
 

KUNNGJØRING OPPSTART DETALJREGULERING FOR  
GARDSKROKEN HYTTEFELT - DEL AV GNR 144/5 OG 
144/5/12 – OMRÅDE BFR7 I KOMMUNEDELPLANEN 

FOR NØRDALEN - FJORD KOMMUNE 
 

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at 
det er startet opp privat reguleringsarbeid for Gardskroken 
Hyttefelt, del av gbnr 144/5 og 144/5/12 – område BFR7 i 
kommunedelplanen for Nørdalen, Fjord kommune. 
 
Berørte formål i gjeldende kommunedelplan er 
fritidsbebyggelse, idrettsanlegg, park, LNF område og 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. I gjeldende 
reguleringsplan er berørte formål fritidsbebyggelse, offentlig 
friområde, landbruksområde, skiløype, samt angitt bebyggelse 
og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål.  
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i 
plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsboliger, 
både fritidsboliger med høy utnytting og frittliggende 
fritidsboliger.  I tillegg planteknisk opprydding og videreføring 
av regulerte skiløyper som grenser til byggeområdet. 
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-
utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 02.07.2020. 
Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. 
Oppstartsmeldingen kan sees på websiden www.proess.no. 
 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller. 
Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være 
skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til 
proESS AS, innen 28.08.2020. 
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Til offentlige instanser 

 
Ålesund: 21.07.2020 

 
VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERING FOR GARDSKROKEN HYTTEFELT,  
DEL AV GNR 144/5 OG 144/5/12 – OMRÅDE BFR7 I KOMMUNEDELPLANEN  
FOR NØRDALEN - FJORD KOMMUNE 
 
Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat 
reguleringsarbeid for Gardskroken Hyttefelt, del av gbnr 144/5 og 144/5/12 – område BFR7 i 
kommunedelplanen for Nørdalen, Fjord kommune.  
 
Berørte formål i gjeldende kommunedelplan er fritidsbebyggelse, idrettsanlegg, park, LNF område og 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. I gjeldende reguleringsplan er berørte formål 
fritidsbebyggelse, offentlig friområde, landbruksområde, skiløype, samt angitt bebyggelse og 
anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål.  
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til 
planarbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsboliger, både fritidsboliger med høy utnytting 
og frittliggende fritidsboliger. I tillegg planteknisk opprydding og videreføring av regulerte skiløyper 
som grenser til byggeområdet. 
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være 
KU-pliktig. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 02.07.2020. Berørte grunneiere og naboer varsles 
direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan sees på websiden www.proess.no.  
 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte 
planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 
28.08.2020. 
 
Med vennlig hilsen 
proESS AS 

 
 

Maria H. Skylstad 
 
Vedlegg:   A: Kart som viser planbegrensning ift. grunnkart. 

B: Kart som viser planbegrensning ift. gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan 
  C: Kart som viser planbegrensning ift. ortofoto og oversiktskart 
  D: Referat oppstartsmøte 



VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERING FOR GARDSKROKEN HYTTEFELT -
DEL AV GNR 144/5 OG 144/5/12 – OMRÅDE BFR7 I KOMMUNEDELPLANEN
FOR NØRDALEN - FJORD KOMMUNE
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Figur 1 Planområde med stiplet linje sett mot gjeldende kommunedelplan 

 

 
Figur 2 Planområde med stiplet linje sett mot gjeldende reguleringsplan 
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Figur 1 Planområde med rød stiplet linje sett mot ortofoto 

 

 
Figur 2 Planområdet er avmerket med sort sirkel i oversiktskart 
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Referat fra oppstartsmøte 

 
1. Om planinitiativet og forslagsstiller 
 
Arbeidstittel 

 

Initiativet gjelder  Reguleringsplan med krav om KU 

✔ Reguleringsplan 

 Bebyggelsesplan 

 Mindre vesentlig reguleringsendring av: 
…………………………………………………
……. 

Plannavn Detaljregulering for Gardskroken hyttefelt 
Tiltakets adresse Nørddalsvegen 
Berørte eiendommer 144/5, 144/5/12 
Planens formål/hensikt Legge til rette for fritidsbolig med høg utnytting, samt 

enkelttomter 
Tiltakshaver Johan Arnt Overøye, 144/5 
Planfaglig ansvar Firma: 

Sindre Øen, proESS AS 
Maria Skylstad 
 

 

2. Om oppstartsmøtet

 

Saksopplysninger 
Arkivsaksnr. 20/5105 
PlanID 202002 
Saksbehandler Navn: Emma Kuskemoen 

Kontaktinfo: emma.kuskemoen@fjord.kommune.no 
418 67 925  

 
 

3. Gjeldende planer 

Planstatus 
Gjelder Plan Formål Vedtaksdat

o 
 Fylkes(del)plan   

✔ Kommuneplanens 
arealdel 

  

✔ Kommunedelplan Fritidsbebyggelse, framtidig 2020 

✔ Reguleringsplan Offentlig friiområde, 
landbruksområde, skiløype, 
fritidsbebyggelse.  

 

 Disposisjonsplan   
 Bebyggelsesplan   

 
Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 
Status Plan Formål Forslagsstiller 

    
 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant 
Møtested Stordal, møterom 1 

Møtetidspunkt/ram
me 

10:20-11:30 

Deltakere Fra kommunen: 
Martin Flatmo Hove, leiar plan og miljø 
Emma Kuskemoen, kommuneplanleggar 

Fra Forslagsstiller: 
Maria Skylstad, proESS AS 
Sindre Øen, proESS AS 
Johan Arnt Overøye, Grunneigar og forslagsstiller 

Referent Martin Flatmo Hove 

Aktuell Dokument Merknader 
 KP samfunnsdel  
 Biologisk mangfold  
 Parkeringsvedtekter  
 Byggeskikkveileder  
 Skiltvedtekter  
 Raskart  
 Flomsonekart  
 Geotekniske rapporter  
 Kommunale 

enkeltvedtak 
 

 Andre  
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Rikspolitiske retningslinjer som er relevant for planarbeidet 
Aktuell RPR Merknad 

 Samordn. 
areal/transport 

 

✔ Barn og planlegging  

✔ Verna vassdrag  

 Riks- og fylkesveier  
 Arealbruk i 

flystøysoner 
 

 
 

4. Viktige tema i planarbeidet 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes i det videre planarbeidet, 
og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsens kapittel 5. 

 
Forslagsstiller må selv – bla. på bakgrunn av innspill i forvarslingen – vurdere om det er 
flere forhold som er relevant å vurdere i saken. 

5. Varsel om oppstart- krav til materiale: 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, 
standardtekster og adresseliste. 

 Merknad 
Annonse i to lokalaviser Storfjordnytt og Sunnmørsposten 
Brev til berørte parter: 

- oversiktskart 
- kart med planavgrensning 
- redegjørelse for planens hensikt 
- dagens planstatus 
- framtidig planstatus 

  

Evt informasjonsmøte/andre info-
tiltak? 

 

Planprogram (ved KU)  
 
 
 

6. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
 Merknad 
1. Plankart 

Evt i alternativer 
Leveres på feilfritt SOSI-format og 
samsvarende PDF ved kvar behandling

2. Bestemmelser/retningslinjer  
3. Planbeskrivelse  
4. Kopi av innspill under varslingen  
5. Kopi av annonser  

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. 
Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med 
kommunen på oppstartsmøtet. 

 

 
  

Relevant Tema Merknad 
 1. Konsekvensutredning  
 2. By- og stedsutvikling  

✔ 3. Barns interesser  
 4. Byggeskikk og estetikk  
 5. Demografiske forhold  
 6. Friluftsliv  
 7. Landskap  
 8. Lokalklima  
 9. Miljøvennlig/alt. energiforsyning  

 10. Naturressurser  
✔ 11. Risiko- og sårbarhet  

 12. Samiske interesser ved endret bruk av 
utmark 

 

 13. Sosial infrastruktur  
✔ 14. Teknisk infrastruktur  

✔ 15. Trafikkforhold  

 16. Universell utforming  
✔ 17. Verneverdier  

 18. Gjennomføring  
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7. Foreløpige oppsummering/konklusjon fra kommunen 
 
 

8. Framdrift 
 
Fjord kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid 
fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 uker. 
 
Framdriften er bla avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Foreløpig 
tas det utgangspunkt i å varsle oppstart i uke 28, frist tidlig september og ha klart planforslag til 
behandling 
 

9. Gebyr 
 Merknad 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt. 
Gjeldende gebyrregulativ er 
tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside www.fjord.kommune.no 

 

Fakturaadresse  

 
 

10. Godkjenning av referat 
Referatet og Fjord kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige 

forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. 

 

Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede 

planfaglige vurderinger. 

 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner 

med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 

 

 
Referat, datert 02.07.20 
 justert 15.07.20 
Referent: Martin Hove 

 
 

Referatet er godkjent av forslagsstiller: 15.07.20 

Planstatus ✔ Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende 
plan 

 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan 
Kreves KU  Ja 

✔ Nei 

 
Plankrav 

✔ Reguleringsplan 

 Bebyggelsesplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 
 
Anbefaling 

✔ Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

 Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som § 30-
forespørsel 

Annet ✔ Kommunen sender over sosi av reg. og arealplan, samt 
grunnkart og utkast til referat. 

 ✔ Planavgrensing er avklart med kommunen. 


