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NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Nesøya, 

Gbnr. 114/1 - Sunndal kommune 

 

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart. 

 

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet: 

 

Tidlig utredning av naturfare 

I rundskriv H-5/18 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD av oktober 2018 presiserer 

departementet at utredninger av naturfare ikke bør utsettes til byggesak men senest avklares på siste 

plannivå: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-

byggesaksbehandling/id2616041/.  

 

Skredfare 

Det har de senere årene inntruffet en rekke undersjøiske kvikkleireskredhendelser som følge av 

utfyllinger i sjø de senere årene. Disse hendelsene viser at det kan være betydelig kvikkleireskredfare 

forbundet med utgravinger, fyllinger og mudringer også i sjø. Dette innebærer at en ikke uten videre kan 

gjennomføre utfyllinger i sjø uten at det er gjennomført en skredfare/geoteknisk vurdering av tiltaket av 

skredfagkyndig. Dersom det ønskes utført utfyllinger eller etablert molo(er) e.l. i forbindelse med 

etableringen av småbåtanlegget eller andre tiltak, må det derfor gjennomføres en slik fareutredning som 

avklarer skredfaren. 

Deler av området ut mot sjøen er bratt og oppfanges derfor av våre aktsomhetskart for steinsprang. 

Dersom det ønskes etablert hytter og/eller andre konstruksjoner og anlegg innenfor disse områdene må 

forholdet til skredfare avklares gjennom ROS-analysen til planforslaget i tråd med kravene i PBLs § 4-3. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/
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Havnivåstigning/stormflo 

Kartverket har som kjent en innsynsløsning som viser framtidig estimert havnivåstigning med stormflo 

for de aller fleste tettstedene langs hele kysten. https://www.kartverket.no/sehavniva/. For Sunndal er for 

eksempel 200-års stormflo med havnivåstigning (gitt fortsatt høye globale CO2-utslipp) stipulert til kote 

2,52 meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning). For å unngå å bygge seg inn klima-

problemer anbefaler regjeringen både i ovennevnte veileder H-5/18 og i de «Nasjonale forventningene 

til regional og kommunal planlegging» av 14.05.2019 at det er de høye utslippstallene som skal legges 

til grunn for arealplanleggingen i kommunene. For tiltak som ligger i umiddelbar nærhet til- eller i sjø 

og som ikke er konstruert for overflomming, anbefaler vi derfor at det tas inn minimum kotehøyde gulv 

(NN2000) på 3,0 m. for å unngå skader og ødeleggelse på konstruksjoner og anlegg.  

Tidligere var naust ofte enkle konstruksjoner. I dag er disse imidlertid ofte kostbare anlegg med 

elektriske installasjoner som lys, vinsjer etc. inneholdende dyre fritidsbåter og utstyr. Ved etablering av 

naust bør disse derfor konstrueres slik at de tåler overflomming dersom disse ønskes etablert lavere enn 

3,0 meter. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

   

   

 

https://www.kartverket.no/sehavniva/
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Uttalelse til oppstartsvarsel for Detaljregulering av Nesøya - Sunndal kommune 
- Møre og Romsdal fylke. 
 
Kystverket har den 4. oktober 2019 mottatt varsel om oppstart av Detaljregulering for Nesøya 
i Sunndal kommune.  
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med 
detaljregulering av Nesøya, der planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra 
grunneier av gnr.114, bnr.1, Per Aasprang. 
Planområdet omfatter hele øya med omkringliggende holmer og skjær, og utgjør totalt ca. 1 
270 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for to felt med fritidsbebyggelse på 
vest- og nordøstsiden av Synnahaugen, med totalt ca. 15 tomter, samt naust/lagerbygg og 
infrastruktur. Plassering og avgrensing av planområdet, samt illustrasjon som viser de 
aktuelle nye utbyggingsområdene vises i varslingsbrevet.  
Man har gitt en frist for innspill til 14.november 2019.  
 
Våre innspill og kommentarer  
Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealer i planer og de sjønære arealene 
som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre kommentarer til planarbeid 
er knyttet til slike forhold.  
Vi ser av varselet og skissert planområde, at dette har liten eller ingen virkning for statlige 
anlegg og installasjoner og et mer perifert ansvarsforhold tilknyttet Kystverkets generelle 
forvaltningsansvar til sjøområdet. Våre kommentarer til arbeidet med avgrensning og 
arealtilpassing av reguleringsfeltet er derfor en blanding av faglige råd og noen av en mer 
generell karakter. 
 
Oppstartsmeldingen 
Vi har gått gjennom oppstartsmeldingen for reguleringsprosessen av eiendommen gnr.114, 
bnr.1 på Nesøya. Selve varselet er meddelt i henhold til plan og bygningslovens §12-8 og er 
en kortfattet beskrivelse av planområdets avgrensning og status, hensikten med 
planarbeidet, samt hvem som er aktører og hvordan planmedvirkningen er tenkt gjennomført, 
herunder tema som er tenkt belyst i planprosessen. 

Midt-Norge
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Varselet fremstår som noe upresist som oppstartdokument i en reguleringsprosess og 
dekker ikke de kravene man har til kommunisert planinitiativ og gjennomføring. Det fremstår 
etter vår mening en ufullstendighet og mangelfullt orienterende, om hvordan gjennomføring 
av oppstarten er. Vi savner et dokumentert og referert planmøte, herunder planmyndighetens 
begrunnede beslutning om planens virkninger for miljø eller samfunn.   
Utover de beskrevne og foreslåtte hovedprioriteringene, foreligger det foreløpig ingen 
illustrerte detaljer av planskisser eller formålsdefinerte kommentarer. Det er imidlertid gitt en 
kortfattet beskrivelse og hensikt med kommende arealutvikling av området. 
Vi har ingen andre kommentarer til planens manglende avgrensning eller omfang. Vi regner 
med at planutkastet ved kommende høring vil være både entydig avgrenset og 
formålsbestemt. 
Generelle bindinger  
Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335). Reguleringen er 
bundet til å følge kommuneplanens arealdel 2019-2030 for det som gjelder hovedformål, 
samt Kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune når det gjelder avgrensning for 
det som gjelder sjøarealene. 
Lov om havner og farvann  
Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann av 01.01. 2010. Loven medfører 
en endring i kommunenes forvaltningsansvar og myndighet innenfor egne sjøområder, jf. 
§§7 og 9 i ny lov.  
Vi gjør også oppmerksom på at tiltak og etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne 
tillatelser etter havne- og farvannslovens §27. Småbåthavner og utfylling i sjø, i dette tilfellet 
en molo, er eksempel på tiltak som krever tillatelse til etablering etter havne- og 
farvannsloven. 
Plan- og bygningsloven  
Generelt ber man om at det blir tatt hensyn til trygge og farbare sjøareal og viser til plan- og 
bygningslovens § 11.7 pkt. 6 og § 11.11 pkt. 3 og 6, som omhandler forutsetninger for 
arealformål i sjø.  
Kystverket er i all hovedsak interessert i sikker fremkommelighet på sjøen, samt det å ivareta 
intensjonen med statens investeringer. Eventuelle planformål på tvers av Kystverket sine 
forvaltningsinteresser på dette området vil føre til innsigelse. 
Planverktøy  
Kystverket vil foreslå at man benytter KystInfo, Kystverkets eget planleggingsverktøy og 
karttjeneste, som er å finne på www.kystverket.no. Her er det sjøkart med aktuell 
informasjon, samt oppdaterte og sjørelaterte opplysninger.  
Informasjonen på sjøkarta vil kunne være en tilvekst til planarbeidet og informerer om viktig 
element for ferdsel på sjøen, som f.eks. navigasjonsinstallasjoner (lykter, blinker, merker, 
bøyer, staker), farleder, moloer, ankringsområder, sjøkabler, sjøledninger m.v. Det er etter 
det vi ser av varselet betydelige sjø- og strandsoneareal som blir foreslått regulert. Verdien 
av KystInfo og ekstraherte data vil derfor måtte settes inn i en sammenheng og aktualiseres 
proporsjonalt. 
Risiko og sårbarhet 
I planarbeidet må man se om det er behov for vurderinger omkring samfunnssikkerhet og 
forurensningsfare knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 
konsekvensene vil være for næringsinteresser, samfunn og natur. En analyse må vise hva 
en endret arealbruk vil ha og si for omgivelsene, men også på hvilken måte omgivelsene vil 
påvirke arealbruken i planområdet. 
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Vi ser for oss en risikovurdering i tilknytning til fremtidig stormflo kombinert med ekstrem 
sjøgang og hvordan disse momentene vil påvirke nyetableringer og omgivelsene innenfor 
planområdet. Det bør settes kriterier og krav i planens nye bestemmelser, slik at 
naturpåvirkninger ikke blir et kritisk moment i anleggenes levetid. 
 
Vi ber om at kommentarene blir tatt inn i det videre arbeidet så langt det er relevant for 
planleggingen og at avklaringer i forhold til planmessige mangler blir gjennomført. Utover 
dette har vi ingen andre innspill eller kommentarer til varslet reguleringsoppstart. 
 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 
Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

 
 
Vedlegg: 
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Saksbehandler: Oddbjørn Heggem 
Tlf: 22 40 00 00 / 22778769 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
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Postadresse:  
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, 
Nesøya i Sunndal kommune  
 
 
Mattilsynet forvalter Drikkevannsforskrifta, og har i oppgave å følge opp det som gjelder drikkevann 
i private og kommunale planer. 
 
Nesøya får drikkevannet sitt fra Ålvundfjord vannverk, og det er derfor langt fra drikkevannskilden 
til de tiltenkte anleggsområdene. Det er tenkt at deler av eksisterende ledningsnett skal benyttes. 
Det er viktig at det tas hensyn til at beboerne er sikret nok og trygt vann også etter utbygginga. 
 
Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for eksisterende drikkevannsforsyning eller private 
vannkilder må undersøkes. 
 
 
 
 
 
 

 

Med hilsen 

Torild Nesjan Stubø 
seksjonssjef 
         Oddbjørn Heggem 
         seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 

Deres ref:    
Vår ref: 2019/222000  
Dato: 12.11.2019  

RENNEBU KOMMUNE 
PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU 
Myrveien 1 
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Sunndal kommune - reguleringsplan - detaljregulering for Nesøya - 
fråsegn ved varsel om oppstart 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Planfaglege merknader 
Det er positivt at både grunneigar og kommune tek til orde for samla nyregulering av 
Nesøya, der det gjennom fleire år har vore eit visst press for endringar i forhold til 
gjeldande planar. 
 
Frå vår side vil det vere viktig at størst moglege delar av strandsona får ligge urørt, og 
dermed at hyttebebyggelsen vert samla i avgrensa soner. Det må i prosessen også 
vurderast om det er behov for nye eller utvida hamner for fritidsbåtar.  
 
Tilkomstvegar til fritidsbustader bør regulerast som vegar sjølv om dei er bygd etter 
skogsveiforskrifta. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Dersom planframlegget inneber tiltak i sjø, vil forslaget bli sendt NTNU Vitskapsmuseet 
for avklaring om marine kulturminne. Sidan det ikkje er gitt slike signal i oppstart-
varslet, har vi ikkje sendt dette til museet no. 
 
Det er ikkje registrert kjente automatisk freda kulturminner på land på Nesøya, men 
området har ikkje vore arkeologisk registrert trass i at planområdet har vore regulert 
gjennom tre ulike reguleringsplanar dei siste 15-20 åra. Dette har gitt lite føreseielege 
vilkår, og resultert i krav om registreringar ved mindre dispensasjonar og tiltak som 
ikkje er i tråd med planen. Vi har også mottatt meldingar om moglege fornminne i 
området. 
 
Vi vil derfor stille krav om arkeologisk registrering. Vi vurderer øya særleg til å ha poten-
sial for gravminne og steinalderbuplassar.  
 
Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei slik undersøking, jamfør 
kulturminnelova §§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftleg aksept på vedlagte budsjett, i 
tråd med dei nasjonale retningsliner for budsjettering av slike registreringar. Vi gjer 
merksam på at budsjettet er eit maksimumsbudsjett. Vesentlege uføresette forhold kan gje 
grunnlag for utarbeiding av nytt budsjett.  
 
Vi minner om at det vert fakturert med timepris for det året registreringa er gjennomført, 
sjølv om budsjett er satt opp med timepris for eit tidligare år. Dei nye satsane gjeld frå 
28.5.2018. 

PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU 
Myrveien 1 
7393   RENNEBU 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

 03.10.2019  
121112/2019/REGULERINGSPLAN/1563 Johnny Loen, 71 28 02 43  11.11.2019 
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Vi rår til at registrering vert gjennomført så tidleg som muleg i planprosessen. Eventuelle 
funn kan få innverknad på korleis planen vert utforma. Om ein utsett registreringa til 
planen er ute til offentleg ettersyn, kan dette forseinke saksgangen fram mot endeleg 
planvedtak. 
 
Ved tinging og aksept av budsjett vert det føresett at tiltakshavar klarerer forholdet til 
grunneigarar, brukarar og eventuelt andre omsyn. Vi ber også om namn og adresse på 
mottakar av faktura. All korrespondanse skjer elektronisk, også utsending av arkeologisk 
fagrapport. Skulle det vere ønske om å få tilsendt den arkeologiske fagrapporten i papir-
utgåve, må dette etterspørjast.  
 
KONKLUSJON 
Det er positivt at det vert utarbeidd ny, samla reguleringsplan for heile Nesøya. Vi viser til 
planfaglege merknader. 
 
Det vert stilt krav om arkeologiske registreringar jamfør kulturminnelova §§ 9 og 10. 
Maksimumsbudsjett er vedlagt og vi ber om tilbakemelding om dette. 
 
 
 
 
Med helsing  
  

Ingunn Bekken Sjåholm  Johnny Loen 
Kst. fylkesplansjef  Plansamordnar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
 
Fagsaksbehandlar: 
Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf 71 28 03 29 
 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett arkeologiske registreringar 
 
Kopi: 
Sunndal kommune 
Statens vegvesen, Region midt 
Kystverket Midt-Norge 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 2019/11483 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 08.10.2019

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.
timekostnader timer à kr direkte lønn 47 % sum
Forarbeid 7,5 310,00kr        2 325kr               1 093kr               3 418kr                 

   
Delsum 8 2 325kr              1 093kr               3 418kr                
Feltarbeid 225 360,00kr        81 000kr            38 070kr             119 070kr            

   
   

Delsum 225 81 000kr            38 070kr             119 070kr           
Etterarbeid 105 310,00kr        32 550kr            15 299kr             47 849kr               

   
   

Delsum 105 32 550kr            15 299kr             47 849kr              
Sum lønnskostnader 338 115 875kr          54 461kr             170 336kr            

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 102 202kr            

DRIFTSKOSTNADER antall à kr
Kost 30 780,00kr        23 400kr               
Losji 30 1 000,00kr     30 000kr               
Reiseutlegg 3 000kr                 
Leiebil el. tilsvarende 22 500kr               
Sum reise, kost og losji 78 900kr               

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 27 254kr               
Sum driftskostnader 106 154kr            

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum  
Naturvitenskapelige analyser
14C 19 800kr               
annet
Delsum naturvitenskap 19 800kr              
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester 19 800kr              

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
10 % 17 034kr               

SUM BUDSJETT (maksimum) 415 525kr            

Sted/ gård, kommune Nesøya, Sunndal

NTNU Vitskapsmuseet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nesøya, 6622 Ålvundfjord

750 per døgn

Per Aasprang

Kristoffer Dahle

Andre vit.skl. Analyser (treartsbest., pollenprøver etc.)
4950 kr per prøve

Nesøya



       
       
E-postadresse: 
fmmrpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2520 
6404 Molde 

 Besøksadresse: 
Julsundvegen 9 

 Telefon: 71 25 84 00 
www.fylkesmannen.no/mr 
 
Org.nr. 974 764 067 

  Vår dato:  Vår ref: 

  14.11.2019  2019/5276 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  03.10.2019   
   

 Lars Kringstad, 71 25 84 50  
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Sunndal kommune.  
Detaljregulering - reguleringsplan for Nesøya gnr114 bnr1.  
Fråsegn ved melding om oppstart. 
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter plan- 
og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen i kommunale planprosessar er å sjå til at nasjonale 
og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som  miljøvern, landbruk, helse, 
oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- 
og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Bakgrunn 
Planforslaget inneber regulering av to nye felt for fritidsbustader på Nesøya, samt eit område for 
fem naust i tilknyting til eksisterande naustområde. 
 
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Natur- og miljø 
Planstatus for Nesøya er i dag tre reguleringsplanar frå 2004, 2008 og 2011. Vi er positiv til at den 
nye planen vil erstatte desse, slik at det blir ein oppdatert og samla plan for heile øya. 
 
Vi kjenner ikkje til registrerte naturverdiar eller særskilte friluftsinteresser som vil bli direkte rørt av 
planforslaget. 
 
Førebels skisse viser at Felt B ligg berre om lag 25 m frå sjøen, men frå ca. kote 20. Vi kjenner ikkje 
området, men strandarealet nedanfor feltet ser relativt bratt ut. Vi føreset likevel at nye hytter i dette 
området blir trekt så langt tilbake at dei ikkje privatiserer det nære strandområdet.  For alle områda  
må det også leggast stor vekt på ei god landskapstilpassing, der storleik, høgde og fargebruk på 
bygga vil vere avgjerande. Likeins vil talet på bygg også spele inn. Det er skissert 10-15 tomter i kvart 
felt. Dette kan synest mykje ut frå landskapsmessige omsyn og bør utgreiast nærare i planomtalen.  
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Samfunnstryggleik og klimatilpassing 
Det må utarbeidast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for planområdet, jf. plan- og 
bygningslova (pbl.) § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for 
om arealet er eigna til utbyggingsføremåla, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av 
planlagt utbygging.  

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i plankartet som omsynssone, jf. pbl. § 12-6. 
Det skal knytast føresegner til omsynssonene. Tilhøyrande føresegner skal skildre kva dei ulike 
omsynssonene viser og kva krav som gjeld innanfor sonene.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen viser til merknadene over og ber om at dei blir følgt opp i det vidare planarbeidet. 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Lars Kringstad 
fagsjef - plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Fagsaksbehandlar  
Samfunnstryggleik:  Martha Helle Dybo, tlf. 71 25 85 91 
 
Kopi til: 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 Molde 

STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
SUNNDAL KOMMUNE Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

 
 



Fra: Stig Rune Andreassen
Til: marit.erstad@sunndal.kommune.no; Berit.Skjevling@sunndal.kommune.no
Kopi: Andreas Gustafsson
Emne: Spørsmål ang utkast til vegføring og tomtestruktur nordøst for Synnahaugen?
Dato: tirsdag 15. oktober 2019 14:22:01
Vedlegg: 20191015144421977.pdf

Spørsmål og ang utkast til vegføring og tomtestruktur nordøst for
Synnahaugen?

Slik jeg leser utkastet så vil tomtene merket X i forslaget ligge 15
høyde-meter over min hytte - merket O?
Det betyr etter min mening at solgang ettermiddag må tas med i den videre
vurderingen og planleggingen, dette slik at solforhold ikke blir vesentlig
forringet.
Ber om at dette tas med i videre planlegging.
Hyttene nedenfor  de som er merket X vil ligge på samme kote og det er bra.

Når det gjelder " Ny veg til fritidsbebyggelse" merket R så er dette også
fornuftig. Hvis dette ikke tas med, blir det mye trafikk i en ellers meget
bratt eksisterende veg. Grunneier vil også få mindre trafikk gjennom
gårdstunet.

For øvrig er jeg svært positiv til utbyggingsplanene.

Stig Rune Andreassen
Eier av Synnahaugen 22

mailto:stigruneandreassen@gmail.com
mailto:marit.erstad@sunndal.kommune.no
mailto:Berit.Skjevling@sunndal.kommune.no
mailto:andreas@plankontoret.net









Fra: Kari Grete Vevang
Til: Andreas Gustafsson
Emne: Re: Oppstartsvarsel - Detaljregulering av Nesøya
Dato: torsdag 24. oktober 2019 20:38:13

Hei.
Ålvundfjord Bygdalag har noen spørsmål vedr tilsendt brev fra dere. Vi lurer på følgende;
• er det tatt hensyn til utfordringer det vil bli med ytterlige økt trafikk utover Nesvegen?
• i Ålvundfjord er det per dags dato utfordringer med nok drikkevatn, i den grad at Sunndal
kommune hver sommer kommer med restriksjoner på bruk. 
• vi er negative til utbygging i strandsonen generelt.

Mvh 
Ålvundfjord Bygdalag 
V/Kari Grete Vevang

fre. 4. okt. 2019, 10:39 skrev Andreas Gustafsson <andreas@plankontoret.net>:

Hei!

 

Denne eposten sendes til dere da dere er oppført som kontaktpersoner for Ålvundfjord
Bygdelag og Sunndal Jeger og Fiskerforening. Det har også blitt sendt til IL Ulvunge,
Kvass/Ulvungen, Sunndal Idrettsråd og Sunndal vilt og fiskelag.

 

Se vedlagt dokument.

 

Med vennlig hilsen

 

Andreas Gustafsson

Tlf: 72 42 81 68/974 34 019

www.plankontoret.net

 

 

Med vennlig hilsen

 

Andreas Gustafsson

mailto:kari.grete.vevang@gmail.com
mailto:andreas@plankontoret.net
mailto:andreas@plankontoret.net
http://www.plankontoret.net/
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Plankontoret  
V/ Andreas Gustavsson 
post@plankontoret.net 
 
 

 

 

Ang. oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, Nesøya i Sunndal. 

Innspill og merknad til planen: 

Merknad 1. Denne veien må anlegges etter rekkefølgebestemmelse, dvs den må anlegges 
før nytt hyttefelt etableres. Det vil ikke være forsvarlig å legge all transport til nytt hyttefelt 
på eksisterende vei, den er meget bratt og smal. Denne nye veien bør også være hovedvei 
(vintervei) til etablerte hytter. 

Merknad 2. Når ny vei (merknad 1) anlegges, kan vi ikke se behov for ny veistubb (merknad 
2). Den siste bratte (og om vinteren glatte) bakken vil fortsatt være der. Ny vei der vil og 
medføre mer  trafikk inn til større område av vår hyttetomt  i Synnahaugen 9 (Sh 9) og 
dermed forringe kvaliteten ( støy , støv og innsyn). 

Merknad 3. Den øverste rekke av nye hytter ligger 15 meter høyere enn eksisterende hytter 
og vil ta ettermiddagssol og forringe kvaliteten på de hyttene som er der. Forslag er at de 3 
øverste hyttene plasseres på samme kote ( se skisse). 

Merknad 4. Denne veien må flyttes til vei som merknad 1 viser. Dette grunnet mye trafikk og 
området har vei som kommer fra 2 eksisterende hyttefelt. Dette vil da bli et «hyttekryss» (se 
skisse) 

 

Kopi: post@sunndal.kommune.no 

Sunndalsøra 13.11.19 

For Synnhaugen 9 

Lorentz Berge og Ragnhild Bakken 

mailto:post@sunndal.kommune.no




       Trondheim/Sunndalsøra 11 november 2019 

Til Plankontoret, Berkåk ved saksbehandler Andreas Gustafsson 

Vedlagte notat er kommentarer, innspill og krav til den foreslåtte planskissen som er sendt ut ifbm kommunalt 
saksnr 19/00379 om fritidsboliger på gnr/brnr 114/1 Nesøya, Sunndal. De undertegnede er nærmeste naboer til 
planlagt utbyggingsområde, felt B.  

Vi forutsetter følgende i en eventuell plan- og byggeprosess: 

At ingen tilførsel, transport eller personbevegelser ved utbygging skal foretas på vei eller området som i dag er 
tilførsel til de 5 eiendommene ved Synnahaugen 37-45 (fra krysset ved Synnnahaugen 23) 

- At skader på vei og tilkomst til våre fritidseiendommer skal repareres umiddelbart slik at det til enhver tid er godt 
kjørbart underlag og fri kjørebane for privatbiler på tilførselsveier til Synnahaugen. Skader kan oppstå som følge av 
f.eks massetransport, kjøring i teleløsning og midlertidig lagring langs veien. Ettersom vintertransport (for 
bratt/glatt/is) ikke er mulig via Synnahaugen gjelder dette også via Nesvegen.  

- At traseer for vann, strøm og kloakk som er tenkt trukket over høyden mellom felt A og B ikke påvirker eller gir 
stopp i vannføring eller strøm til våre fritidsboliger uten at dette er varslet i god tid dersom slik stans er mer enn 
hva som kan kalles kortvarig (mindre enn 1 time). 

- At lovnad fra grunneier (Per Aasprang) ved kjøp og utbygging i 2013 av eiendom Synnahaugen 41 at denne skal 
være en ende-eiendom uten fremtidig innsyn og gjenboere overholdes og etterleves. Det kan skje ved at avstanden 
fra Synnahaugen 41 og 39 til nærmeste eiendomsgrense settes stor nok til å hindre innsyn. Vi er i sterk tvil om 41m 
vil oppfylle dette. Videre at det ikke tillates ytterligere bygninger / uthus etc nærmere eiendommene 41 og 39 etter 
ferdigstilling av boliger. At mønehøyde ikke overstiger dagens reguleringskrav for området Synnahaugen 41 og 39. 
Samt at skogbeltet som skjermer mellom 41/39 overfor skrenten mot byggefelt B opprettholdes.  

- At vi som nærmeste naboer holdes orientert i god tid før oppstart av tiltak som kan påvirke vår tilgang til eller 
bruk av egen fritidsbolig. Det være seg: Stans eller endringer i vann og kloakk og strøm, veibruk, uvanlig støy, 
transport etc. Vi gjør spesielt oppmerksom på at eier av Synnahaugen 41 har bopel i Trondheim med 2t 15 min 
transporttid og bruk av ferge. 

- At det gis skriftlige forsikringer til undertegnede snarest om at det ikke legges til grunn ytterligere utbygginger i 
reguleringsområdet nærmere enn 100 meter fra våre eiendommer etter ferdigstilling av planintiativets skisserte 
fritidsboliger. De ovennevte innspillene til dagens utbygging forutsetter en slik begrensning. 

- Det er observert mange hekkende småfugler og havørn i området som må bevares. 

 

Marit og Hans Christian Bolstad; Synnahaugen 41 

Ole Nordgaardsvei 6A;  
7049 Trondheim 
91808964/99460751 

Åsa Espmark og Bjørn Kirkevåg; Synnahaugen 39 

Sydøra 5 
6600 Sunndalsøra 
99160039/99704451 
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