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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Økonomi- og planutvalget 31/10 27.04.2010

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget 18/10 29.04.2010

Sunndalsøra - tettstedsutvikling i et klimaperspektiv
0-visjonsprosjektet

Rådmannens innstilling
1. Utvalget tar rapport utarbeidet av Grønne energikommuner til orientering. Rapporten er 

finansiert av KS (regjeringen), og FuthArk arkitekter AS og Arkitekturverkstedet/Asplan 
Viak AS har vært brukt som konsulent.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 27.04.2010
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
2. Utvalget tar rapport utarbeidet av Grønne energikommuner til orientering. Rapporten er 

finansiert av KS (regjeringen), og FuthArk arkitekter AS og Arkitekturverkstedet/Asplan 
Viak AS har vært brukt som konsulent.

Behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget - 29.04.2010
Representanten Leif Meisingseth (FRP) satte fram slik oversendelsesforslag:
Teknikk-, miljø- og kulturtjenesten ber Sunndal kommunestyre nøye vurdere realismen i de 
fremskrivinger av folketallet som fremkommer i 0-visjonsprosjektet og foreta de korrigeringer 
som kommunestyrerepresentantene mener vil gi et riktigere bilde av befolkningsutviklingen frem 
mot år 2050.

Utvalget voterte først over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.
Deretter voterte utvalget over oversendelsesforslaget som falt med 6 mot 5 stemmer med leders 
dobbeltstemme.
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Vedtak
Utvalget tar rapport utarbeidet av Grønne energikommuner til orientering. Rapporten er 
finansiert av KS (regjeringen), og FuthArk arkitekter AS og Arkitekturverkstedet/Asplan Viak 
AS har vært brukt som konsulent.

Vedlegg
1 Rapport Sunndalsøra - tettstedsutvikling i et klimaperspektiv

Bakgrunnsrapport, henviser til kommunens heimeside

Saksopplysninger
Sunndal kommune er en av 22 kommuner som er med i prosjektet Grønne energikommuner
(GE). Tettstedet Sunndalsøra ble utvalgt som en pilotkommune for tettstedsutvikling i et 
klimaperspektiv, og i den forbindelse ble begrepet 0-visjon introdusert. Grunnen til utvelgelsen 
var at Sunndalsøra har en interessant sammensetning av industri og annen næringsvirksomhet,
kombinert med tidligere arealplanlegging og naturlig innramming av fjell, elv og fjord. Det ble
satt som en betingelse at kommunen ønsket å delta i prosjektet.

Det er et mål at prosjektet skal bidra til at energi og klima inngår som en naturlig del i 
kommunalt planarbeid. Prosjektet blir sett på som et pilotprosjekt, som kan støtte et effektivt
energi- og klimaarbeid i små- og mellomstore kommuner. Videre er det en konkret målsetting at
klimagassutslipp fra stasjonære energikilder (bygg) og fra mobile energikilder (lokalt) skal
reduseres. Vegtrafikk utgjør 21 % av samlet utslipp i kommunen, unntatt utslipp fra Hydro.

Tidligere politisk behandling
Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget ble orientert om prosjektet i 
møter henholdsvis 18.08.2009 og 20.08.2009.

Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møter henholdsvis
22.09.2009 og 24.09.2009 følgende:

”Sunndal kommune deltar i prosjektet tettstedsutvikling for Sunndalsøra i et 
klimaperspektiv og stiller nødvendig egen faglig kompetanse til disposisjon i prosjektet.”

Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget fikk en felles gjennomgang av en 
foreløpig rapport i møte 24.11.2009.

Rapport
Grønne energikommuner (GE) ved Bjørn Johnsen har vært prosjektleder for arbeidet med 
nullvisjonsrapporten. Arbeidet ble igangsatt i august 2009 og har vært ledet av Amund Gulden 
fra FuthArk og Tone B. Bjørnhaug fra Arkitekturverkstedet/Asplan Viak. Prosjektet er finansiert 
av KS og kommunen har stilt egne ansatte til disposisjon i planarbeidet.
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Rapporten foreslår planprosesser som viderefører og supplerer kommunens energi- og klimaplan 
og strategiplan for sentrumsutvikling. År 2050 er lagt til grunn for utredningsarbeidet med en 
antatt befolkningsøkning på 1000 personer. Hydro er betraktet som en ressurs, og det forutsettes 
at bedriften har en kontinuerlig prosess for å redusere CO2-utslipp.

Det er en viktig målsetting at prosjektet skal ha en overføringsverdi til andre kommuner. 

I vedlagt sluttrapport er det utført en rekke registreringer og analyser for ulike tema. Blant annet 
er naturgitte forhold som flom, snøfonn, steinsprang, naturvernområde, grøntstruktur, solforhold
og lokalklima vurdert. Hensikten med registreringene og analysene har vært å avdekke naturgitte 
forhold som kan påvirke arealutviklingen og planmessige vurderinger.

I rapporten er det lagt vekt på å vise eksempler fordelt på følgende kategorier:

1. Kvalitetseksempler (gang-/sykkelveger, gater og plassrom i sentrum og Øratorget)
2. Fortettingseksempler
3. Utnyttelse av spillvarme 
4. Enøktiltak i bygg

Planområdet omfatter hele Sunndalsøra, noe som er i samsvar med kommunedelplanens grenser. 

Sintef

Sintef ble engasjert til å vurdere kvalitetsledelse og mulige prosessforbedringer. Videre skal 
mulighetene for praktisk nytte for Sunndal kommune vurderes, og hvordan erfaringene kan bidra 
til å jobbe mer systematisk og effektivt med energi- og klimaarbeid i kommunen. Rapporten er 
ennå ikke ferdig. 

Strategiplan for sentrumsutvikling 

I forbindelse med planprosessen ble mange personer involvert.
Planen ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2009:

Plandokumentene som består av 1. Temarapport plan, temarapport miljø og temarapport 
næring, 2. Strategi for stedsutvikling og 3. Mulige prosjekter og tiltak, vedtas som strategiplan
for Sunndalsøra med følgende tillegg/endringer:

- A. Universell utforming skal være et hovedprinsipp.

- B. Innspillet fra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup vedlegges plandokumentet.

- C. Plassering av eventuelt museum/visningsanlegg og utvikling av park og 
parkeringsanlegg ved Hydro Aluminium vurderes i forhold til videre 
utvikling/utbygging av verksområdet.

- D. Plandokumentet får tittelen Sunndalsøra - strategiplan for sentrumsutvikling.

- E. Det er viktig å innarbeide plandokumentets strategier inn i framtidige arealplaner 
og detaljplaner.
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- F. Åkergården bør få en god ramme som på en best mulig måte ivaretar kulturminnet i 
sentrumsbildet.

- G. Hele Hov Kirkegård er kulturminne.

- H. Øraskoletomta bevares og videreutvikles som grøntområde.

Energi- og klimaplan 2009 – 2015

Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2009 energi- og klimaplan for Sunndal kommune 2009-
2015, datert 05.11.2009, med noen endringer. 
Sunndal kommune har som mål å ha en mest mulig effektiv utnyttelse av energiressursene. Dette 
er økonomisk gunstig for kommunen, og vil samtidig bidra til å oppnå de nasjonale målene som
er satt for å redusere klimagassutslipp. En gjennomføring av tiltakene i en energi- og klimaplan 
kan gi grunnlag for ny næringsvirksomhet lokalt og dermed skape nye arbeidsplasser. 
I utarbeidelsen av planen har det vært et tett samarbeid med Hydro Sunndal.

Sunndal kommune prioriterer følgende områder:

• Energieffektivisering
• Utvikling av eksisterende vannkraftverk og nye småkraftverk
• Utvikling av eksisterende fjernvarmeanlegg og biobrensel
• Transport
• Kompetanse og utvikling
• Holdningsskapende arbeid og informasjon

I nullvisjonsprosjektet har strategiplanen for sentrumsutvikling og energi- og klimaplanen vært
viktig.

Kommuneplan 2007 – 2015
Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 29.08.2007. Blant annet er en av 
målsettingene i kommuneplanen:
Mål 4. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre. Tiltaket er å utarbeide
en sentrumsplan som videreutvikler Sunndalsøra som region- og kommunesenter gjennom tiltak 
som fortetting, forskjønning, flere sosiale møteplasser etc. og avsette årlige bevilgninger i 
økonomiplanen til gjennomføring av planen 

I kommuneplanens arealdel fra 2007, er ikke Sunndalsøra tatt med. Begrunnelsen var at
kommunedelplan for Sunndalsøra, vedtatt 19.03.2002, var så vidt ny at en revidering ble utsatt. 
En revidering av arealplan for Sunndalsøra er aktuelt i 2011/2012.

Vurdering
Prosjektet er utarbeidet av GE, et prosjekt i regi av KS og finansiert av regjeringen. Rapporten er 
faglig grundig og oversiktlig. GE påpeker at det er viktig hvordan rapporten blir tatt imot, og om 
prosessen, metodikken og analysene har en overføringsverdi til andre kommuner. En eventuell 
nytte av rapporten avhenger av en god politisk behandling. Det er også viktig hvordan Sunndal 
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kommune velger å bruke rapporten i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner og ved 
gjennomføring av prosjekter. 

Det er lagt opp til at utvalget (både i økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og
kulturutvalget) får en orientering. Rådmannen foreslår at rapporten drøftes uten noen innstilling
til vedtak. Til sluttbehandling i kommunestyremøte 12.mai vil det bli lagt fram en konkret 
innstilling til vedtak fra rådmannen. 

Rett utskrift,
07.05.10

Tove Røsdal


