
 

 

Medverknadsmøte i perioden 3 til 6.juni 2019 

 

 

Innspel bygdemøta 

Innspela er sorterte i høve til dei tema som vart tatt opp på bygdemøta. Vi har vurdert innspela opp mot dei private framlegga som er komne inn. 

Der det er samanfall er det dei private innspela vi har tatt inn kartgrunnlaget. 

 

Dei generelle kommentarane i denne oversikten gjeld tema – ikkje det spesielle bygdelaget. Vår vurdering er at Stranda har store reservar av 

areal både til bustad, hytte/fritid og næring. Spørsmålet er om ein vil nytte denne overordna planen til å dempe ønskja om å leggje ut endå meir. 

 

1. Trygg ferdsel (gang-/sykkelveg = GSV, snarvegar, busslommer, vegomlegging, trafikkomlegging, anna teknisk 

infrastruktur) 

 

Dato 

 

Bygd 

 

Tiltak 

 

Innspel 

 

Kommentar 

4.6. 
Stranda GSV Frå Kjølås til Ringstad skule og sentrum via Hjellestien 

Generelt om dei tiltak som handler om 

trygg ferdsel og trafikktrygging: 

  « Frå Ringstad skule til Mona stadion Innspela frå bygdemøta fell i stor grad 

saman med innspela frå barn/unge. Dei 

peiker på trong for gang- og sykkelvegar 

mellom heim/skule, mellom heim og 

aktivitets-/og leikeområda og 

«hengeplassane». 

 

Nokre av innspela er tekne med i 

arealdelen. Tema vert i tillegg omtalte i 

plandokumentet. Det er naturleg å ta 

generelle kommentarar om 

 
  

Frå Stranda ungdomsskule, idrettshall, Stranda vgs, 

Vestborg vgs til Mona Stadion 

   
Frå Strandafjellet til sentrum 

   
Frå Ringstad skule til Knutmarka/Alperittløypa 

   
Frå skuleområdet til Barlia/Langlo 



 

 

 

 

gang/sykkelveg, trygg ferdsel inn i 

føresegnene.  

Vi rår elles kommunen til å innarbeide 

fleire av dei nemnde tiltaka i eigen 

delplan – trafikktryggingsplanen – slik at 

tiltak vert handlingsretta og kan følgjast 

opp gjennom handlingsplanen til 

samfunnsdelen og i økonomiplanen. 

Innspela  

  

   
Gangveg langs Sjøkanten og Storelva også Ous-sida 

 

   
Gangveg i Meieribakken 

 

  Busslomme 
På vegen til Opshaug 

 

   
Ved/i nærleik til Svingen handel 

 

  Snarveg 
Frå Langloelva til Idrettshallen 

 

   
Oppgrader brautane/snarvegane til sentrum 

 

   
Frå Borliakrysset til Vestborg vgs 

 

   
Bytrapp frå Ous til Hagekleiva 

 

  Trafikkoml. 
Ødegårdsvegen frå Stranda kyrkje/Storgata stengt for  

bilar over 2 m breidde. Prioritert til buss og privatbilar, 

samt bubilar/campingvogn for bebuarar i området. 

 



 

 

 

 

  Vegomlegging 
Ny veg frå Langloelva, nytt kryss B-2-1 og ny veg til 

Meieribakken 

Kome som privat innspel og er 

kommentert i oversikten over merknader 

   
A Tunnel frå Stranda bruk til sentrum 

A,B, C er i same området. Framlegg er 

innarbeidd i arealkartet – 2 tunellar 
   

B Tunnel innom Fredly utløp fjellknaus Torfinn Kjølås. 

Gir betre veg til Skaugum 

   
C Tunnel frå framtidig cruisekai til sentrum 

   
Ny veg frå Bygdavegen til Kjølås mellom Larsgården og 

Giskehaug (vest for løa i Rasmusgarden) 
 

  Kai 
Cruisekai etablert ved Oushammeren. Terminal på Stranda 

Bruk 
 

3.6 Geiranger GSV 
Frå Union til sentrum, frå hotell Geiranger via 

Mjølkesletta og Kyrkja til Union 
 

   
Frå Kopane gjennom Geoparken og bustadområde knytt til 

Fossevandringa 
 

   
Eksisterande gangsti frå Geiranger hotell inn på kartet i 

arealdelen 
 

   
Vidareføre fossevandring opp til Flydalsjuvet 

 

   
Frå kai på Lausneset og inn til sentrum 

 

  Snarvegar 
Rås opp skaret til Flydalsjuvet 

 

   
Storsæterfoss-stien bør inn på kartet 

 



 

 

 

 

   
Mellom Gildetun og Kleiva 

 

  Parkering  
I sentrum, inn i fjellet (ligg i områdeplanen) 

 

   
Parkeringsløysing på Hole for bubilar 

 

  Anna 

infrastruktur 

Heis i fjellet/eller utanpå frå parkering til Vesterås 

Kome som privat innspel. Tatt inn i kartet 

   
Taubane til Laushornet 

Tatt inn i kartet 

   
Kai på Lausneset 

 

6.6 Sunnylven GSV 
Gangbru over Bygdaelva og gangsti til «Vika» 

Ikkje aktuell, sjøområdet har eigen status 

   
Ved Hellesylt bro 

 

   
Frå skulen langs sjøen til Hellesylt stadion 

 

   
Frå badeplass til kaihuset 

 

   
Frå Hellesylt til Kurla 

 

  Parkering 
Sikre areal til parkeringsplass og toalett for friluftsfolk ved 

Fivelstadhaugen og Kjellstadlia 
Kjellstadli og Trondstad er lagt inn. 

Drøfte med DNT, uteguide og bonde-

/småbrukarlag aktuell stad for etablering    
For tilgang til utfartsområde/stiar: Terdalen, Flofjellet, 

Toskedalen, Trondstad, Ringdalsåsen, Ljøen 



 

 

 

 

  Stiar 
Frå Frøysa til Hole 

 

   
Flo-fjellet 

 

   
Trondhjemske postveg 

 

   
Frå Hellesylt til Karbø 

 

 
2. Grøne sonar/parkar, leikeplassar, sosiale møteplassar, badeplassar, aktivitetsområde mm 

 

Dato 

 

Bygd 

 

Tiltak 

 

Innspel 

 

Kommentar 

3.6 Geiranger Badeplassar Lausneset og Grandestranda  

 
 Grøne område 

Grønt drag langs Maråkelva (arealet mellom fjord og 

Berget) 
Er LNF i dag,  

 
 Leikeplassar 

Einakleiva – tidlegare leikeareal, Fjordsenteret – må sikre 

at det vert aktivitets-/leikeareal der 
Sjekke desse i høve til reguleringsplan 

4.6. Stranda Badeplassar Helsemvika  

  Leikeplassar Sikre areal til leikeplassar i bustadområda  

   Areal til leik også i Hevsdalen  

 
 

Park og 

aktivitetsområde 

Fløten, Helsemvika, Barliaskogen, Hjelle/Framhus 

fotballbane, Hevsdalen (klatrepark, vannspeil, 

sommarkativitetsområde) 

Aktivitetsområde i Hevsdalen må inn i 

kartet og vere med vidare 

   Alperittløypa ført heilt fram til fjorden Tatt inn 



 

 

 

 

   Langrennsløype frå fjellet til bustadområde  

5.6 Liabygda Badeplass Liasjøen  

6.6. Sunnylven Badeplass Utvide område rundt eksisterande badestrand  

  Friluftsområde Sikre Kurlå/Åsneset som friluftsområde Har rett status i dag  

  Leikeplass Eksisterande leikeplass  på Reset må merkast grøn Sjekk status i reguleringsplan 

 
 Aktivitetsområde 

Tilkomst til fiskeplassar ved sjøen for barn og 

rullestolsbrukarar 
 

 

3. Areal til bustad, næring/turisme og sentrumsføremål 

 

Dato 

 

Bygd 

 

Tiltak 

 

Innspel 

 

Kommentar 

3.6 

Geiranger Bustad 

Generelt: Fortetting der det er muleg, utvide eksisterande 

bustadområde, variasjon i type bustader (leiligheiter, 

mindre og større), rassikre Holebygda, Flydalsområdet går 

ut (B7) 

Ta ut B7, elles følge opp med 

markering i kartet der det er muleg 

  Næring/turisme Utvide rundt eksisterande der det er muleg Privat innspel tatt med i kartet 

4.6. Stranda Bustad Utvide B-2-1 inn mot nedkøyring frå Alperittløypa Ikkje aktuelt 

 
  Tuteg/Svingen (Lånemarka) bustadføremål 

Markerast i kartet – skal ikkje vere med 

vidare 

 
  Nytt bustadområde frå Nygård på Ringstad og sørover 

Markerast i kartet – skal ikkje vere med 

vidare 

 
  Utviding av Jakobfeltet bustadområde 

Markerast i kartet – skal ikkje vere med 

vidare 



 

 

 

 

   Nytt bustadområde ovanfor Bygdavegen på Giskehaugen  

   Vurdere å ta ut/redusere område B3 - solfattig Redusere området 

   Utvide Skaugum innover (betyr mot sentrum?)  

 
  

Grønt areal mellom Barlia, Langlo, Ringstad– framtidig 

område for byutvikling (Lånegarden?).  Høg arealutnytting, 

kombinerte føremål offentleg/privat 

Kan omtalast i plandokumentet som  

utviklingsområde 

 
 

Kombinasjons-

føremål 
Svingen til sentrum bustad/næring/service Ikkje aktuelt no 

 

  

Bruk meir striper i sentrum. Opne for kombinasjon 

bustad/forretning/næring. 

Leiligheiter på grunnplan i nokre bygningar 

Viktig å definere eit sentrumsløp som 

ivaretek kommunesenteret sin funksjon 

som handelsstad, kommunesenter, 

tettstad med kulturtilbod mm. I dette 

området må grunnplan vere reservert 

for handel/næring/kontor etc. Grunnlag 

for å drøfte ein strategi der ein får 

kontor og annan næring flytta ned og 

etablert på gatenivå  

 

 
Offentlege 

føremål 

Nytt areal til omsorgsbustader i tilknytning til 

bustadområdet Barlia 

Viss omsorgsbustader er ein knapp 

ressurs i sentrum bør ein vurdere dette. 

Er aktuelt å vurdere kvar i sentrum ein 

vil etablere bustad som kan møte den 

«ny» familien sine behov.  

 
  

Område mellom Barlia og Langlo (Ringstad) reservert til 

«brakkeby» ved ev evakuering frå andre bygder i 

kommunen 

Resevert og ubebygd areal til bustad er 

stor i heile kommunen. Det vil dekke 

trongen dei næraste 10 åra, slik det ser 



 

 

 

 

ut no. Vårt råd er at det ikkje vert lagt 

ut nye område, men at kommunen i 

staden fortetter. 

 
  

Fortetting med omsorgsbustader på dyrka areal på 

Lånegården/Ringstad 
 

   Areal til ny kyrkje på Ødegård nær gravplassen Ikkje lagt inn 

     

  Næring/turisme Nytt areal til næring mellom Ødegård (Øygården) og Hjelle Kommunen har også stor reserve når 

det gjeld areal til næring. Ikkje aktuelt 

å leggje inn nytt etter vår vurdering.  
   Cruisekai – terminal på land, sikre areal 

   Industriareal i Fursetøyane må ut Regulert område ikkje aktuelt å ta ut 

   Ny kai i sentrum, frå fergekaia mot Storelva  

5.6. 
Liabygda Bustad 

B1 ligg for langt vekke frå bygda – bustadfelt bør vere 

nærare det som er sentrum. 
Ikkje med 

 

  Skuletomta gjerast til kombinasjonsføremål 

Omsyn til barn/unge og leikeplass i 

nærområdet må dette gjerast med 

varsemd. Sikre raudt areal til 

leikeplass, kombinasjonsføremål eller 

(gul/blå) 

 
  

Nytt bustadfelt i forlenging av eksisterande felt – område er 

rydda 

Aktuelt -  klyngetun alternative 

utbyggjingsmiljø er aktuelle 

  Næring/turisme Utvida areal til Rempro  

 
  

Meir eigna areal til hotell i Ystehaugen, kan utvidast mot 

idrettsplassen, knytte til utsiktspunktet 
Tatt inn i kartet 



 

 

 

 

   Storskotet – utviklast som utsiktpunkt/stopp-punkt  

   Fjellovergangen/Stavseng – alternativ for hytte/hotell Ikkje aktuelt 

   Areal til kraftverk mellom tunellane på Strandasida  

 
  

Hyttefelt ned mot Liasjøen vert gjort om til turistføremål, 

ev kombinasjon 

Er tatt inn som kombinasjonføremål i 

kartet 

   Skagen – Storskåtet, muleg turistanlegg  

 
 Generelt 

Ønskjer kombinasjonsareal. Bustadtomter og så for 

rekkehus, mindre leiligheiter, klyngetun. Tilrettelegging for 

at turistar/gjennomreisande stopper opp 

 

6.6. 
Sunnylven Bustad 

Området bak ungdomsherberget disponerast til 

bustadføremål 
Tatt inn i kartet 

   Åsen   Ikkje aktuelt 

   Utvide Reset  

 
 

Kombinasjons-

føremål 

Høgereinen, Kirkebakken, Hestebeitet – bustad, 

fritidsbustad og service 
Bør behaldast som friområde 

 
 Næring/turisme 

Område langs sjøen innover mot bygda disponert til 

hytter/turistanlegg, service – utfylling i sjø 
 

   Camping - Korsbrekke Ikkje tatt inn 

   Ungdomsherberget disponert som hotelltomt Ok 

   Bubilplass der de no er massedeponi i sentrum  

 
4. Areal til hytter og fritidsføremål 



 

 

 

 

 

Dato 

 

Bygd 

 

Tiltak 

 

Innspel 

 

Kommentar 

3.6 
Geiranger Hyttefelt Møllsbygda. Kan alternativt vere bustadfelt 

Fleire private innspel i dette området. Er 

tatt inn i kartet 

4.6 
Stranda Hyttefelt 

Mellom Storgjerde og Skaret/Ringstadsætra hyttefelt på 

Strandafjellet 

Reserveareal for hytter/fritidsbustader er 

stor. Etter vår vurdering bør kommunen 

vere restriktiv i høve til å leggje ut nye 

 
  Fortetting i Hevsdalen før nyeområde vert lagt ut 

Godt innspel i høve til det arealet som alt 

er regulert til føremål hytte/fritid 

 
  

S1, S2 og S3 må med i planen og krevjast utbygd før nye areal 

vert lagt inn i planen 
Er regulert 

 
  

Skravert område (ref på kart) ned mot Furset/Engeset må 

vidareførast som LNF og takast ut av planen som 

byggjeområde for hytte. Populært område for frikøyrarar 

Foreslått tatt ut 

 
  

Generelt: opne for hytte på landbrukseigedomar som attåt 

næring 
Føresegner 

 
  

Differensiert utbygging i hytteområde, kombinasjon av 

frittståande og rekker 
Inn i planen 

5.6. Liabygda Hyttefelt B1 bør verte hyttefelt i staden.  

   Overåneset, hyttefelt – arealdisponer heilt ned til kaia Tatt inn 

   BFR kombinert hytte/turistanlegg  

6.6 
Sunnylven Hyttefelt 

Fritidsbustader i sentrum, nærleik til småbåthamn og 

badeplass 
 

   Hyttefelt - Nakken Ikkje med 



 

 

 

 

   Fortetting i Kjelstadlia  

 
5. Sjøareal 

 

Dato 

 

Bygd 

 

Tiltak 
Innspel 

 

Kommentar 

3.6 Geiranger    

4.6. 
Stranda Næring Cruisekai mellom Storelva og Oushammaren 

Kva får dette å seie i høve 

områdereguleringa i Stranda? 

5.6. Liabygda Næring Akvakulturanlegg i sjø mot grensa til Stordalen Tatt inn 

6.6. Hellesylt Næring  Utfylling i sjø (frå cruisekaia inn i Vika) Ikkje aktuelt 

 
 


