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1. Hva er rullering av kommuneplanens arealdel?
arealdel?
Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til
å nå målene for samfunnsutviklingen, og fastsetter kommunens arealbruk med juridisk
bindende virkning.
I kommunal planstrategi for Sunndal kommune 2016 – 2020 har kommunestyret vedtatt at
arbeidet med rullering kommuneplanens arealdel skal starte opp i 2017. Det betyr at
arealdelen skal gjennomgås på nytt og oppdateres.
I dag består kommuneplanens arealdelen av 3 planer som dekker ulike geografiske områder:
Kommuneplanens arealdel vedtatt 29.08.2007, kommunedelplan Sunndalsøra vedtatt
02.09.2015 og kommunedelplan Ålvundfjord vedtatt 02.09.2004.
Det tas nå en rullering av kommuneplanens arealdel fra 2007 og kommunedelplan
Ålvundfjord fra 2004 for å få en oppdatert arealplan i samsvar med nye mål og strategier og
framtidige behov. De to planene som skal rulleres slås sammen for å få en mer helhetlig og
samordnet plan for arealbruken i kommunen.
Sunndal kommune er med i det interkommunale samarbeidet om felles planlegging av
sjøområdene på Nordmøre. Denne planen ligger snart klar til 2.gangs behandling og vil
sannsynligvis bli vedtatt i løpet av 2017/18.
Selve sjøområda blir derfor ikke tema i rulleringen av arealplana som starter nå, men det vil
være naturlig å implementere den vedtatte sjøområdeplana i den nye arealdelen av
kommuneplana.

Kommuneplanens arealdel
Arealdelen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse og fastsetter framtidig
arealbruk for kommunen. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, og er da bindende for
nye tiltak eller ny arealbruk.
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som angir hovedtrekkene i kommunens
arealbruk. Plan- og bygningsloven angir seks hovedformål for arealbruk, som etter behov kan
inndeles i underformål. Det kan ikke benyttes andre arealformål enn det loven angir.
Følgende hovedformål kan benyttes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bebyggelse og anlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Forsvaret
Landbruks-, natur, og friluftsområder
Bruk og vern av sjø og vassdrag og tilhørende strandsone

Arealdelen skal også vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av
arealene, uavhengig av arealformål. Dette vises i plankartet som hensynssoner, og det kan
vises flere hensynssoner for samme område. Eksempel på hensynssoner er ras og skredfare,
flomfare, høgspent, støysoner, kulturmiljø og naturmiljø. Til hensynssonene skal det gis
bestemmelser for å ivareta det hensynet sonen viser. Hensynssonene kan også angi
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båndlegging med hjemmel i annet lovverk som f.eks. båndlagte kulturminner og områder
som er vernet etter naturvernloven.

Planprogram
Utarbeiding av planprogram er første fase i arbeidet med rullering av kommuneplanens
arealdel.
Planprogrammet skal beskrive antatte problemstillinger og hvilke tema
konsekvensutredningen må omhandle for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
Planprogrammet inneholder framdriftsplan med tidsfrister, opplegg for medvirkning og
informasjon om hvordan innspill til planarbeidet skal sendes inn.
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med
varsel om oppstart av planarbeidet. Innbyggere, høringsinstanser og andre berørte parter
kan da komme med merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet. Etter
høringsperioden vil kommunen oppsummere innkomne merknader og innspill, og eventuelt
revidere planprogrammet før det legges fram for politisk behandling. Vedtatt
planprogrammet blir så lagt til grunn for det videre planarbeidet.
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2. Hva må vi ta hensyn til?
Det er viktig at kommunen i sin planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og
nasjonale mål, interesser og oppgaver. Nedenfor følger en kort gjennomgang av viktige
føringer for planarbeidet, uten at listen er uttømmende.

Nasjonale føringer
Fra statlig hold gis det en rekke lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og veiledninger
som gir føringer for kommunal planlegging. Under pekes det på noen overordnede og
sentrale føringer. Mer informasjon finnes på www.planlegging.no
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 12. juni 2015
For å fremme bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Forventningene samler mål, oppgaver
og interesser som regjeringen forventer at kommunen legger særlig vekt på i sin planlegging.
De nasjonale forventningene fra juni 2015 har følgende hovedpunkt:
•

•

•

Gode og effektive planprosesser
− Enklere regelverk og bedre samarbeid
− Målrettet planlegging
− Økt bruk av IKT i planleggingen
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
− Et klimavennlig og sikkert samfunn
− Aktiv forvaltning av natur- og kulturminner
− Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
− Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.
− Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem
− Levende by- og tettstedssentre
− Helse og trivsel

Plan- og bygningsloven
Formålet med plan- og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges
vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Loven
fremhever at prinsippet om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstvilkår
og estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen.
Statlige planretningslinjer og planbestemmelser
Statlige planretningslinjer og bestemmelser brukes for å konkretisere de nasjonale
forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i
planleggingen.
•
•

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 2014.
Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 2011.
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•
•
•

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene 2009.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 1995.
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 1994.

Stortingsmelding Bærekraftige byer og sterke distrikt 17.02.2017
Framtidig vekst skal skje gjennom knutepunktutvikling kombinert med betydelig utbygging
av infrastruktur for bane og veg. Utviklingen av kompakte byer og tettsteder rundt
knutepunkt gir bedre grunnlag for handel, kollektivtransport og offentlige tjenester. Når
flere bor i nærheten av arbeidsplasser og tjenestetilbud vil også transportbehovet minke og
klimagassutslippene gå ned.

Regionale føringer
Møre og Romsdal fylkeskommune er regional planmyndighet og utarbeider regionale planer
som kommunene må legge til grunn i sin planlegging. Under følger en opplisting av relevante
plandokumenter. Mer informasjon finnes på fylkeskommunens nettsider.
Regional planstrategi 2016-2020
Planstrategien summerer opp de største utfordringene og mulighetene for Møre og Romsdal
og hvilke planer vi treng for å møte disse. Tema er blant annet bolyst, inkludering og
sentrumsutvikling, kultur- og fritidstilbud, kompetanse, verdiskaping, samferdsel,
oppvekstvilkår, folkehelse og tannhelse, areal og naturressurser.
Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020
Fylkestinget vedtok Fylkesplan for Møre og -Romsdal den 12.12.2016. Fylkesplanen er den
overordna planen for samfunnsutvikling i Møre og Romsdal.
Fylkesplanen har tre overordna prioriteringer, tre innsatsområder og tre gjennomgående
perspektiv.
Overordna prioriteringer
• Integrering
• Omstilling
• Attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner
Innsatsområder
• Kultur
• Kompetanse
• Samferdsel
Gjennomgående perspektiv
• Barn og unge
• Likestilling og inkludering
• Klima og miljø
Regionale delplaner
• Regional delplan for attraktive byer og tettsteder, vedtatt 2015
• Fylkes ROS Møre og Romsdal
• Interkommunal kystsoneplan
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•
•
•
•
•
•
•

Regional plan for Dovrefjellområdet, avgjøres av kommunal- og
moderniseringsdepartementet våren 2017.
Regional plan for vassforvaltning Møre og Romsdal vassregion, vedtatt 2015
Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi, vedtatt 2015
Regional delplan for folkehelse, vedtatt 2015
Regional delplan for inngrepsfrie naturområder, vedtatt 2000
Regional delplan for klima og energi, vedtatt 2015
Jordvernstrategi for Møre og Romsdal

Kommunale føringer
Kommunen utarbeider en rekke planer og dokumenter som har betydning for kommunens
samlede utvikling. Under følger en opplisting av sentrale planer. Kommunale planer finnes
også på kommunens nettsider www.sunndal.kommune.no
Kommunal planstrategi 2016-2020
Planstrategien peker på viktige utfordringer, prioriteringer og planoppgaver for de neste fire
årene. Planstrategien prioriterer rullering av kommuneplanens arealdel i denne
kommunestyreperioden.
Statusrapport for folkehelsa i Sunndal kommune 2015
Status viser følgende hovedutfordringer:
•
•
•

Økning i antall eldre
Livsstilsykdommer, psykiske lidelser, ensomhet og rus
Møteplasser for hele befolkningen

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 03.09.2014 trekker opp følgende mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En attraktiv og mangfoldig kommune med 7400 innbyggere innen 2020 (+ 3 %)
En robust kommune for fremtiden
Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med 4000 arbeidsplasser innen 2020 (+5%)
Effektiv og miljøvennlig energibruk
God infrastruktur, bedre og tryggere veger
Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder
Bedre helse og livskvalitet for alle
Sunn kommuneøkonomi - kompetent og attraktiv arbeidsplass
En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon

Samfunnsdelen inneholder en handlingsdel som lister opp strategi og tiltak for å nå disse
målene. Tiltak fra kommuneplanens samfunnsdelen som har betydning for kommunens
arealstrategi:
• Utarbeide et variert boligtilbud
• Styrke Sunndalsøra som knutepunkt og regionsenter
• Effektiv tilrettelegging av næringsareal og infrastruktur
• Videreutvikle Sunndal som sykkelkommune
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•
•
•
•

Ferjefri veg mellom Sunndal og Surnadal
Utvikling av reiseliv og naturbasert næringsutvikling
Legge til rette for friluftsliv, sykling, idrett, lek og avkobling for alle
Fremme universell utforming

Andre kommunale planer:
• Boligsosial handlingsplan 2015-2018
• Eldreplan 2016-2020
• Energi- og klimaplan 2009-2015
• Landbruksplan 2014-2017
• Kulturminneplan 2015-2019
• Næringsplan 2015-2020
• Plan for idrett- og friluftsliv 2012-2017
• Helhetlig ROS og risiko og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal
• Strategiplan for reiseliv
• Planer for tettstedsutvikling
• Kvalitet i skole og barnehage – ny struktur, vedtatt K-styret 2013
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3. Hva skal planen handle om?
Planprogrammet skal beskrive antatte problemstillinger og hvilke tema
konsekvensutredningen må omhandle for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
De ulike temaene som er valgt ut er basert på kommunale, regionale og nasjonale føringer
samt ulike behov som har oppstått siden tidligere rullering av arealdelen i kommuneplanen
og kommunedelplan for Ålvundfjord. Kommunedelplan Sunndalsøra omfattes ikke av denne
rulleringen.
For å gi bakgrunnsinformasjon om behovet for utbygging settes det opp arealregnskap over
planreserverver. Arealregnskapet skal også vise hvilke arealer som videreføres og nye arealer
som innføres for alle utbyggingsformål.

Bolig
Sunndal kommune har som mål gjennom samfunnsdelen å være en attraktiv og mangfoldig
kommune å bo og leve i for den enkelte, for familien, tilflyttere og kompetansepersoner. For
å sikre bosetting og arbeidsliv som et grunnlag for attraktivitet har kommunen en viktig
oppgave i å legge til rette byggeareal til ulike samfunnsformål. Endringer i familiemønster,
endring i alderssammensetning i befolkningen og større mobilitet krever i dag andre former
for boligtyper enn det tradisjonelt har vært i Sunndal. Planleggingen må legge til rette for
variasjon i tilbudet både med tanke på størrelsen på boligen, utforming og boligmiljø. Det er
også ønskelig med et utbyggingsmønster som i mindre grad fremmer økt bilbruk. Fortetting
rundt eksisterende infrastruktur er derfor gunstig.
Ut i fra de ulike føringene og behovene vil en derfor i denne rulleringen:
- Vurdere behovet for å legge til rette for en variert boligsammensetning.
- Vurdere behovet for å legge til rette for spredd bosetting.
- Vurdere behovet for samlokalisering og sambruk for å få bærekraftige løsninger.
- Vurdere behov for arealer til offentlig virksomhet og formål i et langsiktig perspektiv.
- Vurdere hvordan best å legge til rette for inkluderende møteplasser for mennesker,
som for eksempel gode leke- og aktivitetsområder og allment tilgjengelig areal for
fysisk aktivitet.
- Vurdere hva som skal være grendesentra og hvilke kvaliteter disse skal ha.

Infrastruktur
Med infrastruktur menes det nett av faste anlegg som for eksempel kjøre-, gang- og
sykkelveger, kollektivnett, parkering, vann- og avløpsanlegg. Effektivitet og gode løsninger er
viktige forutsetninger for et attraktivt samfunn der folk har lyst å bo, drive virksomhet og
oppholde seg i. I samfunnsdelen er det en målsetning at Sunndal kommune skal ha god
infrastruktur med bedre og tryggere veger, effektiv og miljøvennlig energibruk og
videreutvikles som sykkelkommune. Universell utforming skal fremmes.
Rulleringen skal samordnes med Todalsfjordprosjektet med ny fergefri forbindelse mellom
Sunndal og Surnadal.
Ut i fra de ulike føringene og behovene vil en derfor i denne rulleringen:
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-

Vurdere hvor og hvordan det bedre kan legges til rette for sykkelforbindelser.
Vurdere hvordan det kan legges til rette for effektive og attraktive gangforbindelser.
Vurdere hvordan best ivareta overvannsproblematikken i arealplanleggingen med
gode lokale, åpne og flerfunksjonelle løsninger.
Vurdere hvordan legge til rette for trygg veg til skole og barnehage.

Klima og miljø
Klimaet vårt er i endring. Derfor er det viktig å tenke klimasmart i all planlegging slik at vi kan
bidra til å redusere de klimaendringene vi står ovenfor og få en mer klimavennlig og
bærekraftig fremtid. Kulturminner, kulturlandskap og kulturmiljø skal også vernes, både som
en del av vår kulturarv og identitet og som et ledd i en helskaplig miljø- og
ressursforvaltning.
Sunndal kommune har en del vann- og kystlinje. Langs sjø, vann og vassdrag skal det tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Her
gjelder forbud mot tiltak i 100-metersbeltet, men som oftest er det de faktiske forholdene
som er avgjørende for forvaltningen i strandsona.
For å ivareta miljøet og klimaet på en best mulig måte bør en gjennom planleggingen legge
til rette for føringer for forvaltning av natur, arter, kulturminner og kulturmiljø, slik at det
ikke fører med seg negative konsekvenser.
Ut i fra de ulike føringene og behovene vil en derfor i denne rulleringen:
- Vurdere hvordan vi kan legge til rette for tilgjengelighet og tilkomst for allmennheten
i natur- og friluftsområder.
- Vurdere hvordan vi kan legge til rette for en bærekraftig bruk av strandsonen.
- Avklare og vurdere retningslinjer og bestemmelser knyttet til flom- og
skredproblematikk.
- Ta i vare på biologisk mangfold og kulturlandskap på en forsvarlig måte i hele
kommunen.

Næring
Sunndal kommune har et aktivt og allsidig næringsliv. Kommunen har en stor del
innpendlende i forbindelse med arbeid. Et av hovedmålene i samfunnsdelen i
kommuneplanen er at Sunndal skal være en robust kommune for fremtiden med et
vekstkraftig og inkluderende næringsliv. For å nå dette målet bør det sikres tilstrekkelig areal
i kommuneplanen til industri og næringsutvikling som kan legges til rette på kort varsel
dersom det er behov for det. Næringslivet i den private sektoren endrer seg raskt. Det vil
derfor være naturlig å se nærmere på hva som kan gjøres for å bedre legge til rette for de
ulike næringene ved denne rulleringen.
Ut i fra de ulike føringene og behovene vil en derfor i denne rulleringen:
- Kartlegge behov for utbyggingsareal for ulike typer næringer, og vurdere
eksisterende areal og eventuelt nye areal sett i lys av dagens situasjon.
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Barn og unge
Sunndal kommune ønsker å være en kommune for alle, og ett av hovedmålene i
kommuneplanens handlingsdel er at kommunen skal legge til rette for friluftsliv, sykling, lek,
idrett og avkobling for alle. Barn og unge skal oppleve å føle seg trygge i Sunndal kommune
og barn og unge sine interesser skal tas i vare ved planrulleringen og ellers i all planlegging i
kommunen. Det skal gjennomføres en ny barnetråkk-registrering i grendeskolene
forbindelse med rullering av arealdelen.
Ut i fra de ulike føringene og behovene vil en derfor i denne rulleringen:
- Prinsippavklare definisjoner og bestemmelser knyttet til areal og anlegg som er av
verdi for barn og unge. Særlig ulike typer lekeareal og kvalitetskrav med en
lekeplassnorm vil være viktig å avklare.
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4. Hvordan skal planens virkninger vurderes?
Konsekvensvurdering (KU)
Konsekvensvurderingen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for
utbygging og eksisterende byggeområder som får vesentlig endret arealbruk (f.eks. endring
fra næring til bolig).
Kommuneplanens arealdel har et overordnet, langsiktig og helhetlig perspektiv, og dette
gjenspeiles i konsekvensvurderingen. Fokuset skal ligge på å utrede konsekvenser i forhold til
lokalisering og arealformål, og å få fram hva vi må vite for å kunne ta stilling til forslag om ny
eller endret arealbruk. Konsekvensvurderingen skal si noe om: Hvilke miljø- og
samfunnsverdier de ulike områdene har, hvilken virkning foreslått utbygging kan få for disse
verdiene og hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger av valgt utbygging.
KU-forskriften krever en beskrivelse av virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene
hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene i planen. Hvert utbyggingsområde skal
beskrives, og konsekvenser for ulike tema vurderes i henhold til tabellen under. For hvert
område vil det til slutt bli gitt en samlet vurdering og konklusjon om forslaget fremmes i
planen og evt. avbøtende tiltak som må tas med.
I de samlede konsekvensene av planen vil de enkelte områdene ses i sammenheng og det
skal redegjøres for hva summen av arealbruksendringene vil bety for ulike miljø- og
samfunnshensyn.

Tema for KU og oversikt over kjent kunnskap og kunnskapsbehov
Tema

Vurderinger

Kjent kunnskap

Klima og energi

Virkninger for
energiforbruk,
transportbehov og
samordna arealbruk.

− Lokal kunnskap
− Klima og
energiplan

Naturmangfold

Påvirkning av sårbare eller
truede arter og
ødeleggelse av
leveområder. Jf.
Bestemmelsene i
naturmangfoldloven

Støy,
forurensning og
risiko

Er utbyggingen påvirket av
eller vil føre til økt utslipp
til luftforurensning av vann
og grunn eller støy.

− Miljødirektoratets
naturbase
− Artsdatabankens
artskart
− Kartlegging av
viktige naturtyper
i Sunndal
− Støysonekart
− Faresonekart NVE
2015
− Aktsomhetskart
for ras- og
skredfare
− Flomsonekart

Ligger området i skred eller
flomutsatt område.

Behov for
utredninger
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− Dambruddsbølge
beregninger
− Lokal kunnskap
Stedskvalitet,
kulturminner og
landskap

Infrastruktur

Folkehelse,
Folkehelse,
friluftsliv, barn
og unges
oppvekstvilkår

Landbruk og
naturressurser

− Askeladden og
kulturminnesøk
− Sefrak-register
(miljostatus.no)
− Regional delplan
for kulturminner
− Kulturminneplan
Sunndal
− Nasjonalt
referansesystem
for landskap
− Lokal kunnskap
Virkning for vegnett,
− Trafikktrafikksikkerhet mm.
sikkerhetsplan
− Tilrettelegging for gående
Sunndal
og syklende
kommune
− Kapasitet på vann og
− Vegliste
avløp
− Rammeplan for
− Tilkomst til området og
avkjørsler
standard på vegnettet
− Støysonekart
− Kapasitet på skole og
barnehage og
møteplasser i nærmiljøet
− Statusrapport
Hvordan tiltaket vil virke
folkehelse
inn på boligsosiale hensyn
− Boligsosial
og bomiljø
handlingsplan
Virkning for areal med
− Plan for idrett- og
verdi for nærrekreasjon og
friluftsliv
friluftsliv og tilkomsten til
− Eldreplan 2016slike arealer
2020
Hvordan tiltaket vil påvirke − Lokal kunnskap
hensynet til barn- og unge
− Kartlegginga
og tilgang til lekeområder
«Barnebyks»
og trafikksikkerhet.
Avstand til skole og
fritidsarenaer.
Virkning for kulturminner
og kulturlandskap

Virkning for landbruk og
jord- og grusressurser

− Viktige jord- og
skogbruksområder
− Markslagskart
− Skogbruksplaner

Kartlegging og
verdivurdering av
friluftsområder i
Sunndal kommune
Oppdatering av
verdifull
strandsone
Barnetråkkregistreringer

Vurdere revisjon av
viktige jord- og
skogbruksområder
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− Grus og
pukkdatabasen

RisikoRisiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Plan- og bygningsloven stiller krav om ROS-analyse for alle planer for utbygging. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer av slike forhold som følge av planlagt utbygging.
ROS-analysen må tilpasses plannivået og vil derfor være på et overordnet nivå. Analysen tar
utgangspunkt i kommunens helhetlige ROS-analyse vedtatt 17.03.2016 og ROS-analysen for
ras og flom i Sunndal 2015.
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5. Hvordan skal planarbeidet gjennomføres?
Organisering
Kommuneplanens arealdel utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven, og
planprosessen må organiseres i tråd med lovens krav til organisering og prosess.
Politisk organisering
Kommunestyret er planmyndighet og skal gjøre endelig vedtak av planen i medhold av planog bygningslovens § 11-15. Ifølge kommunens delegeringsreglement skal økonomi- og
planutvalget behandle forslag til kommuneplan og komme med innstilling til
kommunestyret. Vedtak om høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag skal
dermed fattes av økonomi- og planutvalget.
Administrativ organisering
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel organiseres som et prosjekt, der
prosjektledelsen er lagt til fagavdeling plan-, miljø og næringstjenesten. Prosjektet
organiseres med tverrfaglige administrative arbeidsgrupper med deltakere fra aktuelle
etater og råd.

Medvirkning
Planarbeidet skal organiseres slik at alle interesserte og berørte har anledning til å gjøre seg
kjent med innholdet i planen og komme med innspill.

Dialog med innbyggerne
I tillegg til fastsatte høringsperioder etter loven legges det opp til deltakende prosesser i
planarbeidet.
Innspillfasen
Oppstart annonseres i Driva, aura Avis og på kommunens nettsider. Alle kan komme med
innspill. Administrasjonen vil også annonsere særskilte åpne kontortider hvor innbyggerne
blir invitert til å komme. Om ønskelig kan det avtales møter lokalt i ulike grender også.
Planutarbeidelse
Det skal arrangeres åpne møter og lag, organisasjoner og foreninger inviteres til medvirkning
gjennom metoden «gjestebud». Barn og unge deltar via metoden
«barnetråkkregistreringer» og gjennom ungdommens kommunestyre.
Etater og råd inviteres til å delta i tverrfaglige arbeidsgrupper. Dette gjelder blant annet
eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, idrettsråd,
folkehelsekoordinator, barnerepresentant, miljøretta helsevern, plan-, miljø- og
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næringstjenesten, kulturtjenesten, kommunalteknisk tjeneste, eiendomstjenesten, viltnemd
m.fl.
Høringsfasen
Når det er utarbeidet et planforslag skal alle få tilgang til å uttale seg til det. Det annonseres i
Driva, Aura Avis og på kommunens nettside. Alle kan komme med merknader til
planforslaget
Barnetråkkregistreringer
Plan- og bygningsloven sier at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. I forbindelse med
utarbeidelse av kommunedelplan for Sunndalsøra ble det gjennomført
barnetråkkregistreringer ved Sande skole, Tredal skole og Sunndal ungdomsskole. I disse
registreringene markerer barna selv hvilke områder de liker, ikke liker og hvor de synes det
er trygt eller ikke trygt å ferdes i sitt nærmiljø. Det tas sikte på å gjennomføre slike
registreringer i grendeskolene for å få innspill på hva barna selv mener om sitt nærmiljø.
Gjestebud
Kommunen vil prøve ut metoden «gjestebud» hvor diverse lag og organisasjoner inviteres til
å avholde egne møter hvor de kommer med innspill til planen. I forkant av slike møter kan
det settes opp aktuelle spørsmål som deltakerne inviteres til å svare på.

Framdrift
Framdrift
Arbeidet med rullering av arealdelen er en langvarig prosess, der ulike faktorer kan påvirke
fremdriften av planen. Det er vanskelig å angi en nøyaktig fremdriftsplan for hele prosessen.
Tabellen under viser foreløpig oversikt med viktige milepæler i prosjektet.
Dersom det er nødvendig å gjøre endringer i planen etter høring vil fremdriftsplanen og
endelig vedtak skyves ut i tid.
Milepæl
Planprogram
− Oppstart og forslag til planprogram
− Høring av planprogram og innspill arealdel
− Vurdere merknader til planprogrammet
− Fastsette planprogrammet i økonomi- og
planutvalget
Utredningsarbeid
− Bolig
− Infrastruktur
− Klima og miljø
− Næring
− Barn og unge
− Kartlegging og verdivurdering av friluftsområder
− Revisjon av viktige jordbruks- og
skogbruksområder
− Oppdatering av verdifull strandsone

Tidsrom
April – September 2017
25.04.2017
02.05.2017 – 30.06.2017
03.07.2017 – 09.08.2017
22.08.2017
September 2017 – Desember 2017
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− Barnetråkkregistrering
− Gjestebud
Utarbeide planforslag
− Oppsummering og konsekvensvurdering av
innspill
− ROS-analyse
− Plankart
− Planbeskrivelse
− Bestemmelser
− Konsekvensutredning og ROS-analyse
− 1. gangs behandling av planforslaget
Høring og offentlig ettersyn av planforslag
− Høringsperiode
Bearbeiding av planforslag
− Oppsummere og vurdere merknader
− 2. gangs behandling
Vedtak av plan

Januar 2018 – April 2018

April 2018
Mai 2018 – Juli 2018
August 2018 - oktober 2018

Februar 2019
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6. Hvordan kan du sende inn innspill?
Når planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn kan alle sende inn
merknader og innspill.
Du kan komme med merknad til innholdet i planprogrammet. Du kan også komme med
innspill til planen. Dette kan f.eks. være forslag til ny arealbruk eller stier, veger og lignende
som du mener bør tas med i planen.

Frist for å levere innspill til kommuneplanens arealdel er 30.06.2017
30.06.2017
Merknader og innspill må sendes til Sunndal kommune per post eller e-post:
Postadresse: Sunndal kommune, pb 94, 6601 Sunndalsøra
E-post: post@sunndal.kommune.no.

Hvordan innspillene blir behandlet videre
videre
Innspill som kommunen mottar blir lagret på kommunens saksbehandlingssystem.
Innspillene vil dermed følge saken og bli offentlig tilgjengelig. Innspill som gjelder innholdet i
planprogrammet vil bli oppsummert og vurdert før planprogrammet legges fram for
økonomi- og planutvalget for fastsettelse.
Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk eller andre innspill til planen vil bli
oppsummert og vurdert i det videre planarbeidet. De endelige vurderingene vil ikke
framkomme før planforslaget blir lagt fram for politisk 1. gangs behandling. Det sendes ikke
ut svar til den enkelte som har gitt innspill, men resultatet vil framkomme av planforslaget
og den politiske behandlingen. Det er derfor viktig at alle interesserte følger med på
kommunens nettsider og lokalavisen når planforslaget sendes på høring.
Arbeidet med arealplanen er en lang prosess og fremdriftsplanen viser omtrentlig tidspunkt
for de ulike fasene i planarbeidet.
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