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1. INNLEDNING 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Området under grunneiendommene Sande ble i 1982 regulert til boligbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Det består i dag i hovedsak av frittliggende boligbebyggelse. Rundt den 
opprinnelige gårdsbebyggelsen ble det i reguleringsplanen for Sande holdt igjen et område til LNF 
(landbruk/natur/fritid)– formål, men hele området er i dag i kommunedelplanen for Sunndalsøra 
vist til boligformål. Området ligger veldig sentralt i forhold til etablert infrastruktur (skoler, 
barnehage idrettsanlegg) med trafikksikre forbindelser og fremstår som et meget attraktivt 
område. Hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 48/2 ønsker å utnytte en del av jorda rundt 
gårdsbebyggelsen til boligformål. Det er inngått en avtale med hjemmelshaver av eiendom 
gnr/bnr. 48/1 om å legge ut område B_21 (kommunedelplan) til boligformål med tilhørende 
infrastruktur. 
 
 
2.1 Hensikten med planen  
 
Formålet med planen er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse med tilhørende 
anlegg/garasje, lekeplass, vei, vann og avløp.  
Etter innspill fra Fylkesmannen vil det i planen bli forslått et mindre område for nærlekeplass. 
 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er: 
 
Gunnar Sande, 
Langslågata 10, 6600 Sunndalsøra. 
 
Ole Sande 
Langslågata 14, 6600 Sunndalsøra. 
 
 
Plankonsulent er: 
 
 Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
 
Kontakt i Sunndal kommune er Berit Skjevling. 
 
 
2.3 Eiendoms - og eierforhold 
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Grunneiendommene som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 48/1 og gne/bnr 48/2. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 48/1 er Ole Sande. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 48/2 er Gunnar Sande. 
 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommunedelplan for Sunndalsøra 2015 – 2025. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Sunndal kommune. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning 
 
I referat fra oppstartsmøtet er vurderingen (under pkt. 10). Konsekvensutredning jfr. pbl. §4-2) at 
planforslaget er i tråd med Kommunedelplan Sunndalsøra vedtatt 02. 09. 2015.  Derfor kreves 
ikke konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning §6 listet opp i vedlegg I og II. 
 
 
3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Sunndalsøra, vurderingen er derfor at det ikke er 
behov for planprogram. 
 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Sunndal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Gunnar Sande. Oppstartsmøte vedr.  detaljreguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10, 
gnr/bnr. 48/2 og del av gnr/bnr. 48/1 - 21.01.2019 ble holdt i Sunndal rådhus. 
Fra tiltakshavere stilte Gunnar Sande og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen/planmyndigheten 
stilte Berit Skjevling, Marit Ingrid Erstad og Anne Guri Aase. 
Kontaktperson i kommunen er Berit Skjevling. 
  
 
 
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Aura- avisa 12.02. 2019. 
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I tillegg ble planstart offentliggjort på Sunndal kommunes hjemmeside 08.02. 2019. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 08.02. 2019 
Frist for innspill ble satt til 07.03. 2019. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
3.4 Innspill til planarbeidet/merknader til plan 

Pr. 01.03. 2019 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal., Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Mattilsynet, Ole Sande, Kjetil England m. flere, Una 
Ødegård og Robert Gjerde. 

Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra 
side 7 – 18. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Dato: 05.03. 2019. 
 

Sunndal kommune. 
Detaljregulering - reguleringsplan Sande 
del av Langslågata 10 gnr48 bnr2 og 
Langslågata 12 gnr48 bnr1. Fråsegn ved 
melding om oppstart. 

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har 
m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og 
retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den 
kommunale planlegginga skal vi sjå til at 
kommunane tar omsyn til viktige regionale og 
nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, 
landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og 
samfunnstryggleik. 
 

Arealet er del av bustadområde B_21 i 
kommunedelplan for Sunndalsøra. 
Reguleringsplanen vil leggje til rette for 

Kommentar til innspillet: 
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frittliggjande bustader med tilhøyrande anlegg 
(garasje m.m.). 

Merknader 
Oppstartsmeldinga viser 4 einebustadtomter og 
tilkomstveg frå Kleivhølgata. Reguleringa vil 
omdisponere noko dyrka jord. Dette er akseptert 
gjennom tidlegare behandling av overordna plan, 
der det også går fram at det ikkje skal byggast på 
området framfor gardstunet. 

I referatet frå oppstartsmøtet går det fram at 
kommunen ønskjer at heile feltet B_21 bør sjåast i 
samanheng. Vidare viser kommunen til at ein 
planlegg å oppdatere reguleringsplan for Sande for å 
auke utnyttingsgraden (fortetting) og at dette bør 
takast med i vurderinga ved utforming av 
planframlegget. Føresegnene i kommunedelplanen 
viser at det skal etablerast nærleikeplass(ar) ved 
utbygging av 5 bustader eller meir. I utgangspunktet 
slår derfor ikkje dette kravet inn ved etablering av dei 
planlagte 4 bustadene. Vi vil likevel peike på at det er 
ingen nærleikeplassar i nærleiken. Det ligg ein 
leikeplass mellom Sandegata 6 og 8, men dit er det 
om lag 250-300 m å gå. Når det gjeld 
kvartalsleikeplassar registrerer vi at det i 
kommunedelplanen er krav om ein slik i område 
B_20, om lag 130 m frå B_21. Dette arealet er ikkje 
utbygt til no. Sjølv med relativt store 
einebustadtomter burde det likevel vore leikeplassar 
i området. Med bakgrunn i dette vil vi derfor rå til at 
ein vurderer å avsette areal til ein nærleikeplass i 
planen. 

Konklusjon 
Utbyggingsområdet er i samsvar med overordna plan. 
Fylkesmannen har derfor ingen vesentlege 
merknader ved oppstart av planarbeidet. Vi viser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samråd med tiltakshaver vil man forslå et mindre 
lekeareal i tilknytning de nye tomtene. 
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likevel til kommentarane over og rår til at det blir sett 
av eit areal til ein nærleikeplass i planområdet. 

 

ROS- analyse følger planen. 
 

  

Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 11.01. 2019.  

Tilbakemelding på varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan 
for Brennhaug-Mjøen del II - område 
B7 - del av gnr. 20 bnr. 3 og gnr. 23 
bnr. 1 i Oppdal kommune 

Viser til deres epost av 09.01.2019. 

 

Statens vegvesen har ikke merknader til varsel 
om oppstart da dette gjelder en naturlig ut- 
videlse av eksisterende boligområde. 

 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
Dato: 04.03. 2019 

Sunndal kommune - detaljregulering - 
reguleringsplan - Sande - Langslågata 10 - 
fråsegn til varsel om oppstart 

Automatisk freda kulturminne 
Vi vurderer planområdet til å ha potensial for 
automatisk freda kulturminne, særleg knytt til 
tidlege spor etter busetnad og jordbruk på garden 
Sande – sentralt i Sunndalen. Vi vil på grunnlag av 
dette stille krav om arkeologisk registrering, jamfør 
§ 9 i Kulturminnelova (KML). 

 

Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje 
utgiftene ved ei slik undersøking, jamfør KML 

§§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftleg 
aksept på vedlagte budsjett, i tråd med nye 
nasjonale retningsliner for budsjettering av slike 

Kommentar til innspillet: 
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arkeologiske registreringar. 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. 

 

Det vil i dette området også vere aktuelt å sjakte 
med maskin etter buplassar, graver og andre 
automatisk freda kulturminne under 
markoverflata. Vårt budsjett omfattar ikkje 
kostnadar til gravemaskin og førar. Ved ønske 
kan vi hjelpe til med å skaffe dette til veie, men 
rår elles til at tiltakshavar sjølv ordnar dette. 
Gravemaskina bør helst vere 8-12 tonn, og ha 
vribar skuff med flat skjær på minst 1,20 m 
breidd. Vi gjer merksam på at eventuell tilsåing 
og reparasjon av gjerder og vegar er tiltakshavars 
ansvar viss ikkje anna er avtalt. 

 

All korrespondanse skjer elektronisk, også 
utsending av arkeologisk fagrapport. Skulle det 
vere ønske om å få tilsendt den arkeologiske 
fagrapporten i papirutgåve, må dette etterspørjast. 

 

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 forsinke saksgangen fram mot 
endeleg 

Ved tinging og aksept av budsjett vert det 
føresett at tiltakshavar klarerer forholdet til 
grunneigarar, brukarar og eventuelt andre 
omsyn. Ved bruk av gravemaskin føreset vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
De arkeologiske registreringene ble utført 
sommeren 2019. Det ble i planområdet 
påvist spor etter landbruk, sannsynligvis fra 
jernalderen - mellomalderen. 

 

 

Vurderingen er at kulturminnet er av en 
vanlig karakter, en vanlig forekomst der 
kulturmyndighetene er innstilt på å gi 
dispensasjon til inngrepet ved offentlig 
ettersyn. 

Kulturminnet, inkludert sikringssona på 5 
meter, skal være avmerket på plankartet 
som et bestemmelsesområde og ha en 
egen bestemmelse: 

 

# 1 Tiltak i henhold til planen er tillatt. 
Kulturminnet ID 261166 er allerede 
undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere 
vilkår forbundet med dispensasjonen. 
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også at tiltakshavar klarerer forholdet til 
eventuelle kablar, vassleidningar m.m. Vi ber også 
om namn og adresse på mottakar av faktura. 

 

Kulturminne frå nyare tid 
Oppstartvarslet presenterer eit konkret forslag 
med fire bustadtomter og tilførselsveg. Den 
vestre tomta og vegen inngår i omsynssone 
kulturminnevern i kommunedelplan for 
Sunndalsøra. Det er vist til omsynssona i 
oppstartvarslet, men ikkje i referatet frå møtet 
med kommunen, og det er heller ikkje sagt 
noko om kva omsyn som skal takast. 

 

Kulturvernet i denne saka er ikkje av regional 
karakter, og vi vil såleis ikkje ha merk- nader. 
Planomtalen må likevel vise korleis 
omsynssona og tilhøyrande føresegn er ivare- 
teke, eventuelt kva faktorar som er tillagt vekt 
dersom omsyna ikke vert ivaretekne. 

 

Barn og unge 
Det er svært avgrensa korleis det er tilrettelagt 
for barns leik i nærområdet. Gjeldande planar 
er av års alder, og frå ei tid då det var mindre 
merksemd på barn og unge i plan- ane. Det nye 
framlegget opnar berre for fire nye bestader, 
og vi vil av den grunn ikkje krevje at det vert 
tilrettelagt for leik innanfor planen. 

 

Omsynet til barn og unge bør likevel vere 
viktig, og vurderast. Planomtalen må gjere 
greie for kva som finst av tilbod i 
nærleiken, korleis dette er sikra i andre 
planar og korleis tilkomsten dit er. 

KONKLUSJON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man vil vurdere ny bebyggelse i forhold til den 
den eksisterende bebyggelsen og det 
kulturmiljøet denne representerer. 
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Det vil bli stilt krav om arkeologiske 
registreringar imedhald av kulturminnelova §§ 
9 og 10. 

 
 
 
 
 

Innspill: 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 06.03. 2019 

UTTALELSE TIL 
VARSEL OM OPPSTART 
- 
DELTALJREGULERINGS
PLAN FOR SANDE - 
SUNNDAL KOMMUNE 
 
Formålet med planen er å 
legge til rette for frittliggende 
boligbebyggelse med 
tilhørende anlegg/garasje, 
infrastruktur, areal for 
renovasjon, vei, vann og 
avløp. 

 

Når det gjelder private- og 
kommunale planer, skal 
Mattilsynet følge opp det som 
gjelder drikkevann. 

I varselet om oppstart opplyses det at 
området skal kobles til kommunalt 
nett. Eventuell konflikt med tekniske 
installasjoner for 
drikkevannsforsyning må avklares 
med Sunndal kommune. 

 

 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 

Kommentarer: 
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Statens vegvesen. 
Dato: 06.03. 2019 

Uttale til varsel om oppstart - 
detaljreguleringsplan for Sande - 
del av Langslågata 10 gnr. 48  

bnr. 2 og del av Langslågata 12 
gnr. 48 bnr. 1 - Sunndal 
kommune 
 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge 
for at føringer Nasjonal transportplan 
(NTP), Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale 
arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi uttaler oss som 
forvalter av riksveg på vegne av staten og 
som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 
Formålet med planarbeidet er å 
legge til rette for frittliggende 
boligbebyggelse med tilhørende 
anlegg/garasje, infrastruktur, areal 
for renovasjon, veg, vann og avløp. 

Foreslått arealbruk er i tråd med 
gjeldende kommunedelplan for 
Sunndalsøra. Planområdet ligger 
sentrumsnært og med kort veg til skole 
og idrettsanlegg. Atkomst opplyses 
planlagt fra kommunal veg Kleivhølgata. 

 

Statens vegvesen har ut ifra tilsendt 
materiale ikke vesentlige 
merknader til varsel om oppstart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at planområdet har en kort og 
trafikksikker atkomst til friluftsområder, 
skoler og idrettsanlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Kjetil England m. flere 

Kommentarer: 
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Fra: hei <oddihaks@online.no>  
Sendt: torsdag 7. mars 2019 22:51 
Til: post@olafjosne.no; 
stale.refstie@sunndal.kommune.no; 
leif.arne.mo@sunndal.kommune.no; 
berit.skjevling@sunndal.kommune.no; 
post@sunndal.kommune.no; 
jarle@nordmore.museum.no 
Kopi: tove.andersson101165@gmail.com 
<tove.andersson101165@gmail.com>; k-
englan@hotmail.com 
Emne: Detaljreguleringsplan for Sande 
boligområde. Sak nr: 2018/3122. 
 
 
Angående varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Sande boligområde. 
Sak nr: 2018/3122 , gnr/bnr  48/2 og 48/1. 
 
Vi som nærmeste naboer til dette området som blir 
berørt av en eventuell utbygging, vil med dette 
komme med noen ytringer. 
Vi anser  dette verdifulle området som et 
kulturminne i Sunndal og som ei verdifull grønn 
lunge i et tettbebygd boligområde. 
 
Vi mener  det er feil å ta i bruk  denne 
dyrkamarken til nok et boligformål, når det er 
mange ledige tomter ellers i kommunen. 
Det er forøvrig en gammel steinutgard  som blir 
berørt/revet ved en eventuell utbygging. Er ikke 
den vernet (kulturminne)? 
 
 
Vi  ønsker å få tilbakemeldinger og informasjon 
videre i denne prosessen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil England 
Tove Andersson 
Jarle Bruseth 
Maj-Trude Akerløkken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er vist i kommunedelplanen for 
Sunndalsøra som et byggeområde for 
boligbebyggelse. 
 
 
 
Del av steingjerde som blir berørt er ikke 
registrert som vernet kulturminne. Tiltakshavere 
er innstilt på å bruke stein fra gjerdet som må 
flyttes til opp muring/oppgradering av gjerdet 
fram til den nye atkomstvegen til boligområdet.  
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Odd Inge Hakstad 
 

 
 
Innspill: 
 
Innspill fra Ole Sande. 
 
Fra: Ole Sande [mailto:ole.sande@industrivegen.no]  
Sendt: 17. februar 2019 13:57 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Detaljreguleringsplan for Sande 

Hei! 

I det jeg viser til vår telefonsamtale 15.02.19, 
angående varsel om oppstart for 
detaljreguleringsplan for Sande, vil jeg gjenta min 
protest mot forslaget til plassering av 
renovasjonstasjon. De ulempene dette 
medfører godtas ikke.  

Samtidig vil jeg påpeke at Langslågata 12 ikke har 
noe med Gnr. 48/1 å gjøre. 

Sunndalsøra 17.02.2019 

Vh 

Ole Sande 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Una Ødegård og Robert Gjerde 
 
 
Fra: Una Kristin Ødegård 
[mailto:una.kristin.odegard@mrfylke.no]  
Sendt: 7. mars 2019 18:58 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Innsigelse mot utbygging av vei til nytt 
boligfelt på Sande 
 
 

Kommentarer: 
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Fra: Una Kristin Ødegård  
Sendt: torsdag 7. mars 2019 12:38 
Til: 'leif.arne.mo@sunndal.kommune.no' 
<leif.arne.mo@sunndal.kommune.no> 
Emne: Innsigelse mot utbygging av vei til nytt 
boligfelt på Sande 
 
Hei! 
Vi ønsker som naboer å komme med en innsigelse 
mot utbygging av vei fra Kleivhølgata inn mot nye 
tomter på eiendommene til Gunnar og Ole Sande.  
Dette er noen av de eldste gårdene i Sunndal, og vi 
finner det besynderlig at veien ikke kan legges 
øverst i Langslågata. Da vil man kunne bevare 
større deler av dette lokalhistoriske arealet . Det 
vil etter vår mening være mer naturlig  og mindre 
ødeleggende siden området ansees som 
verneverdig. Fra Kleivhølgata er det idyllisk utsikt 
mot et av de eldste fjøsene i Sunndal, og det ligger 
en veldig gammel steinutgard i forlengelse av 
fjøset og mot åkeren. Vi håper at en av de siste 
grønne lungene i tettbebyggelsen på Sande kan 
bestå. Dette er kulturarv. Dersom man legger 
veien fra Langslågata (vis a vis Sandegata) blir det 
mindre ødeleggelser på tomtearealene, og 
trafikksikkerhten vil forbli god i Kleivhølgata.  
 
Dette er jobbet mye med trafikksikkerheten på 
Sande. Vi frykter økt trafikk i 
Kleivhøgata/Grønnslettgata dersom veien blir lagt 
fra Kleivhølgata. Dette er et område med gang og 
sykkelsti. Mange barn og eldre benytter denne 
gata til lek og trimløype. I Langslågata vil 
trafikksikkerheten forbli god om veien legges dit. 
Vi håper at dere vurderer saken i lys av denne 
innsigelsen. 
 
Fra: Robert Gjerde 
[mailto:robertgjerde_@hotmail.com]  
Sendt: 20. mars 2019 23:44 
Til: Berit Skjevling 
<Berit.Skjevling@sunndal.kommune.no> 
Kopi: Robert Gjerde <robertgjerde_@hotmail.com> 
Emne: Reguleringsplan Sande 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er vist i kommunedelplanen for 
Sunndalsøra som et byggeområde for 
boligbebyggelse. 
 
 
 
Del av steingjerde som blir berørt er ikke 
registrert som vernet kulturminne. Tiltakshavere 
er innstilt på å bruke stein fra gjerdet som må 
flyttes til oppmuring/oppgradering av gjerdet 
fram til den nye atkomstvegen til boligområdet. 
Dette vil være en berikelse for området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at trafikkøkningen som følge av 
4 nye boliger ikke vil være avgjørende for 
trafikksikkerheten i Kleivhølgata 
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Hei!  
Viser til møte tidligere i dag. Der du nevnte at det 
mulig blir regulert 2etg. Det bør jo være regulert 
slik det ellerser på Sande. 1 etg. og underetg. Du 
nevnte grunnvann. Jeg vet det går ei vannåre i 
Sandbrekkgata. Går det vannåre på disse 
tomtene? Dere bør jo vurdere sterkt med tanke på 
det visuelle. Da det er 1 etg. og underetg. i rundt. 
Huset jeg bor i er bygd i 1975. Da var det jo helt 
andre byggeforskrifter, enn det er nå i dag. Med 
tanke på å bygge kjeller.  
Da jeg kjøpte huset for 4 år siden tok jeg og 
renoverte kjelleren. Den var delvis innredet. Det 
var en del fukt og mugg i kjelleren. Det jeg gjorde 
var at jeg rev alt helt inn til murverket. Fikk 
montert noe som kalles for EPS. Det er et 
elektropunktsystem som pulserer strøm. 
Elektroder blir plassert hver halve meter inni 
muren, 20 cm over gulvnivå.  
Dette blir styrt av en sentral. Som bruker minimalt 
med strøm. Etter at jeg monterte dette er kjelleren 
helt tørr. Nå er kjelleren pusset opp og det er ikke 
antydning til fukt eller noe lukt. Har også montert 
miniventilasjon som bytter ut luft med frisk luft 
utenfra. Har også en luftavfukter, som er bla. 
veldig kjekk til klestørk, men også for å få perfekt 
luftprosent. Det er ikke nødvendig med 
grunnmursplast på utsiden av mur, når en har 
montert EPS.   
https://eps-fuktsikring.no 

Håper dere vurderer dette, da dette skal opp. Det 
blir jo helt rart visuelt om det skal komme opp 
2etg. som blir veldig dominerende og ruvende for 
området irundt.  

Mvh Robert Gjerde  

 
 
 
 
Ved utbygging av et boligområde sentralt i 
Sunndal sentrum krever kommunen en høy 
utnytting av området. Tiltakshaver er innstilt på 
å ta utgangspunkt i bestemmelser i arealdelplan 
for Sunndal sentrum ved utarbeiding av forslag 
til planbestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVE-rapport 67-2013 viser at det kan være fare 
for vann i kjeller i hele Sandeområdet. Det kan 
derfor ikke bygges kjeller uten at det er 
dokumentert at det er tilfredsstillende sikkerhet 
mot fare for vann i kjeller. Det er ansvarlig 
søker som er ansvarlig for at dette blir oppfylt. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 

 
Fig. 1: Viser planomfang i forhold til kommunedelplan for Sunndalsøra 2015 - 2025 
 
 
Planområdet ligger i vedtatt arealdel kommunedelplan for Sunndalsøra som byggeområde bolig. 
Tomta lengst mot vest, lekeplass, og vegen planlegges i sone med særlig angitte hensyn - bevaring 
av kulturmiljø. Denne sonen har signaturen H570_5 i kommunedelplanen for Sunndalsøra 2015 – 
2025. Dette dreier seg om verneverdige enkeltbygninger (gårdsbebyggelse) og bygningsmiljø. 
Man vil i planen vurdere ny bebyggelse slik at den ikke visuelt skjemmer kulturmiljøet i denne 
sonen.  
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4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 
 

Tilgrensende reguleringsplan er eldre reguleringsplan for Sande ikrafttredelsesdato 19.04. 1982, 
 plan-ID 19820400. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Tilgrensende reguleringsplan. 
 
Vurderingen er at bebyggelse i tilgrensende plan i kombinasjon med hensynsone H570_5 
kan gi føringer for utforming av ny bebyggelse i planområdet. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 
5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet ligger på Sande i sentrum av Sunndalsøra, areal ca. 4 da. 
 

 
Fig. 3: Oversiktskart for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av gnr/bnr. 48/1. 
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5.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk  
 

 
Fig. 4: Ortofoto viser det nye planområdets innhold. 
 
 
Planområdet er i dag ikke bebygd og består i hovedsak av dyrket mark som er i bruk. Det er også 
vegetert med skog i grensen mellom eiendommen gnr/bnr. 48/1 og 48/2. 
Arealbruken vedr. bruk av dyrket mark er avklart i overordnet plan.  
Planområdet grenser ellers til gårdsbebyggelsen på Sande og til etablert boligområde. 
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5.3 Stedets karakter 

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Nabobebyggelsen mot nord er frittliggende boliger, og består for det meste av 1 etasjes bygninger  
med saltak.  

 
Fig. 5: Viser nabobebyggelse. 
 
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. Det er ikke registrert verneverdig 
bebyggelse i dette området. 
 
Nabobebyggelsen mot sør består av gardsbebyggelsen på Sandegardene. I dette området er det  
tradisjonell gardsbebyggelse med nordmørslån/våningshus og driftsbygninger. Disse er toetasjes 
bygninger med saltak. Gardsbebyggelsen på Sande ligger i hensynssone kulturmiljø i  
kommunedelplanen for Sunndalsøra. 
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Sandegardene sett fra sør 
 
 

5.4 Landskap 
 

 Topografi og vegetasjon 
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 

 
Planområdet er tilnærmet flatt. Som før nevnt består byggeområdet av fulldyrket mark som er 
bevokst med lauvskog i grensen mellom eiendommen gnr/bnr. 48/1 og 48/2. 
Planområdet ligger på høydekotene 9 og 10. 
 
 
Planområdet har meget gode solforhold – store deler av året. På grunn av høye fjell rundt 
Sunndalsøra vil sollyset komme inn fra en høy vinkel dette gjelder spesielt fra sør. Vurderingen er 
at med den type bebyggelse som er planlagt og med hoved innstråling fra sør vil ikke ny 
bebyggelse kaste skygger som er til ulempe for den eksisterende. Vurderingen er at utarbeiding 
av eget sol/skyggediagram ikke er nødvendig.  
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Fig.6: Viser skyggevirkning ved sol fra sør. 
 
 
Fremherskende vindretninger er fra nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med 
vindretninger fra vest/nordvest. 
Det kan forkomme kraftige fallvinder når vindretningen er fra sør, erfaringsmessig kan skade på 
bygningskonstruksjoner oppstå ved vind fra denne retningen. 
Lokal-klimaet i området kan avvike fra det generelle klimaet i Sunndalen ved at det kan oppstå en 
fønvindeffekt ved vind i fra Sør nedover Litjdalen da kan temperaturen på Sunndalsøra komme 
opp i over 15 grader celcius midt på vinteren.  klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som 
man ser på bilde fig. 7 er området sparsomt vegetert, da storparten av området er dyrkamark. 
Man anbefaler ut ifra et estetisk hensyn til å ta vare på all skog der det er mulig. Man anbefaler 
også tilplanting av stedegen vegetasjon for på sikt å vegetere planområdet med busker og trær. 
 
Området er ikke bortsett fra deler av den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Sande registrert med 
spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
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     Fig. 7: Del av planområde med tilgrensende bebyggelse. 
 
      

 
5.5 Automatisk freda kulturminner  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune skriver i brev av 04.03. 2019: 
 

Vi vurderer planområdet til å ha potensial for automatisk freda kulturminne, særleg knytt til tidlege spor 
etter busetnad og jordbruk på garden Sande – sentralt i Sunndalen. Vi vil på grunnlag av dette stille krav 
om arkeologisk registrering, jamfør § 9 i Kulturminnelova (KML). 

Planområdet ble sommeren 2019 undersøkt med tanke på fortidsminner, denne undersøkelsen 
viste spor av landbruk fra jernalder/middelalder. Funnet er markert på plankartet som et 
bestemmelsesområde betegnelsen #1 (ID 261166).  Dette området får i planen en egen 
bestemmelse som sier at tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet er allerede undersøkt 
og det er ikke stilt ytterligere vilkår i forbindelse med dispensasjon. 
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5.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldsloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller utenfor 
områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i naturmangfoldloven som er 
sentrale. 

 
Fig. 8: Artskart. 
 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man 
flere treff i nærheten av planområdet. Det er flere billeartet som er vurdert til å være livskraftige – 
LC. Det er også registrert Storspove som er vurdert til å vøre sårbar – VU.  
 
Etter søk i naturbase finner man ikke forhold som man trenger å ta spesielle hensyn til.  
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Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner treff som har betydning for 
oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Sjekkliste naturmangfold. 
 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og 
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens 
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene 
tyder det på at området er grundig undersøkt med tanke på naturmangfold, og det er derfor ikke 
foretatt ytterligere undersøkelser utover det som kommer fram i denne planbeskrivelsen. 
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Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Den samlede belastning ved etablering av 4 nye boliger på Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 
48/2 og del av gnr/bnr. 48/1 er vurdert til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljø forringelser vil tiltakshaver 
bære kostnader. 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge). 

 
 Fig. 10: Oversikt over friluftsområder, turveger, idrettshaller og fotballbaner. 
 

 
Planområdet har trafikksikker atkomst til mange viktige friluftsområder med stor variasjon i 
mulighet for aktiviteter. Kartet på fig. 10 viser utdrag av foreløpig temakart over frilufttområder i 
Sunndal kommune. 
 
Nærområdet rundt Sande innbyr til allsidig friluftsliv, lek og sportsaktiviteter både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
 
Planområdet har kort og trafikksikker atkomst til Grønnslettgata lekeplass, (avstand ca. 150 m) 
og Langslågata lekeplass (avstand ca. 250 m).  Disse lekeplassene er vist i gjeldende plan for 
Sande ikrafttredelsesdato 19.04. 1982, plan-ID 19820400. 
Planområdet har også kort og trafikksikker atkomst til Fagerhaugan (avstand ca. 400 m) som 
inneholder idrettsområder, turveier, lekeskog, fotballbaner, tennisbane, nærmiljøanlegg, 
rullestolløype, lysløype, skileikområde, treningsbane for hund og samlingsplasser med grill og  
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sittemuligheter. Dette området er vist i vedtatt plan for Sande skole – skoleområdet, dato: 07.02. 
2007 og i vedtatt plan for Sande, dato: 19.04. 1982. 
 
I planområdet planlegges liten felles lekeplass som vil være viktig for de yngste barna, der de kan 
være under oppsyn av foresatte. 

 
5.8 Landbruk 
Forhold til landbruk vedrørende bruk av dyrket mark er avklart i overordnet plan.  
I kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt 02.09.2015 er området vist som boligbebyggelse.  
Avgjørelsen om å disponere dette området til boligbebyggelse er derfor tatt på overordnet plan.  
 
For å ivareta jorda som viktig ressurs legges det opp til at den jorda som tas ut ved utbyggingen 
skal benyttes til matproduksjon på gardsbruk i Sunndal som er i drift. Grunneier har avtale om 
salg av jord til gårdbruker som er potetprodusent på Grøa for nødvendig jordforbedring av 
jordareal for potetdyrking. Ved salg av tomtene skal det derfor avtales med hver kjøper at 
overskytende matjord som tas ut for anlegging av bebyggelse og adkomstveg skal brukes til 
jordforbedring av landbruksareal.  
 
5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av Kleivhølgata som er en kommunal veg. Ny 
intern veg skal opparbeides i planområdet. I forhold til vegstandard i området er trafikkmengden 
vurdert til å være akseptabel. Trafikksituasjonen vil ikke endres vesentlig på grunn av etablering 
av 4 nye eneboliger. 
 
Det er oversiktlige veger i nærområdet med nedsatt fartsgrense.  Risikoen for ulykker vurderes 
derfor til å være liten. Trafikksikkerheten for mye trafikanter vurderes til å være akseptabel. 
Vurderingen er at planområdet har en kort og trafikksikker atkomst til friluftsområder, skoler og 
idrettsanlegg. 
 
5.10 Universell tilgjengelighet 
Lekeplass og atkomst til boligene skal tilrettelegges for alle grupper fotgjengere (orientering- og 
bevegelses hemmende).  
 
5.11 Teknisk infrastruktur 
 

 Vann og avløp 
 Trafo 
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
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 Renovasjon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: Viser tilkoblingspunkt til kommunalt vann- og avløpsnett 
 

De nye boligene skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Takvann/overvann dreneres ut 
kommunalt overvannsnett.  
  
Energiforsyningen er fra Sunndal Energi KF. Alternativ energi kan produseres ved montering av 
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. Det blir 
tilkoblingsplikt for fjernvarme på hver enkelt tomt.  
 
På grunn av manglende avtale vedr.  bruk av grunn til eget renovasjonsareal er dette  
ikke regulert inn i planforslaget. Beboere i det nye boligområdet må selv frakte avfallet til et angitt 
sted  
(kommunal grunn) ut mot Kleivhølgata, der avfall vil bli hentet av kommunal renovasjonsbil. Man 
må ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler Sunndal kommune har for 
avfallshåndtering. 
 
5.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
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 Ledninger 

 
 Evt. Rasfare 

 
Grunnen består av en elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning). Materiale som er transportert og 
avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus 
dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m Ifølge kart 
fra NGU har grunnen gode infiltrasjonsegenskaper. 
Ved flom i Driva kan grunnvannstanden stige, det er noe man må være oppmerksom på ved bygging av 
hus med kjeller. NVE-rapport 67-2013 viser at det kan være fare for vann i kjeller i hele Sandeområdet. 
Det kan derfor ikke bygges kjeller uten at det er dokumentert at det er tilfredsstillende sikkerhet mot 
fare for vann i kjeller. Det er ansvarlig søker som er ansvarlig for at dette blir oppfylt. 
 
Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt 

     grunn - undersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av 
     hverken kommunen eller grunneier.  
 
     Ingen registrerte (jord) kabler/ledninger krysser planområdet. 

 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred. 
 
 
5.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
 
5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Rasfare 
• Flomfare 
• Vind 
• Støy 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av 
gnr/bnr. 48/1. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 23.09. 2019 
 

 

3333

 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.08.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.08.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.08.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.08.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.08.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.08.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.08.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.08.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                           

OK 29.08.19 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 29.08.2019 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

OK 29.08.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.08.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.08.2019 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.08.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.08.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.08.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.08.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.08.2019 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare – 
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

OK 29.08.2019 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 
og gjerder 

UN 29.08.2019 OF 

 
Bruk følgende koder i kontrollfeltet:  
OK= sjekket og i orden. 
UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
IA= ikke aktuelt i denne saken 
SK= se kommentar i planbeskrivelse. 
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5.16 Analyser/utredninger 

 
 Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold 

 
Området er lite utsatt for økt avrenning/erosjon ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting. 
Dette er på grunn av topologo - området tilnærmet flatt og ifølge NGUs database består området 
av en tykk avsetning av grus og sand med gode infiltrasjonsegenskaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.12: NGU database viser at 

området har gode infiltrasjonsegenskaper. 

 
 

 Brannsikkerhet 

I forskrift om brannforbygging § 21 fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal 
kommunene sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er 
tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I denne planen tas det sikte på å etablere 
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uttak for slokkevann ved bruk av den kommunale vannforsyning hvor tiltakshaver tar ansvaret for at 
plassering av uttak og kapasitet på ledningsnettet oppfyller brannmyndighetenes krav. 

Det skal etableres nytt vann- og avløpsnett for den nye bebyggelsen og er det naturlig å anlegge nytt 
uttak for slokkevann dersom det er behov for det. 

 Fare for høy grunnvannstand ved flom i Driva 
 

I rapport 67-2013, delprosjekt Sunndalsøra utgitt av NVE viser flomsonekart at ved en 200 års 
flom kan det være fare for vann i kjellere for hus i det nye planområdet på Sande. 
Ved elveprofil i 6 m høyde må man beregne vannstand på 7,7 m ved en 200 års flom. Vedr. vann i 
kjeller må man beregne et påslag på 2,5 m. Planområdet ligger på høydekoter 9 og 10. 
Det kan derfor ikke bygges kjeller uten at det er dokumentert at det er tilfredsstillende sikkerhet 
mot fare for vann i kjeller. Det er ansvarlig søker som er ansvarlig for at dette blir oppfylt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13: Utsnitt av flomsonekart (NVE – rapport 67-2013, delprosjekt Sunndalsøra) 
 

Det kan derfor ikke bygges kjeller uten at det er dokumentert at det er tilfredsstillende sikkerhet 
mot fare for vann i kjeller. Det er ansvarlig søker som er ansvarlig for at dette blir oppfylt. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 Fig. 14: Plankart lagt på ortofoto. 
 

Forslag til planområde består av frittliggende boligbebyggelse med tilhørende anlegg på 4 nye 
tomter. (B1- B4) 

I utgangspunktet skal man tilpasse ny bebyggelse til den eksisterende bebyggelsen i området, ikke 
minst på grunn av at planområdet omfatter deler hensynssone H 570 – bevaring kulturmiljø 
(verneverdige enkeltbygninger og bygningsmiljø). Ved etablering av et nytt boligområde som har 
en sentral plassering og i tillegg er avgitt fra landbruksformål tilsier en høy utnyttelse arealet. 
Tiltakshaver vil derfor foreslå at ny bebyggelse kan føres opp i 2 etasjer.  

Området kobles til kommunalt vann- og avløpsnett og nytt uttak for slokkevann etableres dersom 
det er behov for det. Nye boliger kommer i område med kommunal renovasjonsordning. 
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Ny atkomstveg skal bygges etter en standard som tilfredsstiller kravene for utrykningskjøretøy. 

Etter innspill fra fylkesmannen etableres ny liten nærlekeplass (LP1) for de minste barna der de 
kan være under oppsyn av foresatte.  

NVE-rapport 67-2013 viser at det kan være fare for vann i kjeller i hele Sandeområdet. Det kan 
derfor ikke bygges kjeller uten at det er dokumentert at det er tilfredsstillende sikkerhet mot fare 
for vann i kjeller. Det er ansvarlig søker som er ansvarlig for at dette blir oppfylt. 

 
6.1 Planlagt arealbruk 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny boligbebyggelse 
 

B1 – B4 
 

1110 
 

      3245    

 Lekeplass LP1 1610            79 
 
 
 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat 
Veg offentlig 
 

PV1 
OV_1 

2010 
2010 

       352 
       212 

 Annen veggrunn, 
tekniske anlegg 
 

AVT1 2018         155 

Sum         4043 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1).  
Sikringssone. 
Frisikt 

 
 
H140 

 
 
140 

 

§ 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
særlige hensyn-  
bevaring kulturmiljø 

  
 
 
 
H570 

 
 
 
 
570 
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6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av gnr/bnr. 48/1. 
gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny frittliggende boligbebyggelse.  
 Lekeplass 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg – privat/offentlig. 
 Annen veggrunn/tekniske anlegg.  

 
Hensynssoner 

 a.1). Sikringssone – frisikt 
 c). Hensynsone - bevaring kulturmiljø 

 
Bestemmelsesområde 

 Område som er undersøkt med tanke på fortidsminner 
 
Hensynsonene og bestemmelsesområdet får egne bestemmelser. 
 
 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 
Boligbebyggelse og anlegg: 
 

Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, carport/garasje/bod med 
tilhørende anlegg.  

Parkering for minimum 2 biler og 2 sykler på hver tomt (B1- B4). Parkeringsplass kan plasseres 
utenfor byggegrense på egen tomt. 

Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 

Området skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Det er ikke avsatt eget areal til renovasjon. 

Avfall skal bringes til anvist plass iht. kommunens avstandskrav. Tomteeier er forpliktet til enhver 
tid å følge de regler Sunndal kommune har for avfallshåndtering. 

Lekeplass (LP1) for de for minste barna skal opparbeides med sandkasser, lekeapparat og ol. I 
henhold til bestemmelsene. 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

3838
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Planområdet har atkomst fra Kleivhølgata. Det skal opparbeides ny internveg til de nye tomtene 
etter en standard for bruk av utrykningskjøretøy.  
 
Hensynssoner:  
Sikringssone frisikt a.1) I hensynssone sikringssone (H140) frisikt må all vegetasjon holdes nede 
(maks 0,5m høyde) i områder som er markert som frisiktsoner på plankartet. 
Hensynsone c). - bevaring kulturmiljø. Sonen knyttes til eksisterende gårds og bygningsmiljø 
rundt Sande gårdene.  
 
Bestemmelsesområde: 
 Tiltak i bestemmelsesområdet er tiltatt da det allerede er undersøkt 

 
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

 
6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Det vil i planen bli gitt muligheter for takløsningene – saltak eller to 
motstående takflater som harmonerer med saltaksform. Taktekking 
av tre, skifer, torv eller andre ikke reflekterende materialer. 

Eksponering, forhold til nærmiljø 

Den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Sande har en mønehøyde som 
tilsvarer min. 2 etasjes bygninger. Vurderingen er at den største 
tilpasningen av ny bebyggelse til den eksisterende bebyggelsen som 
ligger i hensynsone bevaring kulturmiljø er valg av takløsning. I dette 
tilfellet foreslås saltak eller tak med to motstående takflater. 
Takvinkler på gårdsbebyggelsen er fra 30 grader og opp til 34 grader, og 
på boligbebyggelsen rundt 30 grader, og takvinkel på nye boliger tilpasses 
dette. Maks gesimshøyden settes til 5 meter og maks mønehøyde til 7,5 
meter, som vil være ca. midt mellom gardsbebyggelsen og eksisterende 
boligbebyggelse. 

I forhold til tilpasning til eksisterende boligbebyggelse er vurderingen at 
krav fra kommunen om høy utnytting av arealet som er frigitt fra landbruk 
til boligbebyggelse kan forsvare at man fører opp bygninger i 1,5 etasje. 

Totalvurderingen er at etablering av 4 nye boliger med saltaksform og 
maks gesimshøyden 5 meter og maks mønehøyde 7,5 m vil være tilpasset 
omkringliggende bebyggelse på begge sider. 
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Forhold til landbruksinteresser- beite og skog 
 
Forholdet til landbruksinteresser er avklart i overordnet plan 
(kommunedelplan Sunndalsøra 2015 – 2025).  

 
Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge. 
 
Dette er beskrevet under pkt. 5.7 i denne planbeskrivelsen. 
Nærområdet innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også 
er positivt for folkehelsen, barn og unge. Planen har ingen negative 
innvirkninger på barns oppvekst vilkår. 
 
Uteoppholdsareal  
 
Krav til uteoppholdsareal er oppfylt på den enkelte tomt og ved 
lekeareal LP1 og ellers har planområdet tilgang til lekeplasser 
friområder og idrettsanlegg, dette er også beskrevet under pkt. 5.7. 
 
Universell utforming 
 
Lekeplass og atkomst til boligene skal tilrettelegges for alle grupper 
fotgjengere (orientering- og bevegelses hemmende).  
Ut ifra eksisterende topografi er det enkelt oppfylle kravet om 
universell tilgjengelighet til de enkelte boligene. 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av Keivhølgata som er 
en kommunal veg. Ny intern veg skal opparbeides i planområdet. 
Avkjørsel fra Kleivhølgata er vist med frisiktsone. 
Den nye atkomstvegen til boligene skal bygges etter en standard som 
tilfredsstiller kravene for utrykningskjøretøy. 
 
I forhold til vegstandard i området er trafikkmengden vurdert til å 
være akseptabel. Trafikksituasjonen vil ikke endres vesentlig på 
grunn av etablering av 4 nye eneboliger. 
 
Det er oversiktlige veger i nærområdet med nedsatt fartsgrense.  
Risikoen for ulykker vurderes derfor til å være liten. 
Trafikksikkerheten for mye trafikanter vurderes til å være akseptabel. 
Vurderingen er at planområdet har en kort og trafikksikker atkomst 
til friluftsområder, skoler, idrettsanlegg og annen infrastruktur. 

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 



Forslag til detaljreguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av 
gnr/bnr. 48/1. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 23.09. 2019 
 

 

4141

 
 

 

 

7.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støy, støv og luftkvalitet 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema 

Når det gjelder støy/støv fra andre typer virksomhet kan det være 
aktuelt å innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra 
anleggsarbeider. 

Bortsett fra støv fra anleggsarbeider er luftkvalitet generelt ikke noe 
tema. 

Naturfare 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred.  
Vurderingen er at bortsett fra fare for høy grunnvannstand ved flom i 
Driva det er ingen kjente naturfarer i planområdet. 

 
Naturmiljø og biologisk mangfold 
Naturverdier er utredet under pkt. 5.6 i denne planbeskrivelsen. 
 
Den samlede belastning ved etablering av 4 nye boliger på Sande, del 
av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av gnr/bnr. 48/1 er vurdert 
til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i 
Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt. 
 
Kulturminner. 
Planområdet ble sommeren 2019 undersøkt med tanke på 
fortidsminner, denne undersøkelsen viste spor av landbruk fra 
jernalder/middelalder. Funnet er markert på plankartet med eget 
bestemmelsesområde med betegnelsen #1 ID - 261166. Dette 
området får i planen en egen bestemmelse som sier at tiltak i henhold 
til planen er tillatt. Kulturminnet er allerede undersøkt og det er ikke 
stilt ytterligere vilkår i forbindelse med dispensasjon. 
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Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av Ros-
analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  

 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon). 
e og utarbeiding av ROS- analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i 
denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter.  

 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er trafikksikkerhet og støy. 

 

7.1 Forhold som er vurdert 

 
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet/bebyggelsen har atkomst fra Kleivhølgata via ny internveg.  

 
7.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er 
vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det vil derfor være aktuelt å 
innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

 

7.2 Avbøtende tiltak. 
 
7.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det er tilfredsstillende siktforhold langs internvegen og ved avkjørselen til Kleivhølgata. 
Kleivhølgata er en flat og oversiktlig gate/veg med nedsatt fartsgrense. 
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne 
vegene.  
Om vinteren strøs vegen i planområdet etter behov.  

 
7.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Når det gjelder trafikkstøy er vurderingen at støysituasjonen forblir som før planen og det er 
biltrafikken som forårsaker støyen. Ingen tiltak påkrevd.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. 
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8. PLANKART 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


