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                                                                                                                                                Dato: 10.05.17 
Sunndal kommune v/planavdelingen 
Att: 
Postboks 94, 
6601 Sunndalsøra 
  
 

SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OG 
ERVERV AV GRUNN TIL FORRETNINGSFORMÅL PÅ HÅSØRAN 
 
Viser til telefonsamtaler og møte med planavdelingen om saken den 26.04.17. 
 
Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring/grensejustering for reguleringsplan på Håsøran. 
 
På vegne av følgende tre firma søkes det om en mindre vesentlig reguleringsendring/grensejustering 
for eiendommene på Håsøran: 
 

- Byggmakker Tredal A/S v/Talgø Invest A/S, Gnr. 53/168 
- Bygg-Service A/S v/Asbjørn Tronsgård, Gnr. 53/164  
- Industrivegen 3 AS v/Asbjørn Tronsgård, Gnr. 53/172 

 
Begrunnelse for søknaden. 
 
For tomta til Byggmakker er det først og fremst trafikkarealet som er påtrengende å få utvidet. Med 
det areal som er til disposisjon og plassering av bygningene er det i dag en svært uoversiktlig og 
kaotisk trafikkavvikling på forretningsområdet. Dette skyldes først og fremst at varetransporten inn 
til anlegget og kundetrafikk er avhengig av det samme kjørearealet. Dette er både upraktisk og til 
tider trafikkfarlig.  
Byggmakker ser for seg en løsning ved at varetransporten kan skje ved kjøring rundt 
hovedbygningen. Varetransporten foregår med store kjøretøy og det er derfor vanskelig med 
snumuligheter på dagens areal. For å få til en rundkjøring må tomta utvides noen meter både mot 
friarealet og inn på nabotomta Industriveien 3. 
Videre er det et generelt ønske om å få utvidet forretningsarealet på grunn av økende omsetning og 
utvidet varesortiment. Her utgjør de grove bygningsmaterialene en stadig større andel med bl. anna 
Møre Royal som et viktig produkt. Dette er plasskrevende.  
Byggmakker har møtt stor velvilje fra eieren av nabotomta Industrivegen 3 til å flytte grensen noen 
meter for å gi plass til en kjøreveg her. Byggmakker håper å møte velvilje fra Sunndal kommune til å 
flytte reguleringsgrense og eiendomsgrense noen meter inn på friarealet mot gangvegen. Forslag til 
areal er vist på vedlagt kartutsnitt. Vi ser for oss en ny grense i en avstand på tre meter fra 
gangvegen. 
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For eiendommene til Bygg-Service og Industrivegen 3 er det ikke umiddelbare planer om å ta i bruk 
området til byggeformål. Her er behovet først og fremst å holde arealet i hevd med rydding og slått. 
Bedriftene føler et stort behov for å holde arealet mellom gangvegen og tomteområde ryddig for 
busker og kratt for å gjøre eiendommene synlig fra kjøreveg og gangveg. Bedriftene driver 
næringsvirksomhet som det er ønskelig å profilere med innsyn og ikke være skjult bak et villnis for de 
vegfarende. Men, det er heller ikke snakk om å sette opp store reklameskilt som virker forstyrrende 
på trafikken. 
 
Med tanke på framtida ønsker bedrifta å få utvida areal regulert til næringsformål i liket med resten 
av tomta. Det for å ha muligheter til utvidelser om det gjelder trafikkareal eller byggeareal. Her må 
byggegrensene sjølsagt respekteres. 
 
Felles for alle tre bedriftene er ønske om utvikling og vekst.  
Sunndal kommune har lagt til rette for godt regulerte næringsareal på Håsøran med gode 
rammevilkår. Det vi her søker om er en mindre vesentlig endring, men som har stor betydning for 
våre bedrifter. Kommunen deler sikkert våre ønsker om vekst og utvikling og da er det viktig å legge 
forholda best mulig til rette for det. Vegarealene er framtidsretta regulert med god avstand mellom 
gangveg og kjøreveg. Det er dette arealet som er av stor verdi for trivselen når en ferdes spesielt på 
gangvegen. Et stort friareal på andre siden er av mindre verdi spesielt når det framstår som villnis. Et 
velstelt næringsareal kan ikke være et negativt innslag for de vegfarende om de er gående eller 
kjørende. Det regulerte område for næringsareal på Håsøran har et stort innslag av friarealer, opp 
mot 30%, og da må det være rom for å justere grensen for å redusere dette med et mindre areal 
(under 2%).  
 
Vi håper på et godt samarbeid med kommunen om utviklingen av disse eiendommene og ser fram til 
å få en positiv respons på vår søknad. Pris for arealene er vel satt i tidligere lignende utvidelser i 
området. Viser til endring av reguleringsplan fra 09.05.12 der Sunndal kommune har gjennomført 
utvidelse og omregulert et område på ca.1100 m2 fra friområde til næringsareal på område mot 
gang- og sykkelbanen ved det som er omtalt som fotballbanen Håsen ll. Det er en tilsvarende løsning 
som vi skisserer og ønsker for våre tilliggende arealer. 
 
På vegne av Byggmakker Tredal, Bygg-Service og Industrivegen 3 
 
 
Inge Skogheim 
 
Vedlegg: Kartutsnitt for område 
 
Kopi: Talgø Invest AS v/Terje Talgø 
           Bygg-Service og Industrivegen 3 v/Asbjørn Tronsgård     
     
 
 


