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Referat fra oppstartsmøte reguleringsplan 

Møtedato: 08.12.2022 

Sted: Sunndal rådhus og Teams 

Plannavn: Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10 

Planid: 20221110 

Saksnummer: 22/01889 

Deltakere: 

Fra 
forslagsstiller: 

 tlf e-post 

Ola Fjøsne Arealplanlegger 96014876 post@olafjosne.no 

Leif Johansen Tradisjonsbygg AS 92658277 leif@tradisjonsbygg.no 

Gunnar Sande Grunneier 91872066 zetorbonden@outlook.com 

Fra kommunen:    

Berit Skjevling Arealplanlegger 90113194 berit.skjevling@sunndal.kommune.no 

Hilde Blikås Byggesaksrådgiver 90110401 hilde.blikas@sunndal.kommune.no 

Andrea Fossum 
Bråten 

Folkehelsekoordinator 47683092 andrea.fossum.braten@sunndal.kommune.no 

Britt Iren 
Bæverfjord 

Barnerepresentant 95081824 britt.iren.beverfjord@sunndal.kommune.no 

Mottatt planinitiativ: 

Kommunen har mottatt planinitiativ datert 23.11.2022 om oppstart av arbeid med regulering av 
sydvestre del av Langslågata 10 som ligger på Sande. Ifølge planinitiativet er formålet er 
frittliggende boligbebyggelse med tilhørende anlegg/garasje, vei, vann og avløp. 
Utsnitt fra planinitiativet:  
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Gjeldende planer i området: 

I kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt 02.09.2015 er området vist som boligbebyggelse 
(gul farge) og hensynssone kulturmiljø H570_5 (sort skravur). 

 
Hensynssonen betyr at ny bebyggelse innenfor området skal ta hensyn til kulturmiljøet. 

Politisk forhåndsvurdering: 

Planspørsmålet ble forelagt politisk forhåndsvurdering fordi arealet er dyrket mark.  
Sunndal formannskapet behandlet saken i møte 18.11.2021 sak 50/21 og fattet følgende 
vedtak: 

Sunndal formannskap vurderer at grunneier kan starte opp arbeidet med 
reguleringsplan for nye tomter vest for gardstunet på Sande. Hensynet til fortetting av 
sentrumsnære arealer taler for fortetting med boliger i området. Omreguleringen 
berører dyrka jord, men dette er et inneklemt jordbruksareal som er vanskelig å drive. 
Plasseringen vest for garden gjør at det åpne området foran gardstuna fortsatt vil bli 
beholdt.  

Dette er kun en forhåndsvurdering om å kunne starte opp reguleringsarbeidet og gir ikke 
rettigheter i den videre saksbehandlingen.  Utredninger, høringer, krav fra offentlig 
myndigheter med videre vil kunne føre til krav om endring eller stopping av prosjektet. 

Saksframlegg og vedtak vedlegges. 

Arealutnyttelse 

Det bør sees på type boliger med hensyn til både god arealutnyttelse og tilpassing til 
omgivelsene. 

Når en bruker dyrka mark og sentrumsnært areal til utbygging bør det sikres god utnytting. Av 
hensyn til god utnytting er det fordel med flere boenheter. Utnyttelsesgraden bør være høy 
samtidig som det settes krav til minste uteoppholdsareal for å sikre egnede utearealer ved 
boligene.  

Planområdet kan utvides noe med hensyn til god arealutnyttelse og flere boenheter. 

Sikre gjenbruk av dyrkajorda som fjernes til matproduksjon slik som ble gjort ved forrige 
utbygging. 
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Barn og unge 

Tidligere innregulert lekeplassen like nord for gardstunet vurderes som tilfredsstillende som 
nærlekeplass/møteplass for dette området. Denne er ca 75 m2 og er under opparbeidelse. 
Avsetting av minste uteoppholdsareal vil også sikre uteoppholdsarealer på egen tomt. 

Det er kvartalslekeareal størrelse min 400m2 i nærheten, og større nærmiljøanlegg på skolene i 
nærmiljøet. Temakart kvartalslekeplasser og nærmiljøanlegg vedlegges. 

Det er foretatt barnetråkkregistreringer i 2017, rapport vedlegges. På bakgrunn av dette er det 
planlagt trafikksikkerhetstiltak, planbeskrivelse vedlegges. Tiltak i henhold til dette er 
gjennomført med blant annet flere fartshumper, bredere fortau for myke trafikanter og 
strengere trafikkregulering. 

Kulturmiljø 

En bebyggelse i to etasjer med volum, form og hovedretning på bebyggelsen som harmonerer 
med gardsbebyggelsen vurderes som positivt.  

Tekniske anlegg 

Mulig tilknytningspunkt er i kumsettet rett ved siden av ny adkomstveg. 

 
 
Det bør planlegges et samlingspunkt for avfallsdunker ved Langslågata. 
 
Det er framført fjernvarmeledning i området. Denne ligger like i bakkant av de nye tomtene og 
langs Langslågata. Traseen for ledningen bør avmerkes i planen f.eks. som hensynssone for å 
sikre at det ikke foretas tiltak som kan ha uheldige virkninger for ledningene.  Det er 
tilknytningsplikt for fjernvarme til nye boliger i området. 
 
Ivareta lokal infiltrasjon av overvann på egen tomt. 
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Det vises til kommunens VA-norm: Planer, normer og prosjekter - vann og avløp - Sunndal 
kommune 
 

Vurdering av krav til konsekvensvurdering 

Kommunen vurderer at planen ikke krever konsekvensvurdering etter forskrift om 
konsekvensvurderinger. 

Nye boliger i området vurderes å være i tråd med kommunedelplan for Sunndalsøra som viser 
området som boligområde (gul farge). Kommunen vurderer at det ikke faller inn under punkt 25 
i forskriftens vedlegg I som gjelder nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan. 

Planoppstart: 

Kunngjøring av planoppstart utføres av forslagsstiller. Det settes inn annonse om oppstart i 
lokalavisa. Kunngjøring og planomriss sendes til kommunen som legger den inn på kommunens 
nettside.  
Aktuelle høringsinstanser underrettes per brev eller e-post.  
Naboliste vedlegges.  
Generell adresseliste vedlegges også, aktuelle høringsparter fra denne lista må imidlertid 
sjekkes og tilpasses den enkelte plan, det sendes ikke varsel til de i lista som ikke er aktuelle.  

Krav til dokumentasjon: 

• Reguleringsplankart i pdf-format og sosi 

• Plankart utarbeidet i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon av arealplaner, og 
karttekniske krav til reguleringsplan (vedlagt). Plandata leveres i feilfri sosi-fil i gjeldende 
sosiversjon og med koordinatsystem UTM32 Euref89. 

• Reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene skal være så konkret som mulig. Relevante 
bestemmelser fra naboplaner planid. 19820400 og planid. 20181210 tas med. 

• Planbeskrivelse for relevante forhold som blant annet bakgrunn for planen, medvirkning og 
innkomne innspill, beskrivelse av løsningsforslag, virkninger av planforslaget og ROS-
analyse.  

• Aktuelle tema i planbeskrivelsen (f.eks. adkomst, universell utforming, estetikk og 
byggeskikk, utnyttelsesgrad/høyde, barns og unges interesser, klima, infrastruktur, vann, 
avløp, renovasjon, overvann, snarveger, trafikksikkerhet, landbruk/gjenbruk av dyrka jord. 

• Det skriftlige materiale leveres både på pdf og word-format og sendes elektronisk.  

• Kommunen kan ved særskilt avtale korrigere plan eller plandokumenter og da betales det 
som særskilt timesats i gebyrregulativet. 

 

Planleggingsgrunnlag: 

Grunnkart kan bestilles fra kommunen berit.skjevling@sunndal.kommune.no eller fra infoland.  

DOK-listen med det offentlige kartgrunnlaget for Sunndal kommune ligger på kommunens 
nettsider under sok-i-kart-planer/ 

https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/veg-vann-og-avlop/planer-normer-og-prosjekter-vann-og-avlop/
https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/veg-vann-og-avlop/planer-normer-og-prosjekter-vann-og-avlop/
mailto:berit.skjevling@sunndal.kommune.no
https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/planer-bygg-og-eiendom/sok-i-kart-planer/
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Videre framdrift: 

• Forslagstiller kunngjør oppstart og gjennomfører medvirkning med aktuelle parter som 
naboer og barn- og unge i området. 

• Forslagsstiller utarbeider plandokumentene. 

• Plandokumentene sendes kommunen til gjennomsyn før den endelige oversending. 

• Kommunen oversender digitalt plankart til kartverket for endelig kontroll før 1. gangs 
behandling. 

• Hvis materialet ikke har nødvendig kvalitet og/eller ikke er entydig, vil kommunen gi 
forslagsstiller beskjed om dette.  

• Etter at komplett planforslag er mottatt skal formannskapet foreta førstegangsbehandling 
innen 12 uker. 
 

Forslagsstiller kan selv følge med på hvilket møte saken tas opp til behandling. Se på kommunen 
sine internettsider: Politikk, politiske saker, politiske saker fra og med 24.juni 2019, politiske 
møter http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sunndal 
Plansaker til høring/kunngjøring finnes under toppmenyen Kunngjøringer. 

Saksbehandlingsgebyr: 

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder for det aktuelle gebyrområdet på det tidspunktet 
søknaden er komplett. Gebyret utstedes til tiltakshaver. Gebyret for oppstartsmøte faktureres 
etter avholdt oppstartsmøte. Planforslag faktureres ved vedtak om offentlig ettersyn. 

Link til sunndal.kommune-gebyr-plansaker-2022 

Oppstartsmøte i 2022 er kr. 2452,-. Er det innen to år kommet komplett søknad skal gebyr for 
oppstartsmøte trekkes fra planbehandlingsgebyret. 
 

Kommunestyret skal behandle nytt gebyrreguletiv for 2023 den 14. desember. I forslaget er 
planbehandlingsgebyret for enkel plan med få tomter for 2023 kr. 38 000,- 
 
Vedlegg:  

1. Planinitiativ 23.11.2022 
2. Politisk forhåndsvurdering 18.11.2021, saksframlegg 
3. Politisk forhåndsvurdering 18.11.2021, vedtak 
4. Adresseliste naboer 
5. Adresseliste generell 
6. Rutinebeskrivelse private reguleringsplaner Sunndal kommune 
7. Karttekniske krav til reguleringsplan 
8. Kommunedelplan for Sunndalsøra bestemmelser 
9. Barnetråkkregistreringer i Sande området 
10. Planbeskrivelsen for Skoleområdet med adkomstveger, trafikksikkerhet 
11. Temakart kvartalslekeareal 
12. Temakart nærmiljøanlegg 
13. Regplan Sande planid. 19820400, bestemmelser 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sunndal
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i9df9415c-2aeb-4590-819a-7ef845f7b8b6/gebyr-plansaker-2022-1.PDF
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i9df9415c-2aeb-4590-819a-7ef845f7b8b6/gebyr-plansaker-2022-1.PDF
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14. Regplan Sande Langslågata 10 planid. 20181210, bestemmelser 
 
 
Dersom forslagsstiller eller interne møtedeltakere har oppfattet andre signaler under møtet, 
eller noe er glemt, bør tilbakemelding om dette gis så snart som mulig, innen 1 uke fra mottak 
av referatet. 


