
Referat fra oppstartsmøte  
 
Møtedato: 21.01.2019  Sted: Sunndal rådhus 

Sunndal kommunes saksnr.: 2018/3122 

Planident: 20181210 

 

Område: Sande, Langslågata 10 gnr. 48, bnr. 2 og evt. del av Langslågata 12 gnr. 48, bnr. 1   

Plantype: Detaljreguleringsplan 

Plannavn: Detaljregulering for Sande Langslågata 10 

Referent: Sunndal kommune v/ Berit Skjevling 

  

Til stede:  

Fra utbygger Tlf. E-post 

Gunnar Sande 91872066 zetorbonden@outlook.com 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 93639487 post@olafjosne.no 

   

Fra Sunndal kommune/planmyndigheten   

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

Marit Ingrid Erstad 

Anne Guri Aase 

90071155 

91805950 

marit.erstad@sunndal.kommune.no 

anne.guri.aase@sunndal.kommune.no 

 

   

 

TEMA Ansvar for 
videre 
oppfølging 

Frist 

1. Formålet med planen  

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse med 
tilhørende anlegg/garasje, annet uteopphold, vei, vann og avløp.  

I referat fra møte med etater fremmes ønske om at alternativer med flere 
mindre boenheter bør vurderes, plass for renovasjon må avsettes ved 
offentlig veg og muligheter for felles leke- og oppholdsareal vil bidra positivt i 
bomiljøet. 

På møtet kom grunneier med begrunnelse for valg av boligtype. Med 
bakgrunn i etterspørsel i boligmarkedet og henvendelser fra barnefamilier 
ønsker tiltakshaver å legge ut tomter til eneboliger. Området ligger godt til 
rette for barnefamilier med kort veg til skole og idrettsanlegg.  

  



TEMA Ansvar for 
videre 
oppfølging 

Frist 

2. Vurdering om planen får virkninger utenfor planområdet 

I planinitiativet vurderes det at planen vil føre til små virkninger og at den ikke 
vil utløse krav til nye offentlig investeringer. 

Virkninger av planen beskrives nærmere i et eget kapitel i planbeskrivelsen til 
planen.  

 

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

 

Innlever
ing av 
planfors
lag 

3. Planavgrensning 

I planinitiativet er planomrisset avgrenset til eiendom gnr. 48, bnr. 2, men det 
nevnes også at en løsning i tråd med kommuneplanens arealdel gir en bedre 
arealutnyttelse og en rasjonell adkomst vil være fra Kleivhølgata.  

I referat fra møte med etater blir det framhevet at hele feltet B_21 bør sees i 
sammenheng med tilknytning fra Kleivhølgata.   

Før annonsering av oppstart tar forslagsstiller initiativ til møte med nabo om 
å få til avtale om felles løsning med veg fra Kleivhølgata. Møtet kan avholdes 
på Sunndal rådhus.   

Forslagsstiller oversender kart med planomriss til kommunen før 
annonsering av oppstart. Kommunen vil legge kartet ut på internett ved 
annonsering. Sosi-fil med digitalt planomriss må også være oversendt 
kommunen før varsling av oppstart.  

 

 

 

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

 

 

 

Før 
annons
ering av 
oppstart 

4. Planlagt bebyggelse og anlegg, type bebyggelse, utforming, 
høyde og utnyttelsesgrad 

I planinitiativet står det at man vil ta utgangspunkt i 
reguleringsbestemmelsene for Sande og at ny bebyggelse harmonerer i viss 
grad med den etablerte med tanke på takutforming, byggehøyde og 
utnyttelse av tomta.  

Kommunen kommenterer at reguleringsplan for Sande vedtatt i 1982 er en 
eldre plan. Det planlegges oppdatering av planen etter nye føringer om 
fortetting i sentrumsnære områder, og det vil derfor bli foreslått å øke 
utnyttelsesgraden i reguleringsplan for Sande fra 25 til 40%. Dette bør tas 
med i betraktning ved utforming av planforslaget. 

Det vises også til bestemmelser til kommunedelplan for Sunndalsøra med 
generelle bestemmelser som gjelder for området, blant annet om folkehelse, 
universell utforming, møteplasser og parkering. Kommunen ber om at 
bestemmelser i kommunedelplanen ivaretas i planleggingen. 

 

 

 

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 
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ing av 
planfors
lag 
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videre 
oppfølging 

Frist 

5. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter i området 

Beskrivelse av området tas med i planbeskrivelsen, gjerne som et eget 
kapitel.  

Kulturminnemyndighetene kan stille krav om arkeologisk registrering i 
området. Dette må bekostes av tiltakshaver. 

  

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innlever
ing av 
planfors
lag 

6. Virkning på landskap og omgivelser mm 

Virkninger av planen beskrives nærmere i et eget kapitel planbeskrivelsen til 
planen.  

Vurdere sol- skyggevirkning for bakenforliggende naboer tas med i 
planbeskrivelsen. 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innlever
ing av 
planfors
lag 

7. Forholdet til kommuneplan og reguleringsplaner mm 

Plangrunnlaget med gjeldende kommunedelplan og reguleringsplaner og 
hvordan disse blir fulgt opp i planforslaget tas med i planbeskrivelsen. 

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innlever
ing av 
planfors
lag 

8. Vesentlige interesser som naturmangfold, friluftsliv, landbruk 
mv. som vil bli berørt 

Virkninger av planen beskrives nærmere i et eget kapitel i planbeskrivelsen til 
planen.  

Når det gjelder landbruksareal har det vært økende fokus på å unngå 
omdisponering av dyrka jord. Dette er imidlertid et lite areal som ligger 
inneklemt mellom eksisterende boligbebyggelsen på Sande, er vanskelig å 
utnytte til jordbruk med dagens driftsmåter og er avsatt til boligutbygging i 
overordnet plan. I kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt 19.03.2002 ble 
det vurdert at området bak garden som ligger tilbaketrukket og inneklemt mot 
bakenforliggende boligbebyggelse kan omdisponeres til boliger men at 
området foran gardstunet beholdes ubebygd.  

Dette følges opp av detaljreguleringsplanen ved at det åpne området foran 
gardsbebyggelsen mot syd skal beholdes ubebygd jfr. forutsetningene i 
kommunedelplanen, men at områdene bak planlegges til boliger.    

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innlever
ing av 
planfors
lag 
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9. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det må utarbeides ROS-analyse for planforslaget, tas med som eget kapitel i 
planbeskrivelsen.  

Det må dokumenteres at risikoen i det aktuelle området er vurdert. Der en 
finner at det trolig eksisterer risiko eller sårbarhet må det hentes inn 
tilstrekkelig fagkyndige vurderinger. Ev. må det hentas inn 
ekspertundersøking av risikoen eller sårbarheten. 

Når det gjelder skredfare benyttes kartlagte faresoner for området. For 
flomfare benyttes flomsonekart. 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innlever
ing av 
planfors
lag 

10. Konsekvensutredning (KU) jfr. pbl. §4-2 

Kommunedelplan Sunndalsøra vedtatt 02.09.2015 viser området som 
framtidig boligområde og dette er en videreføring fra kommunedelplan 
Sunndalsøra vedtatt 19.03.2002. Det var i kommunedelplan Sunndalsøra 
vedtatt 19.03.2002 at arealet ble tatt med som nytt boligområde. Det var 
tidligere regulert til landbruksareal.  

Boligutbygging er i samsvar med overordnet plan og det vurderes at det ikke 
kreves konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning §6 da 
det faller utenfor tiltak nevnt i vedlegg I. 

Reguleringsplanen faller heller ikke under tiltak som er listet opp i vedlegg II i 
forskriften som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn.  

 

  

11. Medvirkning og framdrift 

Jfr. PBL § 5-1 skal det sikres aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som 
ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres medvirkning på annen måte. 

Det henvises til avsnittet om planutarbeidelse og medvirkning i vedlagte 
dokument planprosess private reguleringsplaner. 

Kommunens barnerepresentant representerer barn- og unges interesser og 
skal gis anledning til å delta i planprosessen og er høringspart i saken. 
Barnerepresentanten har allerede kommet med innspill om at muligheter for 
felles leke- og oppholdsareal vil bidra positivt i bomiljøet jfr. referat fra møtet 
med aktuelle etater.  

Behov for møter med naboer: I tillegg til varsel i henhold til naboliste 
orienterer tiltakshaver de nærmeste naboene særskilt med ekstra 
informasjon. 

Det avholdes møte med nærmeste nabo Ole Sande om muligheter for felles 
planlegging. 
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12. Naboliste 

Naboliste vedlegges.  

Kommunen legger også ved tidligere utarbeidet generell liste over 
myndigheter, men denne må forslagsstiller gå igjennom og sjekke/justere for 
aktuelle myndigheter/adresser i denne saken. 

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

 

Annons
ering 
oppstart 

13. Planbeskrivelse 

Det skal utarbeides planbeskrivelse for alle planer. Planbeskrivelsen 
tilpasses den aktuelle sak men skal inneholde alle relevante forhold som 
blant annet bakgrunn for planen, medvirkning og innkomne innspill, 
overordnede planer- og retningslinjer som har betydning for planen, 
beskrivelse av området, beskrivelse av løsningsforslag, virkninger av 
planforslaget og ROS-analyse. Selv om planen ikke utløser KU skal 
planbeskrivelsen beskrive virkninger for miljø og samfunn for aktuelle tema. 

Aktuelle regulerings-tema: Kulturmiljø- og landskap, estetikk og byggeskikk, 
utnyttelsesgrad, utbyggingsmønster, universell utforming, barns interesser, 
landbruk, klima, infrastruktur, elektrisitet og fjernvarmeforsyning, vann, avløp, 
renovasjon, overvann, adkomst, snarveger, trafikksikkerhet, ROS, 
verneinteresser, biologisk mangfold/naturmangfoldloven.  

Listen er ikke uttømmende og hvilke tema som er aktuelle må tilpasses 
saken. Det vises også til sjekkliste for planbeskrivelse under maler – 
reguleringsplan på www.regjeringen.no. Tema som ikke er aktuelle strykes. 

Planbeskrivelsen leveres både på pdf og word-format. 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innsend
ing av 
planfors
lag 

14. Plankart 

Plankartet må leveres kommunen som SOSI-fil i versjon 4.5 og med 
koordinatsystem UTM32 Euref89. Det leveres også plankart i pdf-format med 
tegnforklaring og tittelfelt. Det vises til vedlagte karttekniske krav til 
reguleringsplan som skal følges. DOK-listen med det offentlige 
kartgrunnlaget for Sunndal kommune ligger på kommunens nettsider under 
sok-i-kart-planer/ 

Grunnkart kan bestilles fra kommunen 
sigurd.stangvik@sunndal.kommune.no Det er egne gebyrsatser for digitalt 
kartgrunnlag. 

Hvis det trengs mer detaljert eller nøyaktig kartlegging enn som er tilgjengelig 
fra det offentlige kartgrunnlaget må forslagsstiller utarbeide nødvendig 
kartgrunnlag tilpasset den foreslåtte plan.  

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

 

Innsend
ing av 
planfors
lag 

15. Bestemmelser 

I tillegg til arealplankart gis det i nødvendig utstrekning bestemmelser til 
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arealformål og hensynssoner.  

Det vises til nasjonal mal for reguleringsbestemmelser på regjeringen.no. 
Bestemmelsene skal være så konkret som mulig og unødig tekst skal 
strykes.  

Bestemmelsene leveres på word-format. 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

 

Innsend
ing av 
planfors
lag 

16. Gebyr 

Gebyr for kommunens saksbehandling av reguleringsplaner fastsettes etter 
kommunens gjeldende gebyrsatser for reguleringssaker. 

Gebyr for denne planen, forutsatt mottak av planforslag med tilhørende 
dokumenter innen 21.01.2021, er kr 31858,-  

Faktura for gebyr sendes vanligvis etter 1. gangs behandling av 
planforslaget. 

Dersom kommunen ikke mottar planforslag med tilhørende dokumenter 
innen 2 år etter dette oppstartsmøtet må nytt oppstartsmøte avholdes og 
gebyret beregnes på nytt. 

Dersom planleggingen avsluttes etter oppstartsmøtet før den legges ut til 
offentlig ettersyn betales kun gebyr for oppstartsmøtet som er kr. 2123,-. 

Gebyret dekker kostnadene for saksbehandling av kurante plansaker. 
Gebyret dekker ikke ekstraordinære kostnader knyttet til oppretting av 
plankart, supplering av planbeskrivelse, konsekvensutredning, arkeologiske 
undersøkelser, geoteknisk vurderinger mm.  

Dersom det under høringsprosessen viser seg at det trengs flere utredninger 
for eksempel i forhold til ras/flom, arkeologi, geoteknikk, natur og annet må 
forslagsstiller utrede og bekoste dette. 

 

 

 

Forslagsstill
er/ 
fagkyndig 

Kommunen 

 

17. Endringer 

Verken forhåndskonferansen eller referat gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen. Naboprotester, organisasjoner, krav fra offentlig 
myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring 
av fremdriften av prosjektet.  

 

  



TEMA Ansvar for 
videre 
oppfølging 

Frist 

Vedlegg: 

A. Planinitiativ datert 13.12.2018 

B. Referat fra møte med etater 08.01.2019 

C. Gebyrsatser 2019 plansaker i Sunndal kommune 

D. Planprosess private reguleringsplaner Sunndal kommune oktober 
2018 

E. Karttekniske krav til reguleringsplaner, utfylt sjekkliste 

F. Sjekkliste for planbeskrivelse fra regjeringen.no 

G. Nasjonal mal for reguleringsbestemmelser fra regjeringen.no 

H. Naboliste 17.01.19 

I. Kart naboliste 

J. Adresseliste offentlige instanser mm. 

K. Flomsonekart Sunndalsøra 

L. Utsnitt NVE Atlas skredfaresoner 

M. Kart eksisterende vann- og avløpsledninger 

 

  

 
 


