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Oppstartsmøte, detaljregulering Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13 

 

Møtedato: 30.06.2021 og etterfølgende korrespondanse per e-post om 
planområdet 

Sted: Teams møte 
Plannavn: Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13 
Planid: 20210610 
  

 

Deltakere: 

Fra forslagsstiller: Robin Holmes, 
grunneier 

robinholmes56@gmail.com, 90159097 

 Åse Bergset, 
konsulent 

post@3dsmia.no, 99 57  89 22 

   
Fra kommunen: Berit Skjevling berit.skjevling@sunndal.kommune.no,  

90 11 31 94 
 

Planområde: 

Felt 11, 12 og 13 i Trolltind hytteområde inklusiv tilgrensende områder for å vurdere en best 
mulig plassering av nye hytter i forhold til klima og miljø. 
 

Gjeldende planer i området: 

Reguleringsplan med plan-ID 20070820, Trolltind hytteområde og alpinanlegg som viser 
hyttefelt nummer F11, F12 og F13 med til sammen maks 39 hytter og krav om bebyggelsesplan. 
  
Området grenser til Trolltind hytteområde felt 1, 2, 4, 5, 8 og skianlegg, med plan-ID 20110640.  
 
Området er vist som hyttefelt i gjeldende Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025, med 
gjeldene reguleringsplan plan-ID 20070820, Trolltind hytteområde og alpinanlegg. 

Formålet med plana: 

Forslagsstiller ønsker å få hyttetomter klare for hyttebygging i tråd med maks antall som vist i 
vedtatt reguleringsplan fra 2007. 

Plantype: 

Detaljregulering 
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Vurdering av plana: 

Siden plana ble vedtatt i 2007 er det kommet nye krav om å ta hensyn til myr og FNs 
bærekraftsmål. Dette må gjøres ved detaljregulering av området. Aktuelle bærekraftsmål som 
dette området går under er bærekraftsmål 15 og spesielt delmål 15.1.  

Kommunen viser også til den nye samfunnsdelen for Sunndal kommune 
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/ica044278-214a-49b1-923f-
792d735fae71/kommuneplanen-samfunnsdelen-vedtatt-k-251120.pdf  På side 21 er det gitt 
føringer for arealplanleggingen, blant annet om gjennomgang av vedtatte utbyggingsområder 
som ikke er tatt i bruk om de er i tråd med dagens målsetting om å bevare natur og redusere 
klimagassutslipp.  

Det er derfor grunn til å gå igjennom dette på nytt også i Trolltind hytteområde. Det er meget 
viktig å unngå inngrep i myrområder. Myra har en viktig rolle i klimahensyn. 

Vi ser at i det som er avmerket som felt 12 i plana fra 2007 er det myr ifølge grunnkartet og 
NGUs løsmassekart. Det må unngås inngrep i myra. I planarbeidet må det derfor sees på annen 
plasseringen av hyttene for å unngå myrområdet.  

Felt 11 er et stort område på flatereguleringsplana. I store deler av felt 11 viser grunnkartet 
symbol for myr, mens NGU løsmassekart viser tynn morene med symbol T som i tegnforklaringa 
er løsmasseinnslag av torv og myr. Dette må undersøkes nærmere og avklares ved planlegging 
av området. Også her må inngrep i myrområder unngås. 

Ser på flyfoto at på nederste del av felt 11 er det skog, muligens granfelt.  Kvaliteten og 
virkninger for dette må også utredes nærmere ved planlegging i området.  

Andre viktige avklaringer/hensyn som må vurderes er utforming av terreng og bebyggelse, 
sikkerhet i forhold til bekker og å forsøke å minske inngrepene mest mulig. 

Kommunen vurderer at planen ikke krever KU da utbyggingen er i henhold til vedtatt 
flatereguleringsplan, men viktige hensyn til og virkninger må allikevel utredes og hensyntas, 
spesielt i forhold til klima og miljø som nevnt ovenfor. 
 

Planoppstart: 

Kunngjøring av planoppstart utføres av forslagsstiller. Det settes inn annonse om oppstart i 1 
lokalavis. Kunngjøring og planomriss sendes til kommunen som legger den inn på kommunens 
nettside. Innspillfristen bør ikke være tidligere enn 1. september pga. sommerferien. 
 
Aktuelle høringsinstanser underrettes per brev eller e-post: 
Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Statens vegvesen, barnerepresentanten, miljøretta helsevern, Sunndal Energi, 
Mattilsynet, Trolltind utvikling AS, naboer.  

Krav til dokumentasjon: 

 Reguleringsplankart i pdf-format og sosi 
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 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 og unødig tekst 
skal strykes. 

 Planbeskrivelse for relevante forhold som løsningsforslag, virkninger og ROS. 
 Det skriftlige materiale leveres på pdf og word-format og sendes elektronisk.  
 

Planleggingsgrunnlag: 

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

Videre framdrift: 

 Forslagstiller kunngjør oppstart  
 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. 
 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: 

Link til sunndal.kommune-gebyr-plansaker-2020 

Saksbehandlingsgebyr for enkel plan er kr. 42477,- 
 
Vedlegg:  

1. Naboliste 
2. Karttekniske krav til reguleringsplan 
3. Generell adresseliste 

 
Dersom forslagsstiller eller møtedeltakere har oppfattet andre signaler under møtet må 
tilbakemelding om dette gis innen 2 uker fra mottak av referatet. 


