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Under meldingsperioden mottak Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, på vegne av tiltakshaver, totalt 8 

innspill/merknader og innspill til planoppstart. 2 av innspillene/merknadene kom fra berørte naboer og 

6 fra berørte sektormyndigheter. 

 

 Avsender  Oppsummering av innspill/merknad Kommentar  

1 Kystverket  Kystverket har ikke innvendinger til 

varslet formålsendring og byggehøyder, 

under den forutsetning at planlagt 

byggeformål følger formålsgrensen i 

områdereguleringen, samt fylling i sjø og 

sjøareal gis samme formål som i 

gjeldende plan.  

 

Det gjøres oppmerksom på at sikkerheten 

til bebyggelsen i sjøkanten må ivaretas 

med tanke på utilsikta hendelse på sjøen 

(feilnavigering, maskinstopp, ror-

problem med mer). 

 

Den planlagte utbygging vil 

avvike noe fra formålsgrensen 

områdereguleringsplan. 

Omfanget av avviket er omtalt 

nærmere i planbeskrivelsen.  

 

 

 

Det er generelt lite ferdsel i 

dette området. En kan 

selvfølgelig ikke utelukke 

utilsiktede hendelser, men dette 

vurderes som lite sannsynlig. 

 

Merknad tas til følge 

 

2 Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ingen 

innvendinger mot økte byggehøyder og 

volum på nåværende tidspunkt. 

 

Planen må sikre tilstrekkelig uteareal for 

felles opphold og lek. Lekearealet må 

være solrikt. Det må tas hensyn til 

trafikksikkerheten, spesielt med tanke på 

barn og unge.  

 

Det minnes om at universell utforming er 

utforming på en slik måte at området kan 

benyttes av alle mennesker.  

 

Det er sikret areal til lek og 

opphold. Lekearealene er lagt 

til de solrike delene av 

planområdet. Dette går fram av 

plankartet. 

 

Vi er kjent med at universell 

utforming betyr tilrettelegging 

for alle.  

 

Merknad tas til følge 

3 NTNU, marin 

arkeologi  

Det er gjennomført marin-arkeologisk 

befaring i området tidligere. Slik 

plangrensen er presentert vurderes det 

som lite sannsynlig at det vil bli behov for 

en ny befaring.  

 

Det bes om at tiltak i sjø blir nøye 

beskrevet og at reelle dimensjoner 

Fyllingsfot og tiltak i sjø er 

beskrevet i plandokumentene. 

 

Merknaden tas til orientering.  



 

(fyllingsfot etc.) går fram av det endelige 

kartmateriale.  

 

4 Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal 

Det skapes sterke tidevannsstrømmer i 

området og det er store naturfaglige 

verdier i området. før en kan gå videre 

med planene må en fagkyndig biolog 

gjennomføre feltundersøkelser og 

vurdere virkninger av tiltaket.  

 

 

 

Det må legges til rette for at strandsonen 

er tilgjengelig for allmenheten.  

 

 

Det er grunn til å tro at sjøbunnen er 

forurenset i dette området. Det må derfor 

gjennomføres sedimentundersøkelser i 

samsvar med gjeldende retningslinjer. En 

eventuell utfylling også kreve tillatelse 

etter forurensningsloven.  

 

Planen åpner for en mindre 

utfylling. Denne utfyllingen 

avviker i svært liten grad fra 

gjeldende områderegulerings-

plan og man har derfor vurdert 

at det ikke vil være nødvendig 

å gjennomføre nye biologiske 

undersøkelser.  

 

Det er sikret i bestemmelsene at 

det skal være mulig med ferdsel 

rundt bygget.  

 

Planen legger til rette for en 

mindre utfylling. Dersom det 

blir aktuelt å fylle ut er det stilt 

krav om undersøkelser av 

sedimentene, samt 

godkjenninger i samsvar med 

gjeldende lovverk.   

 

Merknad tas til følge 

5 Statens vegvesen Vegvesenet forutsetter at forholdene til 

trafikksikkerhet, trafikkavvikling og støy 

blir tilstrekkelig vurdert, og at det stilles 

rekkefølgekrav til nødvendige trafikale 

tiltak. 

 

Det oppfordres også til at det stilles 

kvalitative krav til sykkelparkering i 

tillegg til minimumskrav. 

 

Vegvesenet håndbøker skal legges til 

grunn for vei- og gateutformingen.  

 

Vegvesenets håndbøker vil 

legges til grunn, og tilstrekkelig 

trafikksikkerhet skal dermed 

være sikret.  

 

Merknad tas til følge 

6 NVE Planområdet ligger under marin grense 

og NGU sitt løsmassekart viser marine 

avsetninger. En kan ikke utelukke fare 

for kvikkleire og fare for områdeskred og 

tilstrekkelige stabile grunnforhold må 

avklares i plan. 

 

Selv om fare for områdeskred av 

kvikkleire skulle bli avskrevet i 

planprosessen bør det likevel settes krav 

om grunnundersøkelser og geoteknisk 

detaljprosjektering i byggesaken når den 

innebære tiltak i strandsonen.  

 

Fjellpartiet Opstadhornet er kartlagt som 

et ustabilt fjellparti. En flodbølge fra 

fjellpartiet vil kunne ramme 

Det er gjennomført 

vurderinger knyttet til faren for 

områdeskred. I tillegg stilles 

det krav om geoteknisk 

detaljprosjektering av tiltaket i 

forbindelse med bygging.   

 

Det stil krav om geoteknisk 

detaljprosjektering i 

planbestemmelsene. 

 

 

 

 

Vurdering av 

oppskyllingshøyden fra et 



 

planområdet, men vil trolig ikke ha 

konsekvens for tiltakene som planen 

legger til rette for jf. TEK17. 

 

Det vises videre til NVE sine veiledere 

som gir råd om hvilke hensyn som skal 

tas i arealplanleggingen.  

 

eventuelt fjellskred går fram 

av ROS-analysen.  

 

Faresonen for stormflo er også 

vurdert i ROS-analysen og 

faresone er markert i 

plankartet med tilhørende 

bestemmelser.  

 

Merknad tas til følge 

 

7 Bjørg Sissel 

Gimmestad Smith 

Det er lagt inn fortau på 2,5 meter på vår 

eiendom. Det foreligger en godkjent 

klage på fjerning av mur/hekk for å lage 

gangvei her. Området ble ekspropriert fra 

vår eiendom for å lage vei. Vi kommer 

ikke til å godta noen begrensninger i 

avstand fra vår eiendomsgrense.  

 

Kravet om 2,5 meter bredt 

fortau er stilt av kommunen. 

Det meste av arealet avsatt til 

fortau ligger innenfor offentlig 

grunn, men på grunn av 

nødvendig breddeutvidelse i 

svingen langs Sjøgata, vil det 

være nødvendig å legge beslag 

på noe privat eiendom også. 

 

Merknaden tas til orientering 

 

8 AKA AS v/ Eskil 

Viken 

Det vises til tidligere innsendt merknad i 

forbindelse med byggesak. Denne 

merknaden er i korte trekk gjengitt under: 

 

Bestemmelsene i områdeplanen er 

vesentlig tilsidesatt. Dette kan føre til 

presedens i andre saker med tanke på 

formål, etasjer med mer.  

 

Det er i områdeplanen krav om 

detaljregulering for å avklare miljø- og 

grunnforhold, murer, fyllinger med mer. 

Dette for å sikre helhetlige løsninger der 

områdeplanen ikke gir tilstrekkelige 

avklaringer.  

 

Ved å fravike kravet om næring i 1. etg, 

antall etasjer etc. kan ikke AKA AS se 

noen grunn til at en ikke skulle godta 

dette i nærliggende områder også.  

 

Det forventes at kjøre og snusoner løses 

på egen grunn og at det er et klart skille 

mellom eiendommene for å unngå 

konflikt mellom kundeparkering ved 

Rama 1000 og biler som parkerer i 

utbyggers carport.  

 

Tiltakshaver har per i dag ikke veirett 

over gnr/bnr 45/23. Dersom tiltaket er 

tenkt over denne eiendommen vil det 

Vi har gått gjennom den 

vedlagte merknaden som 

egentlig er knyttet til en 

tidligere byggesak. Denne 

merknaden påpeker at en ikke 

kan behandle denne saken som 

dispensasjon, men at tiltaket 

må behandles gjennom er 

reguleringsplanprosess. 

 

Videre påpeker AKA AS 

hensyn knyttet til 

trafikkavviklingen.  

 

Etter det Ikon AS kan se er 

AKA AS sine merknader 

imøtekommet gjennom denne 

detaljreguleringsprosessen.  

 

Merknaden tas til orientering  



 

 

kreve enighet mellom tiltakshaver og 

AKA AS. 

 

Tiltaket må vurderes gjennom en 

helhetlig detaljregulering av området.  

 


