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Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, varsel om oppstart 
av planarbeid 

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det herved oppstart av arbeid med detaljregulering for 
boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i Sunndal kommune.  
Arealet er regulert til barnehage i dag. Villabyen barnehage er nedlagt. Eiendommen planlegges 
omregulert til boligformål.   
 
Planområde 
Planområdet omfatter reguleringsplan for Villabyen barnehage planid. 19900500 med eiendom gnr. 51, 
bnr. 540 som eies av kommunen. I tillegg til selve eiendommen tas vegareal på tilstøtende gater og 
gang- sykkelvegen med i planområdet for å avklare frisiktsoner, byggegrenser mm. Tilgrensende areal i 
hjørnet mot øst tas også med for avklaring fordi det her ikke er samsvar mellom bruk og gjeldene 
reguleringsplan. 
 

 
Gjeldende reguleringsplaner med planområdet inntegnet med rosa stiplet linje 
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Flyfoto med planområdet inntegnet med rosa stiplet linje 
 
 
Reguleringsplan for Villabyen barnehage 
Reguleringsplan for Villabyen barnehage planid. 19900500 ble vedtatt 15.05.1990.  
 

 
Kart over reguleringsplan for Villabyen barnehage vedtatt 15.05.1990 
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Denne planen var en endring av reguleringsplan for Villabyøran og bestemmelsene for denne gjelder. 
 
 
Kommunedelplan for Sunndalsøra 
 
Kommunedelplanen inneholder generelle bestemmelser nr. 0.1 – 0.5 som gjelder alle områder, blant 
annet krav til leke- og oppholdsareal og parkering. Planen inneholder også bestemmelser til de enkelte 
arealformål og hensynssoner som er vist på plana. Dette gir føringer for utarbeidelse av 
reguleringsplanen. 
 
Arealet er vist som framtidig boligområde B_24 i kommunedelplanen med følgende bestemmelse:  

 
 

 
Utsnitt av kommunedelplan for Sunndalsøra planid. 20141210, vedtatt 02.09.2015 
 

I de generelle kravene til leke- og oppholdsarealer i kommunedelplanen stilles det avstands- og 
funksjonskrav til ulike typer lekeareal. Det skal være nærlekeplasser maks 50 meter fra bolig av hensyn 
til de aller minste, og kvartalslekeplass maks 150 meter fra bolig av hensyn til de litt større. Det stilles i 



 

4 
 

også en del generelle krav til leke- og oppholdsareal blant annet universell utforming og utforming som 
møteplass.  

Kommunedelplanen stiller eksplisitt krav om at det fortsatt skal være et kvartalslekeareal i nærmiljøet 
ved utbygging av B_24. Dette kan løses innenfor tomta eller i nærheten så lenge avstands- og 
funksjonskravene blir ivaretatt.  

Ifølge bestemmelsene i kommunedelplanen er kvartalslekeplass en felles eller offentlig møte- og 
lekeareal som skal inneholde allsidige aktivitetsmuligheter for barn opp til 13 år maks 150 meter fra 
bolig. Størrelse minimum 400 m2. Adkomst til området skal skje uten konflikt med kjørende trafikk med 
høyere standard enn boliggate.  

Når det gjelder kravet til nærlekeplass for de aller minste må dette løses innenfor tomta.  

Tomta er totalt 4450 m2 så det vurderes at det er plass til et godt uteareal på min 400m2 som utformes 
som både nærlekeplass, kvartalslekeplass og felles leke- og møteplass innenfor dette området.  

Regulering til boligformål er i henhold til kommunedelplan for Sunndalsøra og kommunen vurderer at 
det ikke kreves KU etter forskrift om konsekvensvurdering. 

 
Kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030 

 

I føringer for arealplanleggingen i Sunndal kommune står det 
blant annet at fortettingsprosjekter skal ha høy kvalitet også 
på uterommene, god bokvalitet skal vektlegges i både nye og 
eksisterende bomiljø, hensynet til viktige landskaps- og 
naturverdier skal vektlegges og at naturressurser og 
dyrka/dyrkbar jord skal sikres mot nedbygging.  

Andre strategier som nevnes er et variert boligtilbud med 
attraktive tomter og boliger for ulike behov og livsfaser, gode 
oppvekstmiljø for alle barn og unge, legge til rette og 
stimulere for mer gange og sykling, gode møteplasser og godt 
nærmiljø for alle, fremme universell utforming. 

 

Dette gir føringer for utformingen av reguleringsplanen. 

 

Type boligbebyggelse 

Hvilke type boligbebyggelse det reguleres for er ennå ikke bestemt. Av hensyn til klima og sosial 
bærekraft bør det legges opp til god arealutnyttelse, muligheter for fellesskap og klimasmart utbygging. 
Det er aktuelt å gi føringer for antall boenheter og bygg og uteareal som fremmer bærekraftsmålene.  

For tiden planlegges det flere prosjekter med nye boformer og fellesskapsløsninger i Norge. Er dette 
aktuelt også for Sunndal? Det å bo flere sammen og dele funksjoner og arealer kan bidra til mindre 
forbruk av arealer og ressurser og er således i tråd med aktuelle bærekraftsmål. 

I regjeringens nye strategi for en sosial boligpolitikk er behovet for utvikling og nytenkning løftet fram. 
Kvalitetsboliger for hele livsløpet vil støtte opp under målet om et flergenerasjonssamfunn.  
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For boliger skal prinsippet om universell utforming ivaretas gjennom krav til tilgjengelighet. 

 

Plassering av ny sentrumsbarnehage 

Den 13.05.2020 vedtok Sunndal kommunestyre å starte opp arbeid med detaljreguleringsplan for ny 
sentrumsbarnehage i området nord for Bjørgs gate.  

Eksisterende barnehage på Villabyen har totalt tomteareal på 4450 m2. Dette var vurdert som for lite til 
etablering av en ny større sentrumsbarnehage med 120 barn som skal dekke hele sentrumsområdet.   

Arbeidet med regulering av ny sentrumsbarnehage ved Bjørgs gate ble stilt i bero inntil utredning av 
barnehage- og skolestruktur ble ferdig.  
 
 
Barnehage- og skolestruktur 
 

 

 
 

I forslaget til barnehage- og skolestruktur for Sunndal 
kommune foreslås det ny sentrumsbarnehage med 120 
plasser til erstatning for Tredal barnehage og Holten 
barnehage. Dette skal dekke behovet for barnehageplass 
i hele sentrumsområdet.  
 
I vurderingene av lokasjon peker barnehage- og 
skolestrukturplana på området ved Bjørgs gate som det 
beste alternativet til en ny sentrumsbarnehage. 

 

Villabyen barnehage er allerede nedlagt. Det er ikke et alternativ med ny kommunal barnehage på 
denne tomta som var Villabyen barnehage. Det skal planlegges en ny stor sentrumsbarnehage med 
kapasitet for alle barna i sentrumsområdet og denne tomta er for liten til dette. Det også lite sannsynlig 
at det blir etterspørsel etter eller behov for tomt til privat barnehage i dette området når det skal 
bygges en ny stor sentrumsbarnehage. På grunn av setningsskader kan dessuten ikke bygget som står 
der nå brukes som barnehage lengre.  

Det vurderes derfor som fornuftig å omregulere tomta til boligformål som kommunedelplanen viser.  
 
 
Geoteknisk vurdering av setningsskader 

Barnehagebygget ved Villabyen har fått skjevheter.  I 2011 ble det utarbeidet rapport om 
setningsskadene. Geoteknisk rapport datert 14.09.2011 ble utarbeidet av Geovest Haugland AS. 
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I rapporten påpekes det at plassering i forhold til en 
tidligere kroksjø i utgangspunktet er en ugunstig løsning 
da en får sterkt varierende grunnforhold under bygget. 
Det kan ikke utelukkes at en del dårlige masser nede i 
kroksjøen er fylt ned med fyllingen. Vi vet heller ikke om 
oppfyllingen er utført forskriftsmessig med gode masser 
og god komprimering.  
 
Rapporten konkluderer med at at setningsproblemene 
ikke skyldes setninger fra fyllingen dypt i undergrunnen. 
Problemene må skyldes bevegelser i massene kun relativt 
grunt under golvene. Det var trolig stopp i 
byggearbeidene om vinteren grunnet en konkurs til 
entreprenørfirmaet. Ikke usannsynlig så har det kommet 
frost ned i bakken, eller det har blir lagt ut frosne masser 
som ikke har fått tilstrekkelig komprimering før golvene 
ble støpt. Derfor setter golvene seg mens bærevegger 
står i ro. 
 
De konkluderer med at golvene der det er setningsskader 
må rives ut. Masse i grunnen kan da kontrolleres. Er 
massene gode, legges noe masse vekselvis til side slik at 
en får utført lagvis komprimering. Er massene dårlige, 
fjernes de og nye masser føres inn. 
 

 
Ut fra dette må massene kontrolleres før ny utbygging i området. Dersom massene er dårlige må de 
skiftes ut. Det tas med bestemmelser om dette i reguleringsplanen. 
 
 
Innspill til planarbeidet 
Innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune med brev eller epost, jfr. adresser nederst på første 
side, innen 04. oktober 2021. 

 
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arealplanlegger 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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