for fritidsformål for å skaffe grunnlag for utbedring 
og vedlikehold av eksisterende bygninger på eiendommen. 

 

Kommentar: 

Arealinnspill vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

Innspill fra Gunnar Erik 
Walset, datert 
01.12.2017 

Ønsker å anlegge et område for uttak av steinmasser på eiendom 
94/1 
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Kommentar: 

Arealinnspill vurderes i konsekvensvurderingen. 

 

Innspill fra Stein Roar 
Kolstø, datert 14.12.2017 

Ønsker avkjørsel og parkeringsplass mm. ved gammel 
seterveg/turløypa fra Dalhus på Grøa.  

Anlegge sykkelbane fra Grøavegen forbi rasoverbyggene i Flatvadora. 

Rasoverbyggene bygges sammenhengende og uten søyler med 
sykkelbanen nærmest elva. 

Rette ut svingen øst for rasoverbyggene. 

Massedeponi fra riksveg brukes til ny p-plass ved Dalhus og til 
forlengelse av åkeren utenfor svingen øst for overbyggene.  

 

Kommentar: 

Arealinnspill vurderes i konsekvensvurderingen.  

 

  

 

Hvordan innspillene blir behandlet videre 

 

Innspill om endret 
arealbruk vurderes i KU 

Innkomne arealinnspill om ny eller endret arealbruk vurderes i 
konsekvensvurderingen (KU).  

Konsekvensvurderingen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn 
av alle nye områder for utbygging og eksisterende byggeområder 
som får vesentlig endret arealbruk (f.eks. endring fra næring til bolig). 

Hvert utbyggingsområde skal beskrives og konsekvenser for ulike 
tema vurderes. For hvert område vil det til slutt bli gitt en samlet 
vurdering og konklusjon om forslaget fremmes i planen og evt. 
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avbøtende tiltak som må tas med. I vurderingene skal også den 
samlede virkningen av arealbruksendringene av planen inngå. 

 
 

Innspill til 
kommunalteknisk 
tjeneste / 
trafikksikkerhetsplan 

Mottatte innspill om trafikksikkerhetstiltak oversendes til 
kommunalteknisk tjeneste / innspill til trafikksikkerhetsplanen.  

• Sikrere kryssing over riksvegen på Gjøra for fotgjengere. 

• Gang- sykkelveg langs rv. 70 på Gjøra også forbi rasoverbygget.  

• Senke farten på rv. 70 ved Gjøra. Rundkjøring framstår som et 
effektivt virkemiddel. 

• Rette ut svingen på rv. 70 øst for rasoverbyggene på Grøa. 

• Anlegge sykkelbane fra Grøavegen forbi rasoverbyggene i 
Flatvadora. Rasoverbyggene bygges sammenhengende og 
uten søyler med sykkelbanen nærmest elva. 

• Masser fra vasskraftutbygging brukes til flomsikring. 

• Masser fra utbedring riksveg brukes til ny p-plass ved Dalhus og 
til forlengelse av åkeren utenfor svingen øst for overbyggene. 

• Ønsker fasiliteter/infrastruktur på Gjøra med lading elbil.  

 

Innspill til plan for idrett 
og friluftsliv 

Mottatte innspill om utvikling av nærfriluftområder, turveger, 
turparkering, kulturtilbud osv. oversendes til kulturtjenesten / innspill 
til plan idrett og friluftsliv med tilhørende tiltakslister:  

• Utvikle lekearealet ved Sunndalsporten 

• Bedre adkomst til elva Driva og Grøvu ved Gjøra 

• Turstier i området rundt Sunndalsporten 

• Bedre avkjørsel og parkeringsplass for turløype fra Dalhus på 
Grøa.  

 

 


