
 

 

Iht. adresseliste 

 

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Georg Øye Arkitektkontor AS, -på 

vegne av Sunndal Næringseiendom AS, starter opp arbeidet med detaljregulering for Fjordparken og 

oppstillingsareal for konteinere på Sunndalsøra i Sunndal kommune. Planen har fått PLANID: 

20200510. Planområdets foreløpige avgrensing med et areal på 133 daa og beliggenhet, er vist i 

figurer under.  

Hydro Aluminium AS (heretter Hydro) skal i nær fremtid etablere en roro-kai inne på sin grunn. 

Hensikten med denne detaljreguleringsplanen er å legge til rette for å få etablert et oppstillingsareal 

for konteinere i tilknytning til roro-kaia, slik at også andre næringsaktører kan benytte seg av den. 

Planarbeidet vil også omhandle et terminalbygg, parkeringsplasser for Hydros ansatte, tilkomst til 

konteinerarealet, og tilkomst (og parkering) til Fjordparken, -et friareal like nord om den planlagte 

konteinerplassen. 

Skisseplanen for prosjektet er en foreløpig plan, og det 

vil trolig komme endringer i arealdisponeringen, men 

den viser intensjonene med reguleringsarbeidet. Planen 

(vedlagt) viser 55 plasser for trailere/ konteinere, og et 

terminalbygg delvis inne på Hydro sin grunn. Planen vil 

også vise parkeringsplasser for Hydros ansatte, og 

parkering for besøkende i Fjordparken. I skisseplanen er 

også gang- og sykkelvegen mellom sentrum og 

Fjordparken lagt øst for konteinerplassen. Ytterligere 

informasjon om prosjektet finnes i Planinitiativet som er 

vedlagt dette varselet. 



  

 

 

 

Det ble avholdt oppstartsmøte for planen 29. mai 2020. Sunndal kommune og forslagstiller er enige 

om at planen ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning iht. §§ 6 og 8 i Forskrift 

om konsekvensutredninger (se vedlagt møtereferat kap. 10). 

Eventuelle spørsmål, eller innspill til planarbeidet kan rettes til Georg Øye Arkitektkontor AS v/ Åse 

Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugaslettvegen 45, 6686 

Valsøybotn. Kopi av innspill kan sendes til post@sunndal.kommune.no Frist for innspill til 

planarbeidet, er satt til 5. juli 2020. 

Oppstart av planarbeidet blir også annonsert på Sunndal kommune sin hjemmeside, samt i Aura avis. 

Varsel om planarbeidet er sendt til aktuelle meldingsinstanser og andre interesserte/berørte (se 

vedlagte adresseliste og oversikt over gnr/bnr). 

 

Valsøybotn 8. juni 2020 

 
Åse Bergset 
For Georg Øye Arkitektkontor 
 
 
      Vedlegg: 
       Meldingsinstanser og berørte eiendommer 

Planinitiativ 
       Skisseplan, oppdatert juni 2020 (A3) 
       Referat fra oppstartsmøte 
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