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Reguleringsplan for Håsøran nord, oppdatering og mindre endring av 
reguleringsplan 

 
Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord sendes herved på høring med 
merknadsfrist 07.01.2020. 
 
Reguleringsplanen for Håsøran nord planid. 20051100 ble vedtatt 02.11.2005. Denne planen er ikke 
oppdatert i forhold til eksisterende keile, turvegen som er bygd og nødvendige hensynssoner for støy, 
flom og kraftlinje. Vi ønsker derfor å foreta oppdatering og mindre endring av planen for å få dette på 
plass. 
 
Det er foretatt innledende drøfting av en slik oppdatering med Sunndal næringseiendom og 
plansamordner i Møre og Romsdal fylkeskommune. Siden dette i hovedsak er en oppdatering etter de 
faktiske forhold og nødvendige hensynssoner tar vi sikte på å behandle dette som en mindre endring av 
reguleringsplan. 
 
Eksisterende keile og turveger 
Keila som ligger mellom småbåthavna og Industrivegen ligger i dag i regulert industriområde. Keila er et 
viktig område for avleding av overvann og den er ikke tenkt oppfylt til industri. Keila er også aktuell som 
erstatningsareal for friareal i Fjordparken som foreslås omregulert til konteinerområde.  
 
Det er også en eksisterende turveg langs yttersida av industriområdet. Den ble opparbeidet i forbindelse 
med oppfyllingen av industriområdet og ligger i skråninga opp mot oppfylt industriområde. Turvegen er 
i dag en svært populær turveg som blir mye brukt av lokalbefolkningen.  
 
Det er behov for å endre reguleringsplanen for Håsøran nord i henhold til dette. Det foreslås derfor at 
keila og skråningen med turvegen inngår i områder for grønnstruktur friområde i planen.  
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Flyfoto, området ved keila er markert med rød sirkel og opparbeidede turveger er angitt med rød pil 
 

 
Gjeldende reguleringsplan for området. Området ved keila og turvegene (se rød markeringer) er regulert 
til industri. Disse områdene endres til grønnstruktur friområder i henhold til områdenes faktiske 
situasjon. 
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Dette er i henhold til landskapsplanen som ble utarbeidet for området i 2012 etter at reguleringsplanen 
var vedtatt. Landskapsplanen var mer detaljert enn reguleringsplanen. Landskapsplanen forutsetter at 
keila ikke blir oppfylt til industriområde, men at den skal beholdes som åpent område og kunne utvikles 
som friområde. Landskapsplanen var også grunnlaget for opparbeidelse av turvegen langs yttersida av 
industriområdet og oppfyllingshøyder.  
 

 
Landskapsplan for området utarbeidet i 2012 er en detaljert plan som ligger til grunn for oppfyllingen og 
utviklingen av industriområdet og grønnstrukturen 
 
Oppfylling av området ble deretter gjort i henhold til landskapsplanen. Reguleringsplanen ble imidlertid 
ikke oppdatert i henhold til dette. Dette fører til at det nå ikke er fastsatt hvilken grense som skal gjelde 
mellom industriområdet og turvegen som er bygget og keila som ikke er oppfylt. Dette er uheldig både 
for friluftsinteressene og for de som skal etablere industri fordi det ikke er klart hvilke grenser man skal 
forholde seg til i planleggingen. Det er derfor behov for å oppdatere reguleringsplanen både for å sikre 
grønnstrukturen og klargjøre grensene for industriområdet. 
 
Arealdisponering ved keila 
Keila er et viktig område for avleding av overvann fra lavereliggende områder innenfor. Denne bør 
derfor beholdes som en del av grønnstrukturen og ikke fylles igjen. 
 
Sunndalsøra småbåtlag har arbeidet i flere år for en alternativ badeplass i keila. I dag bader ungdom i 
småbåthavna men det er konfliktfylt i forhold til båttrafikken. På befaring i forbindelse med 
erstaningsareal for friområde som går bort i Fjordparken uttrykte representant fra ungdomsrådet at de 
ønsket friområde/badeplass i keila og at dette var midt i blinken for deres del.  
 
På begge sider av keila er arealene oppfylt og delvis utbygd til industritomter. For at dette skal kunne 
utvikles som et friområde er det behov for å få en god avgrensning mot industriarealene med 
vegetasjon. Det er også behov for å sikre god adkomst til området. 
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I dag avgrenses området med tildels bratte og lite tilgjengelig skrenter. Det må settes av tilstrekkelig 
areal til adkomst med slak stigning og skjermende sone med vegetasjon rundt keila. Arealet med den 
bratte kanten mot sydvest foreslås derfor innlemmet i friområdet, samt plass til adkomst mm til 
området.  
 
Ny grense mellom friområdene og industriområdet settes både ut fra å ta vare på friluftsinteressene 
med tilgjengelige grøntkorridorer og tilrettelegging for tomter til næringsarealer i området. Grensene 
mellom friområdene og industriarealene er derfor justert i forhold til planen fra 2005. 
 
I 2017 ble det gitt varig dispensasjon i området ved Grytnes gnr. 53, bnr. 137 til kontor/industri. Dette 
innarbeides i plankartet slik at det blir oppdatert i henhold til gitte vedtak.  
 

 
Dispensasjon for gnr. 53, bnr. 137 til kontor/industri ble gitt i 2017 
 

 
 
Nytt oppdatert plankart for området ved keila, industriarealer er angitt med lilla og grønnstruktur 
friområder med lys grønt. 
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I dette området vil grensejusteringene mellom friområde og industriareal føre til en netto  
omdisponering fra industri til friområde på 4045 m2 (6342 m2 - 2297m2)  
 
Arealdisponering langs turvegen 
Turvegen er bygd i den oppfylte skråningen langs yttersida av industriområdet. Dette er gjort ifølge 
landskapsplanen for området. I skråningen har det vokst opp naturlig vegetasjon. Det er viktig å beholde 
denne vegetasjonskledde skråningen som skjerming mot industriområdene. Det er naturlig at 
skråningen inngår i grønnstrukturbeltet.  
Grensen for industriarealene foreslås langs topp skråning i henhold til landskapsplanen for området. 
Dette fører til skråningen med vegetasjon vil fungere som et skjermende beltet på utsiden av 
industriområdene. 
I reguleringsplanen fra 2005 var det ikke avsatt noe slikt regulert vegetasjonsbelte på plankartet, men 
det var tatt med bestemmelse om at det skal anlegges skjermende vegetasjonsbelte på minst 3 meter 
mot friområder og naturvernområder innenfor industriarealene.  
Vi har erfaringer med at de som skal etablere industriarealer ønsker å kunne utnytte sine arealer fullt og 
ikke ønsker å avsette vegetasjonsskjerm inne på de arealene de kjøper. Vegetasjonssoner inne på 
industriområdet er også mer utsatt for å brukes til lagring fylling osv. Vi vurderer at en 
vegetasjonsskjerm blir bedre bevart når den ligger i grønnstrukturbeltet på utsiden av industriarealene 
som bedriftene erverver.   
Det foreslås derfor at vegetasjonsskjermen avsettes som en sone utenfor industriarealene som en del av 
grønnstrukturen, og at grensen for industriarealet kommer innenfor. 
Vi har vært litt usikker på om bredden på dette vegetasjonsbeltet i skråningen er bredt nok til å gi 
tilfredsstillende skjerming, eller om grensen for industriarealene burde trekkes lengre inn fra toppen av 
skråningen. I og med at turvegen ligger på et litt lavere nivå enn industriarealene og at man har åpen 
utsikt mot sjøen i området så vurderes avstanden som akseptabel i dette området.   
 

 
 
Flyfoto av en del av turvegen som er bygd i oppfylt skråning. Grensen mot naturvernområdet på 
yttersiden av skråningen er ikke endret. Mot industriarealene settes arealgrensen på toppen av 
skråningen. Skråningen er i dag bevokst med naturlig vegetasjon. 
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Eksisterende turveg og skråningen langs yttersida av oppfylt industriområde inngår i grønnstruktur 
friområde på planen, lys grønt område. Utenfor er det regulert naturvern som i planen fra 2005, mørk 
grønt område. 
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Plankart gammel og ny plan 
Reguleringsplanen vedtatt i 2005: 
 

 
 
Oppdatert reguleringsplan for området: 
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Reguleringsbestemmelsene 
Reguleringsbestemmelsene oppdateres slik at det blir samsvar med plankartet ifølge ny planlov. Det tas 
med nødvendige bestemmelser til hensynsonene.  
Det foretas en mindre endring av bestemmelsen om vegetasjonsskjerm. Vegetasjonsskjerm ivaretas i 
revidert plan med at det avsettes et grønnstrukturbelte langs utsiden av industriområdet. Som følge av 
dette tas bestemmelsen om at det innenfor industriområdet skal anlegges skjerm på min 3 meter ut. 
Det tas også med bestemmelse for å forhindre fremmede svartelistede arter. 
Det tas med et tillegg til bestemmelsene til friområdet. Dette er også i henhold til kommunedelplanen 
for Sunndalsøra. Det tas med at områdene er viktige tur- og rekreasjonsområder og kan tilrettelegges 
for friluftsliv med gangveger, sitteplasser, badeplasser, adkomstområder osv. Samtidig skal skjermende 
sone med vegetasjon mot industriarealene ivaretas med bredde på minst 3 meter. Det tillates ikke tiltak 
som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv. 
Det tas med bestemmelse om maks utnyttelsesgrad for byggeområdene som må være med i alle planer. 
Dette settes til maks 70 % BYA. 
Virkninger 
Industriarealer 
Skråningen med turvegen mot naturvernområdet omfatter et areal på ca 4650 m2. Denne skråningen er 
uansett tenkt beholdt. Å sette grensen for industriarealet på toppen av skråningen vil ikke bety noen 
innsnevring av praktisk utnyttbart industriareal.  
 
Omreguleringen vil ha liten praktisk virkning for tilgjengelige industriarealer fordi keila og turvegen som 
er anlagt langs yttersida likevel ikke er tenkt oppfylt til industri. Planen fører til at vegetasjonsskjermen 
sikres som en del av grønnstrukturbeltet utenfor industriområdet og at industriarealene kan utnyttes 
helt ut til reguleringsgrensen. 
 
Overvann 
Det er økende oppmerksomhet for problematikk rundt ekstremnedbør og overvann og at dette må 
sikres. I kommuneplanens arealdel vedtatt 06.02.2019 ble det tatt med følgende bestemmelser under 
punkt 0.3 
a) Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for overvannsflom 

reduseres. 
b) Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. 
c) Overvann skal fortrinnsvis infiltreres i grunnen eller ledes til vassdrag i åpne og flerfunksjonelle 

løsninger. 
d) Overvannstiltak bør planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer. 
 
En sikring av området ved keila som åpent friområde i reguleringsplanen er helt i tråd med dette.  
 
Vannkvalitet 
I kelia er det utløp fra overvann fra Tredalsområdet. Kommunen har sendt inn vannprøve fra keila til 
utvidet analyse av vannkvaliteten. Folkehelseinstituttet har vurdert at vannkvalteten av vannprøven var 
bra men at dette bør følges opp med flere prøver ved etablering av badeplass i området.  Alternativt kan 
overvannsrørene forlenges forbi keila og ut til sjøen. 
 
Naturmangfold 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Håsøran nord ble det foretatt detaljert kartlegging 
av naturmangfoldet i området. På bakgrunn av kartleggingen ble de ytre delene av Håsøran med størst 
verdi for naturmangfoldet avsatt til naturvernområde i reguleringsplanen, mens de innenfor med 
mindre verdi ble avsatt til industri. Området ved keila og turvegen ligger i området som ble avsatt til 
industri. 
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Områdene som ble avsatt til naturvernområde videreføres i planen ved at området inngår i hensynssone 
H560 bevaring av naturmiljø og får arealformål naturvern og naturområde i sjø. 
 
Avsetting av grønnstrukturbeltet mellom industriområdet og naturvernområdet vurderes å ha positiv 
virkning for naturvediene på Håsøran fordi dette vil fungere som en buffersone mellom industriarealene 
og naturvernområdet.  
 
Folkehelse og friluftsliv 
Avsetting av grønnstrukturbeltene i planen vil ha svært positiv virkning for folks mulighet for å gå tur i 
området. Områdene er registrert som svært viktige friluftsområder for befolkningen. 
 
Høgspenningsanlegg 
Reguleringsplanen fra 2005 viser ikke riktig avgrensning av byggeforbudssonen under kraftlinjene som 
går langs Industrivegen. Dette oppdateres. Båndleggingssonen rundt kraftlinjen er nå lagt inn etter 
Statnetts anvisning med de nyeste byggeforbudssonene rundt kraftlinjene som er lastet ned fra 
Geonorge.   
Støysone 
Reguleringsplanen fra 2005 viser ikke støysoner. Støysoner langs fylkesvegen er lagt inn ifølge 
støykartlegging veg etter T-1442 og kommunedelplanen for Sunndalsøra der disse sonene også er lagt 
inn. 
 
Frisikt 
Frisiktsonene oppdateres iht. vegnormalene. Det er 60-sone i Industrivegen i dag. Det er en tofelts veg 
med eksisterende vegbredde 6,4 meter mellom hvitstripene. Vegen dimensjoneres etter VT (vogntog).  
Vegen er per dags dato ikke forkjørsregulert, men det er satt i gang en prosess for å få den 
forkjørsregulert. 
 
Siktkrav i forkjørsregulerte T- og X-kryss Sikt skal sikres i henhold til Figur D.7 og Tabell D.3. Avstander 
inn i sideveg måles fra kantlinje. 

 

 
Ut fra dette tegnes det inn frisiktsoner på planen med L2= 10 meter og L1= 1,2 x 66 meter = 79,2 meter 
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Det er flere viktige gang- og sykkelpassasjer som krysser Industrivegen. Det skal være frisikt til gang- og 
sykkelpassasjer.  Sikt mellom gang- og sykkelveg og veg der syklende på gang- og sykkelvegen har 
vikeplikt (mål i m) er ifølge vegnormalene slik: 

 
 
Sikt 8 x 20 meter tegnes inn på plankartet der det er viktige passasjene for myke trafikanter som krysser 
Industrivegen. 
Flomfare 
Reguleringsplanen fra 2005 viser ikke faresone for flom i området. Flomfareområde tas nå inn i planen 
ifølge flomsonekart Sunndalsøra NVE 2013 og de oppfylte områdene etter det. De oppfylte områdene er 
oppfylt med høyde i henhold til anbefalingene pluss sikkerhetsmargin. De ligger på kotehøyde +3,4 i 
vestlige del til +3,7 i østlige del mot Driva av hensyn til flom i elva. Disse arealene ligger nå utenfor 
fareområder for flom.  
I kommuneplanens arealdel er beregning av stormflo og havnivåstigning vurdert og ligger til grunn for at 
byggehøyde mot sjø for byggverk i sikkerhetsklasse 2 må ligge over kote 260 + vind og bølgepåslag.  
 
Skredfare 
På Sunndalsøra er skredfaren kartlagt. Planområdet ligger utenfor de kartlagte skredfareområdene. 
Ifølge NGU løsmassekart ligger områdene på elveavsetninger med angivelse av sand, grus og stein som 
kornstørrelse. Industriarealene er allerede oppfylt. Områdene ble oppfylt med tunellmasser fra 
Oppdølsstrandtunellen i 2012. Grunnforholdene ble vurdert i forbindelse med denne oppfyllingen. Det 
ble vurdert at det i tillegg til oppfylling til flomsikker høyde kunne anlegges ekstra høyde med 
massedeponi på deler av området. Massedeponiene er nå brukt opp, og områdene ligger nå klare til 
utbygging for industri. 
Industriarealene ligger sentralt til på elvesletta i et flatt område, de er allerede ferdig oppfylt og 
vurderes trygt for utbygging.   
 
Forurenset grunn 
En del av det allerede regulerte industriområdet har forurenset grunn pga gammel søppelfylling. Det 
foretas ikke endring av regulert arealbruk i dette området. Det er i dag allerede etablert en bedrift på 
dette arealet; Ottem resirk som driver med gjenvinning.  
Ifølge veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 er ansvaret for å ivareta forurensningen i 
forbindelse med et terrenginngrep lagt på den med utbyggingsinteresser som knytter seg til den 
forurensede lokaliteten. Forurensningsforskriften kapittel 2 om bygging og graving i forurenset grunn, 
som gjelder der noen skal gjøre et terrenginngrep i forurenset grunn, må følges. Dette ivaretas i 
byggesaksbehandlingen. 
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Høring av mindre endring av reguleringsplan 
Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord sendes herved på høring til berørte 
parter og myndigheter for uttale før videre behandling.  
 
Eventuelle merknader sendes til Sunndal kommune jfr. kontaktinformasjon nederst på side 1. 
 
Merknadsfrist er 7. januar 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arkitekt 
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