
Sunndal kommune Arkiv: K11 
Arkivsaksnr: 2017/920-1 
Saksbehandler: Bjørn Sæther 

 

 

 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget 33/17 01.06.2017 

 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Sunndal kommune 

 
Rådmannens innstilling 
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtar at Sunndal kommune skal begynne arbeidet med å 
kartlegge og verdsette friluftsområdene i tråd med saksfremlegget. 
 
For gjennomføring av arbeidet nedsetter rådmannen en intern arbeidsgruppe bestående av en 
arealplanlegger, friluftsansvarlig, folkehelsekoordinator og barn og unges representant for 
kommunen.  
Arbeidsgruppa innhenter selv bistand og bidrag fra eksterne etter behov. 
 

Behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget - 01.06.2017  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtar at Sunndal kommune skal begynne arbeidet med å 
kartlegge og verdsette friluftsområdene i tråd med saksfremlegget. 
 
For gjennomføring av arbeidet nedsetter rådmannen en intern arbeidsgruppe bestående av en 
arealplanlegger, friluftsansvarlig, folkehelsekoordinator og barn og unges representant for 
kommunen.  
Arbeidsgruppa innhenter selv bistand og bidrag fra eksterne etter behov. 
 
 
 
Vedlegg 

  
 

Saksopplysninger 
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Det foreslås å starte prosessen med å kartlegge og verdsette friluftsområder i Sunndal kommune. 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing. Den er forankret i nasjonal 
strategi for et aktivt friluftsliv, 2013, Handlingsplan for statlig sikring av friluftsområder, 2013 og 
St.meld.nr. 18, 2015-2016 Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet. 
Denne kartlegging av friluftsområder følger Miljødirektoratet sin håndbok, veileder M98-2013, 
og legger særlig vekt på nærturområder og grøntområder i og nær bebyggelse og tettsteder. Det 
er et nasjonalt mål at alle kommuner skal være ferdig med registreringen innen 2018. 
Kartleggingen og verdisettingen av friluftsområdene er en ren temakartlegging, og ikke en plan. 
Det vil derfor ikke ligge noen bindinger i temakartet. 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å koordinere arbeidet i vårt fylke. Mange 
kommuner har erfart at en slik kartlegging har stor nytteverdi både i planarbeidet, ved sikring av 
arealer, som kunnskapsgrunnlag for mer tilrettelegging og som del av folkehelsearbeidet.  
Det legges vekt på å følge opp kartleggingen i senere arealplanlegging. Denne kunnskapen danner 
grunnlaget for å vurdere friluftslivsinteresse i kommuneplanens arealdel og i kommuneplaner. 
Tilgangen på friluftsområder av høy kvalitet er viktig for å utvikle gode bo – og nærmiljø, og for 
næringsutvikling.  
Selve kartleggingsarbeidet gjøres av en intern arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
administrasjonen. Gruppen vurderer relevant informasjon, fester arealene til kart og gir 
beskrivelse av de ulike områdene. Videre innhenter de ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av 
kommunen for å sikre mest helhetlig kartlegging av friluftslivsområdene. Det er kun friluftsliv som 
er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.  
 
 

Formål med kartleggingen 
Hensikten med arbeidet er å få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag om friluftsområdene i 
kommunen – et temakart. Friluftslivets arealer i kommunen har stor verdi for å skape identitet 
og trivsel. De er viktige for helsefremmende arbeid og en viktig ressurs også for næringslivet i 
kommunen.  
Et temakart for friluftsområdene, utarbeidet etter nasjonal metodikk: 

 Sikrer god tilgang på relevant friluftslivinformasjon i kommunens eget arbeid og for 
eksterne parter. 

 Sikrer et godt kunnskapsgrunnlag for utviklingsarbeid innen friluftsliv i kommunen.  
 
Resultat 
Resultatet av dette arbeidet er et digitalt temakart som lagres i Naturbase, med kommunen som 
eier av datasettet. Naturbase er et datahotell i denne sammenhengen, og datasettet lastes inn i 
kommunens eget digitale kartverktøy ved endt karlegging. 
 
Lokal prosjektleder 
Plan-, miljø og næringstjenesten er prosjektansvarlig 
 
Forslag til arbeidsgruppe  



 Side 3 av 3

Arealplanlegger 
Friluftsansvarlig/idrettskonsulent 
Folkehelsekoordinator 
Barn og unges representant for kommunen 
I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn ved behov.  
 
 
 
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten v/saksbehandler for videre oppfølging. 
 
Rett utskrift, 
06.06.2017 
 
Tove Røsdal 
 
 
 
 
 


