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Saksframlegg 

 

Detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran, 1. gangs behandling 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Formannskapet legger privat forslag til detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran ut 
til høring og offentlig ettersyn. 

Formannskapet legger også fra fram alternativt forslag med grønnkorridor 20 meter bred ut til 
høring og offentlig ettersyn.  

Dersom det under høringsrunden kommer krav om nærmere utredninger av det private 
planforslaget må dette foretas/bekostes av forslagsstiller.  

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 

Saksopplysninger 

Saken gjelder omregulering av friområde med fotballbane på Håsøran til næringsareal. 

Det privat planforslaget er utarbeidet av Georg Øye arkitektkontor AS på vegne av forslagsstiller 
Sunndal Næringseiendom AS (SNE). 
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Eksisterende arealplaner i området i dag 

 

Privat forslag til omregulering 

 

Vurdering 

I oppstartsmøtet stilte kommunen krav til at det skal opparbeides nytt fullverdig erstatningsareal i 
samme boligområde som det friområdet som går tapt, og at det skal avsettes en grønnkorridor 
med 20 meter bredde, som er samme bredde som i korridoren videre i Håsøran Nord. 

Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging punkt 5 d. «Ved omdisponering av 
arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal 
det skaffes fullverdig erstatning.»  

Det private planforslaget viser at vårt krav i oppstartsmøte kun delvis innfris. Det er vist 
grønnkorridor med 13 meter bredde. Det vises erstatningsareal i boligområdet ved Hjellbakkvegen 
som ligger i samme boligområde, men rekkefølgekrav med opparbeidelse av fotballbane kommer 
på Sjølseng som ligger et annet sted. Vi ser imidlertid at dette rekkefølgekravet er foreslått på 
bakgrunn av de innspillene som er kommet inn, og vi finner derfor ikke å kunne gå imot dette.   

Folkehelse  

Nasjonalt er det bestemt at befolkningens helse og trivsel skal være utgangspunkt for hvordan vi 
planlegger.  Utforming av fysisk miljø har betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, opplevelsen 
av trygghet, forebygging av skader og ulykker, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter. 
Passasjen og erstatningsområdet det her er snakk om berører alle disse punktene. 

Forslagsstillers planforslag viser at gjenstående grønnkorridor får bredde på kun 13 meter. 
Forslagsstiller mener dette vil skjerme godt med tanke på innsyn og støy, og mener at en bredere 
korridor vil gjøre det nye næringsarealet smalere slik at den blir vanskelig å utnytte. 

Etter rådmannens vurdering er 13 meter for smalt til å fungere som en god grønnkorridor for 
befolkningen. Denne grønnkorridoren forbinder boligområdene innenfor ut mot fjorden og er en 
svært viktig grønnkorridor i området. Når det blir utbygde næringsarealer på hver side er det viktig 
for bruk og opplevelse at korridoren ikke blir for smal. Dette kan illustreres med terrengsnitt: 
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Det er et bredt friområde ved siden av 
næringsarealet i gjeldende reguleringsplan 

 

 

Privat planforslag med 13 meter bred 
grønnkorridor  

 

Alternativt forslag med 20 meter bred 
grønnkorridor 

 

Øverst viser situasjon i gjeldende reguleringsplan hvor det er regulert et bredt friområde mot 
næringsarealet. Friområdet er skogbevokst i dag. 

Nederst til vestre viser forslaget fra SNE med grønnkorridor på 13 meter bredde og næringsarealer 
på hver side. Byggegrensen ligger helt inn til grønnkorridoren. Med så smal bredde på 
grønnkorridoren kommer næringsarealene svært tett på. Det åpnes opp for næringsbygg opp til 
15 – 20 meter høye på hver side, se stiplede linjer. Det vil også være svært vanskelig å ta vare på 
eksisterende vegetasjon i en slik smal korridor, og det blir liten bredde å anlegge ny vegetasjon på. 
Vi mener dette ikke gir tilfredsstillende skjerming og luft for de som ferdes i korridoren. 

Terrengsnittet til høyre viser situasjon med 20 meter bred grønnkorridor. Denne bredden gir litt 
mer luft mellom næringsområdet på hver side. Denne bredden gjør også at eksisterende voll og 
trevegeasjon i korridoren kan tas vare på slik at det blir bedre skjerming mot næringsarealene.  

Vi vil også peke på bestemmelse nr. 4b) hvor det står at vegetasjonen skal spares for å hindre støy 
og innsyn. Å spare eksisterende vegetasjon er vanskelig å ivareta med en grønnkorridor på kun 13 
meter. Denne bredden medfører at terrenget med eksisterende voll må omarbeides og 
eksisterende vegetasjon derfor går med.  
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Alternativt forslag 

Kommunedirektøren vurderer at det er svært viktig at det blir en god grønnkorridoren for 
befolkningen og legger fram alternativt forslag med 20 meter bred korridor til 1. gangs behandling 
av planen. 

 

Privat planforslag med 13 meter bred 
grønnkorridor 

 

Alternativt forslag med 20 meter bred 
grønnkorridor  

Næringsareal og byggegrenser 

I eksisterende næringsområde har ulike industribedrifter ulik størrelse på tomta. Med 
grønnkorridor på 20 meter blir det nye næringsarealet nærmest Industrivegen mot vest 47 meter 
bredt bort til eksisterende industritomt til Bredesen. Etter kommunedirektørens vurdering vil 
dette være et godt utnyttbart næringsområde. Planen legger videre opp til et tilgrensende nytt 
stort og bredt næringsareal i forlengelsen mot syd og næringsarealene kan sees i sammenheng 
ved behov. 

Når det gjelder forslaget til byggegrenser på næringsarealet mener vi det ikke bør settes 
byggegrense mot tilstøtende næringsareal fordi dette gir mindre rom for fleksibilitet med hensyn 
til endret tomteoppdeling og fleksibilitet i utnytting av næringsarealene. Brannhensyn vil bli 
håndtert i byggesakene.  

Langs adkomstvegen vest for arealet er det satt av byggegrenser på begge sider av vegen med 
avstand 12 meter fra midtlinje veg, dvs en korridor på 24 meter. Dette mener vi er 
uforholdsmessig bredt i forhold til effektiv arealutnyttelse. Dette er kun en intern adkomstveg. 
Byggegrensen mot denne vegen kan tas bort i planforslaget. Vi vurderer at bebyggelsens 
plassering på tomta i forhold til adkomstvegen kan fastlegges i byggesak. Mot eksisterende gang- 
sykkelveg/fylkesvegen og høgspenningslinjene skal det imidlertid fastsettes byggegrenser i planen 
som foreslått.  

Dersom det er behov for ekstra byggegrenser på planen så er det mot grønnkorridoren. Vi ser av 
terrengsnittene at bygg med høyde på 15 – 20 meter helt inn til grønnkorridoren kommer tett på 
og blir dominerende for de som ferdes i grønnkorridoren. For at det skal tilstrekkelig rom og luft 
langs denne viktige turkorridoren kan det vurderes å avsette byggegrenser lengre unna korridoren 
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slik at høy bebyggelse ikke kommer så tett på. I reguleringsplan for Håsøran nord er det ikke tatt 
med byggegrense mot grønnkorridoren og bygninger kan her plasseres i arealgrensen. Her er 
grønnkorridoren 20 meter bred. For at byggegrenser i arealgrensen skal være akseptabelt må 
korridoren være minst 20 meter bred. 

Overvann 

I ROS-analysen står det at Industrivegen og Romsdalsvegen har grøfter lavere i terrenget som vil 
lede overvann bort fra næringsarealet. Vi vil påpeke at veigrøftene er for bortleding av vann fra 
vegen og ikke fra næringsarealene. Veigrøftene er i utgangspunktet dimensjonert for bortleding av 
vann fra vegene. Det er ikke kommunale overvannsledninger i området.  

Overvannsløsning for næringsarealer må håndteres innenfor næringsarealet eller ledes bort i egne 
løsninger. Lokal overvannshåndtering med infiltrasjon i grunnen innenfor næringsarealene er en 
anbefalt løsning. Alternativt må SNE bygge egne overvannsledninger for bortleding av overvann. 

Etablering av større flater og økende grad av styrtregn skaper ekstra utfordringer med overvann 
som må løses. Ifølge tekniske tjenester finnes det ulike tekniske løsninger som f. eks. magasinering 
med fordrøyningsbasseng. Det er viktig at anlegg som etableres vil fungere over tid og ved 
styrtregn og ikke tettes igjen. Det er også krav til at forurenset vann ikke kommer ut i naturen. 

Utslipp av vann styres av eget lovverk, men for å være sikre på at dette blir ivaretatt på en sikker 
måte så tidlig som mulig i utvikling/oppfylling av arealene foreslås det tatt med bestemmelse om 
dette i reguleringsplanen: «Punkt 3 o) Ved planlegging og prosjektering av næringsarealene skal 
det tas hensyn til ekstremnedbør. Herunder må overvann håndteres lokalt innenfor næringsarealet 
med godkjente løsninger for infiltrasjon eller ledes bort i egne godkjente løsninger.» 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er Sunndal Næringseiendom AS som er utbygger og står for utvikling og salg av næringstomter 
på Håsøran. Det er i utgangspunktet utbygger som skal bære kostnadene for opparbeidelse av 
industritomtene med tilhørende infrastruktur.   

Når friområder blir omdisponert til utbygging er det også utbygger som skal sørge for fullverdig 
erstatning. I oppstartsmøtet satte kommunen krav om at skal sikres at det opparbeides nytt 
fullverdig erstatningsareal for friområdet som går tapt og at utbygger skal bekoste dette.  

Det er tatt med rekkefølgekrav til opparbeidelse av Sjølsengbana men ikke noe rekkefølgekrav til 
opparbeidelse av området med erstatningsarealet som sogner til  boligområdet i 
Håsen/Verksbyen som vi krevde i oppstartsmøtet. Det har kommet mange innspill fra Sunndal 
fotball om å utvide Sjølsengbana men ingen innspill fra lokalmiljøet om opparbeiding av 
friområdet ved Verksbyen, foruten at de vil ha skjerming mot friområdet.  

Forslagsstiller har vedlagt en avtale om erstatningssum på kr. 300 000 til Sunndal Fotball for 
utviding av fotballbanene på Sjølseng. Dette er positivt for Sunndal Fotball og banetilgjengelighet 
ved fotballcuper. Planforslaget medfører imidlertid at det ikke tilføres noen ekstra midler til 
opparbeidelse av friområdet i Håsen/Verksbyområdet.  

Når det gjelder opparbeidelse av gang/sykkel/turveg er det ikke tatt med noe rekkefølgekrav om 
dette i planforslaget. Vi har tatt opp dette med forslagsstiller.  

Forslagstiller har uttalt at kommunen ikke kan etterspørre et rekkefølgekrav uten at kravet er 
nødvendig for å sikre formålet med reguleringen. Det må være en sammenheng mellom 
rekkefølgebestemmelsen og den bruk som skal sikres gjennom planen, ved at tiltaket som 
pålegges er påkrevd som en følge av utbyggingen. I dette tilfellet har kommunen lenge hatt ønske 
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om denne korridoren forbi fotballbanen. Men det er ikke utbyggingen på næringstomta som 
utløser behovet for gangvegen. 

Kommunedirektøren vurderer imidlertid at behovet etablering av turkorridor og korridor for 
gående og syklende er en følge av utbyggingen på Håsøran til industri.  Tidligere var Håsøran et 
åpent og lett tilgjengelig område for befolkningen på Håsen/Verksbyen med mange turmuligheter. 
I dag begynner Håsøran å bli mer og mer stengt. Av hensyn til befolkningen bør det opparbeides 
en turvegtrase når arealene ved siden av blir bygd ut og stengt for turgåing. Når arealer som blir 
brukt til friluftsliv blir omdisponert til utbygging er det et rimelig hensyn at dette kompenseres slik 
at gjenværende arealer får økt tilgjengelighet. Tilgjengelige arealer for nærfriluftsliv er svært viktig 
for befolkningen. 

Kommunedirektøren peker derfor på at behovet for å opparbeide turveg i området blir viktig når 
områdene ved siden av blir stengt, og vurderer at SNE bør være en part i dette siden behovet for 
turveg er følge av at området blir mer og mer stengt av utbygging til næringsarealer. Dette kan 
eventuelt gjøres gjennom et rekkefølgekrav eller en avtale. Alternativt må kommunen bekoste 
turvegen selv.  

I tillegg vil dette være en viktig korridor for myke trafikanter til arbeidsplasser i industriområdet. 
Av hensyn til klima og miljø bør det legges til rette for at flere kan gå og sykle til lokale 
arbeidsplasser. Denne traseen vil derfor bli en viktig trase for myke trafikanter til arbeidsplassene i 
de nordlige delene av industriområdet. Traseen vil bli en viktig forbindelse fra gang- sykkelvegen 
som går langs sørsiden av industriområdet og fra boligområdet på Håsen/Verksbyen til 
industriområdene på Håsøran nord. Dette blir spesielt aktualisert når den nye undergangen 
kommer i forbindelse med anlegging av ny rundkjøring.  

Kommunen vurderer at denne forbindelsen bør oppgraderes til gang- sykkelvegstandard med 
belysning når denne undergangen kommer. Vi mener dette er en følge av utbygging til 
næringsarbeidsplasser og at dette i utgangspunktet skal bekostes av utbygger som står for 
utvikling og salg av næringstomter på Håsøran. Dette berører tilrettelegging av Håsøran til 
industriområder og bør derfor inngå i en utbyggingsavtale om finansiering. 
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Kart med sammenstilling av alle reguleringsplanene i området. Her er nytt reguleringsforslag med 
20 meter bred grønnkorridor tegnet inn.  Håsøran blir mye utbygd med næringsområder (lilla 
områder) og det er viktig å ta vare på de få åpne korridorene som er igjen. Den aktuelle korridoren 
er svært sentral i området og er viktig for å gi god tilgjengelighet mot friluftsarealene ved fjorden 
for befolkningen som bor i Håsen/Kalkenområdet. 
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