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1 BAKGRUNN 
Dette planinitiativet er utarbeida av Georg Øye Arkitektkontor AS, i henhold til Forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  

Planinitiativet er utarbeida på vegne av Sunndal Næringseiendom AS (heretter SNE), som tilbyr 

byggeklare næringstomter til handels- og industriformål i Sunndal næringspark på Håsøran. SNE 

oppfører også næringsbygg for utleie, og deltar i eiendomsprosjekter sammen med andre aktører.  

Bakgrunnen for dette planinitiativet, er at SNE ønsker å få omregulert et nåværende friareal til 

næringsareal gjennom å utarbeide en detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslova § 12-3.   

Vi ber med dette om at Sunndal kommune arrangerer et oppstartsmøte (jfr. Plan og bygningslovens § 

12-8) slik at vi kan få drøfta det videre planarbeidet.  

 

http://www.goark.no/
mailto:post@3dsmia.no
mailto:per.helge@suns.no
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2 BELIGGENHET, BRUK OG EIENDOMSFORHOLD 
Arealet som ønskes omregulert ligger inne i Sunndal næringspark, på gnr/bnr 53/22 som Hydro 

Aluminium AS eier. På tomta ligger en eldre fotballbane, som i sin tid ble disponert av Hydros 

bedriftsidrettslag. I dag er bana lite benyttet, bortsett fra at SIL Fotball bruker den under Hydro Cup. 

 
Figur 1. Planarealet ligger inne i Sunndal næringspark, på Håsøran i Sunndal kommune (kilde; www.norgeskart.no).  
 

Arealet som ønskes omdisponert til næringsareal, er vist med blått omriss/gult fyll på figuren under.  

 

Figur 2 viser teigen som ønskes omregulert, -deler av gnr/bnr 53/22. (Kilde; www.seeiendom.no).  
 
 

http://www.norgeskart.no/
http://www.seeiendom.no/
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3 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Målet med planarbeidet er å sikre SNE og Sunndal-samfunnet nok næringsareal til å dekke framtidig 

behov. 

Ved etableringa i 2008, ble Sunndal næringspark tilført 200 dekar nytt næringsareal. Per utgangen av 

september 2019 har SNE solgt tomter og gitt opsjoner på 74 da, tilsvarende nær 40 % av tilført areal. 

Flere aktører er i dialog med SNE om mulig tomtekjøp/-leie for etablering i næringsparken. Samla 

omsetning i bedriftene i Sunndal Næringspark har økt jevnt de siste årene, og er i dag på godt over 1 

mrd. kr. Om lag 550 ansatte har sitt daglige virke i de over 30 bedriftene i Sunndal Næringspark. 

Arealet ligger inne i næringsparken med nødvendig infrastruktur på plass, -som veg, vann, kloakk, 

strøm, bredbånd, fjernvarme mv. Det er Hydro Aluminium AS som eier friområdet, og det er 

framforhandlet en avtale mellom Hydro og SNE om å overføre eiendommen til SNE. Dette vil skje 

under forutsetning av at det blir gitt tillatelse til å omregulere eiendommen til næringsformål. 

4 Planstatus i området og føringer 
Her gjennomgår vi planstatus for arealet, og de viktigeste føringene for planarbeidet. 

4.1 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Arealet som ønskes regulert til næring (se blå sirkel på figur 3), ligger innenfor plangrensa til 

reguleringsplan med plan-ID 20110800, Håsøran –Sunndal Næringspark , vedtatt i 2012. I 

denne planen er arealet vist som friområde, med tilhørende bestemmelser om at arealet skal nyttes 

til idretts- og fritidsaktiviteter.  

Figur 3 viser gjeldende reguleringsplaner i området med friområdet omringet. (Kilde; www.geoinnsyn.no).  

 

På figur 4 er detaljene i reguleringsplanen vist. Industrivegen (/regulert vegareal) «omkranser» 

friområdet både i nordvest og i sørvest. Det er regulert areal til avkjørsle mot friområdet i sørvest 

(fra Industrivegen), mens det er vist symbol for avkjørsle mellom friområdet og Industrivegen i nord.  

http://www.geoinnsyn.no/
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I sør grenser arealet til gangveg og Romsdalsvegen, hvor det også er vist busslomme. Videre er det 

regulert inn gangveg også øst for friområdet, mellom boligområda i sør og i retning fjorden. 

Næringsområda inntil friområdet, er regulert til Forretning/kontor/industriformål.  

 

Figur 4. Detaljene i reguleringsplan for Håsøran –Sunndal Næringspark (Kilde; Sunndal komune)  
 

I sør grenser planområdet til 19871200, Håsørene mellom Fv 62 og kraftgate. I nord ligger 

gjeldende plan med Id 20051100; Håsøran nord. Næringsareala nord for Industrivegen er viste 

som Næringsbebyggelse, og planen viser videreføring av grønnkorridor nordover.   

4.2 KOMMUNEDELPLAN FOR SUNNDALSØRA 2015-2025 

Arealet ligger innenfor kommunedelplanen (heretter KDP) for Sunndalsøra (Plan-Id 20141210), men 

i bestemmelsene til KDP er det angitt at reguleringsplanen for friområdet fremdeles skal gjelde. 
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Som det går frem av figur 5, er arealet vist som grøntareal –friområde også i KDP. I tillegg er det vist 

hensynssone rundt høyspent (H370) på deler av arealet, det er vist støysone (H210) langs 

Romsdalsvegen og flomfare (H320) på store deler av teigen som ønskes omregulert. På figuren til 

venstre over, går det frem hvilke hensyn/restriksjoner som er lagt til planarealet i KDP. I KDP er det 

også vist grønn korridor (gangveg) langs friområdet, med ny undergang under Romsdalsvegen fra 

boligområdet sør for fylkesvegen.  

 
Figur 5 viser (utsnitt av) KDP og tilhørende planbestemmelser for området som ønskes omregulert (Kilde; Sunndal 

kommune sin hjemmeside). 

4.3 ORIENTERINGSMØTE MED SUNNDAL KOMMUNE 

Det ble arrangert et orienteringsmøte mellom SNE og Sunndal kommune i januar 2020, der SNE 

presenterte sine planer for det nye næringsarealet. Kommunen ga tilbakemelding på at Rikspolitiske 

retningslinjer for barn og unge måtte vektlegges i planarbeidet. Dette innebærer mellom annet at 

medvirkning fra barn og unge, og et godt erstatningsareal må ha fokus. I møtet ble arealet mellom 

Hjellbakkvegen og Hovenvegen pekt på som et mulig godt friareal (Alt 1 på figur under).  

 
Figur 6 viser 2 alternative erstatningsareal 
 

Tiltakshaver mener at deler av gnr/bnr 54/4 (Alt 2 på figur 6) også kan egne seg som erstatnings-

areal, da det rommer to fotballbaner. Planprosessen, og berørte sitt syn vil avklare hvor et godt  

Alt 1 Alt 2 
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friområde bør opparbeides. Begge de aktuelle areala ligger på friområde i KDP, og vi mener at areala 

ikke trenger å inngå i ny reguleringsplan, men at de kan opparbeides på grunnlag av eksisterende 

KDP. 

Vi ønsker for øvrig å drøfte plangrensa og omfanget av planen i oppstartsmøtet, men mener i 

utgangspunktet at plangrensa bør gå om lag i eiendomsgrensa, med tillegg av frisiktsoner. 

4.4 ANDRE FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

Planarbeidet skal også mellom annet ta hensyn til staten sine retningslinjer for støy (T1442) og luft 

(T1520) i arealplanlegging. Videre vil DSB og NVE sine retningslinjer og veiledere vedrørende 

samfunnssikkerhet og naturfare (flom) bli aktuelle, samt Statens vegvesen sine normaler.  

5 MEDVIRKNING 
Vi vil sende varsel om planarbeidet til alle direkte naboer. I tillegg vil vi (i samråd med kommunen) 

sende varsel om planarbeidet til aktuelle meldingsinstanser og andre interesserte/berørte. Oppstart 

av arbeidet med planen vil også bli annonsert i Aura og på kommunen sin hjemmeside. Når det 

gjelder medvirkning fra barn og unge, håper vi at kommunen vil bidra til prosessen, da det er 

vanskelig å få gode innspill uten et samarbeid med skole og eventuelt barnehage.   

6 PLANLAGT BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Veg, vann, avløp, strøm, bredbånd og fjernvarme er etablert frem til tomta i dag. Utbyggingsvolum på 

de fremtidige næringsbygga, inkludert byggehøyder, funksjoner og kvaliteter må klarlegges i løpet av 

planarbeidet, men det er naturlig at bygga blir tilpassa føringene for nærliggende næringsareal. 

7 SAMFUNNSSIKKERHET 
Kommunedelplan for Sunndalsøra avdekker risiko for flom, i tillegg til at arealet ligger innenfor 

hensynssoner for støy og stråling. Planarbeidet vil inkludere en ROS-analyse som utreder alle 

aktuelle risikoforhold, og konkluderer med bøtende tiltak (/planbestemmelser) der det er behov, og 

angir hensynssoner i reguleringsplanen.   

8 VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 
En omregulering av friarealet vil ha relativt liten virkning på nærområdene, da arealet ligger inne i 

en etablert næringspark. Sunndal kommune forutsetter at friarealet blir erstattet av areal med gode 

kvaliteter. Tiltakshaver har intensjoner om å opprettholde eksisterende gangsystemer innenfor 

planområdet, og å ta hensyn til planlagte gangsystem.  

For boligene like sør om området, vil en omdisponering til næringsareal medføre noe redusert sikt, 

selv om det er vegetasjon langs fylkesvegen. 
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9 PLANEN SITT FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 
Plan- og bygningsloven § 4-1 angir at for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet. Videre angir § 4-2 at reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, skal planbeskrivelsen også gi en særskilt vurdering og beskrivelse, -konsekvensutredning, 

av planens virkninger for miljø og samfunn. Vurderingen av om planene kan få vesentlige virkninger 

skal foretas med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger.  

§ 6 i nevnte forskrift stiller krav om at alle tiltak som faller under opplistinga i Vedlegg 1, skal ha 

planprogram og konsekvensutredning, så fremt tiltaket ikke er utredet i tidligere plan. Dersom 

tiltaket ikke faller under Vedlegg 1, skal man i følge § 8 i forskrifta også kontrollere tiltaket opp mot 

Vedlegg 2.   

Vår vurdering: En omregulering av friområdet til næringsareal, er ikke i samsvar med overordna 

plan (KDP), da denne viser Grønnstruktur, -friområde på arealet, og arealet kan derfor ikke regnes 

som utredet tidligere.  

Teigen som skal reguleres har et areal på omlag 25 Daa, og ligger «inne i» et etablert næringsareal. 

Pkt. 24 i Vedlegg 1, nevner næringsbygg med et areal på over 15 000 m2, men den fremtidige 

regulerings-planen skal ikke tilrettelegge for så stor bygningsmasse.  

Planlagt arealbruk faller ikke inn under Vedlegg 1 eller Vedlegg 2. Vi mener vi at planen ikke trenger 

planprogram og /eller konsekvensutredning da planen ikke vil medføre vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-2

