
«Kva skjer på Klokkarvik?» Møte på grendahuset om planar og utvikling på Klokkarvik. 

 

Til stades: 

Frå Sund kommune:  Svein Otto Jacobsen frå planutvalet, ordførar Kari Anne Landro, Robert Kaupang 

Sæle frå Areal , Ole Karsten Midtgård, leiar for Areal 

Firma:  Telle Trearbeid a/s, Norgeshus, TA Prosjekt A/S 

Organisasjonar: Klokkarvik grendalag, Sund kystlag, Sund sokneråd 

Det var 44 tilhøyrarar til stades 

 

Leiar i grendalaget, Frode Wessel Jansen, ynskte alle frammøtte velkommen. 

Jarle Sælensminde, ein av initiativtakarane til møtet, heldt eit «inspirasjonsinnlegg» om alle goder  og 

fasilitetar som allereie finst her i bygda, om den dugnadsinnsats som ligg bak alt dette.   

Korleis kan vi saman få til ein vidare vekst og utvikling av bygda, innbyggjarar, kommune og 

næringsliv? 

Det er eit ynskje om å få klarheit om utviklinga i ein del saker som er sentrale for bygda.  

 

Alle i panelet fekk presentere sine «roller»  

Sund kommune:  

Ordførar Kari Anne Landro: Det er utarbeidd ein intensjonsavtale om ny kommune, levande bygder 

er ein del av denne. Å skape levande bygder er ikkje noko som kjem av seg sjølv, det er noko som det 

må jobbast for. Det finst eit press frå sentrale styresmakter om at utvikling skal skje sentralt i 

kommunane. 

Vegen: Vegen mellom fergekaien og Kontakten er det som gjenstår. Utfordringar også med vatn og 

avlaup. Vedtak om å løyve pengar. Prosjektering i gang, forskottering for å leggje press på 

fylkeskommunen. Planlagt oppstart 2020. 

Skuleneset: Her har kommunen prioritert å behalde eit areal for å sikre tilgang til sjøen. Avtale er 

signert og det blir etablert eit  for bruken av dette området.  

Skulebygget/Grendahuset: Mykje aktivitet i bygget også etter nedlegginga. Barnehagen er planlagt å 

bestå. Men folketalet har stagnert, og dette kan påverke behovet for barnehageplassar. 

Vaksenopplæringa har fungert godt i bygget, men elevtalet har gått ned etter at asylmottaket blei 

nedlagt. Kva som skjer med vaksenopplæringa etter kommunesamanslåinga er usikkert.  



Ho presenterte også kommunen sin samfunnsplan. Denne  seier at Klokkarvik er ein av bygdene der 

ein vil satse på vidare utvikling, sjølv om Skogsskiftet er kommande kommunedelsenter. Dette 

inkluderer bygging av nye bustader, og gode bussforbindelser. 

Innspel frå salen: Har kommunen sett på forholdet mellom demografi og samfunnskrav/nasjonale 

føringer? Det er betre utvikling her enn andre mange stader i landet.  

Svar frå ordførar:  Vidare folkevekst er nødvendig for å sikre vidare utvikling og oppretthalding av 

tenester.  

 

Svein Otto Jacobsen, leiar i planutvalet i Sund kommune fortalde om rullering av kommuneplanen. 

Her ligg det inne nye areal for bustadbygging. Noko er klart per i dag, noko er ikkje. Det har vore 

mange innspel til planen. Mål om å bli ferdig men rulleringa innan kommunesamanslåinga. 

Planutvalet har fokus på tilgang til sjø. Kommunen har sett på området rundt moloen og korleis 

allmenta kan sikrast tilgang her. Prioritert prosjektering av veg. På fergekaien er det aktuelt med 

endringar i samband ny ferje.  

Ole Karsten Midtgård, leiar for arealavdelinga i Sund redegjorde for handlingsrom i nasjonale 

retningslinjer om fortetting, kvoter for spereidd bustadbyggjing. Det finst opningar for å auke desse, 

det arbeider ein for.  

Robert Kaupang Sæle, leiar for saksgruppe levekår og nærmiljø: Innbyggjarane skapar bygda. Snakka 

varmt om den frivillige innsatsen, og at det er mykje innbyggjarane kan få til. Jo fleire som er 

engasjert, jo større påverknadskraft har ein. Samarbeid om å styrke søre del av den nye kommunen. 

Berømte alle som gjer og har gjort ein innsats for å skape eit godt bygdesamfunn. Viktig å vere litt 

høglytt. Oppmoda om å kontakte frivilligkooridinator Britt Tove Skaga. 

Innspel frå salen: * Hurtigbåtsamband. Blir det arbeidd for å gjenoppta eit slikt?  

• Tilgang til strandsonen/Sjøaktivitetssenteret, lage ein kyststi for å lette 

tilkomst. 

Svar: Hurtigbåt har vore diskutert. Kommunen finn det mest realistisk å koble seg på eksisterande 

ruter som passerer. Utfordringa er mellom anna parkering. 

Sjøsenteret: Kommunen har sett på kva mogelegheiter som finst, men usikkert kva som blir 

resultatet.   

Innspel frå salen: Nausteigarar er uroa for eigedomane i samband med at ny og større ferje skal 

setjast inn. Den nye ferja er 11 meter lengre enn den som går i dag. Eigarar av sjøeigedomar ved 

ferjekaien er uroa for skader på sine eigedomar.  

Svar: Kommunen er klar over problemstillinga. Skyss er gjort merksam på problemstillingane, men 

det er uklart kva for vurderingar som er gjort i samband med bestilling av ny ferje. 

Innspel frå salen: Ynskje om park for barn/unge i «Dalen» ved Klokkarvik Båtlag» 

Svar: Kommunen tek imot innspelet.  



Spørsmål frå salen: Korleis går det med friområdet på skuleneset? 

Svar frå møteleiar: Framdrift vert drøfta i møte med kommune, båtlaget, grendalaget og kystlaget, 

onsdag 30/1 

 

Bustadprosjekt i området:  

TA Prosjekt v/Eli Hundhamar:  

Har tomtearal i Melkevik/Førde, ca 4 mål. Plan om tremannsbustad og ein einebustad. Bustadane 

som er planlagd vart presentert. Ynskje om grei standard utan at det blir altfor dyrt.  Ein kan kjøpe 

seg inn i eit felles naust til tilhøyrande sjøtomt.  

Innspel frå salen: Kva skje med bekken som går der? Kva med høgspentleidning? Spørsmål omkring 

vegrett til denne tomta.   

Svar: Bekken blir lagt i røyr. Vegrett blir ein sak mellom dei involverte. 

Innspel frå salen:  Er den planlagde flytebryggja i prosjektet tiltenkt berre desse fire husa? 

Svar: Flytebryggja er tiltenkt bustadane i utgangspunktet, men ein er villig til å sjå på mogelegheiter 

for ytterlegare utbygging av bryggje. 

Innspel frå salen: Utbyggjarane bør samarbeide om marknadsføring av tomter og bustadprosjekt. 

Svar: Dette er absolutt interessant for TA Prosjekt. 

 

Telles trearbeid v/ Per-Erling Tellnes. 

Presentasjon av planar for «gamleheimen» og tomtelandet dei eig. 

Godkjent reguleringsplan for 28 bustader i Børneslia. Nokre av desse kan bli tomannsbustader. Her er 

alt klart, og ein vil gå i gang så snart 1-2 kjøparar melder seg. Utfordringa kan vere å konkurrere mot 

bruktmarknaden.  

Innspel frå salen: Vil det bli etablert sti frå dette feltet til eksisterande bustadfelt? 

Innspel frå salen: Kan de snakke saman med utbyggjar av seksmannsbustader i Børnesvågen om 

felles løysing for kloakk?  

Svar: Pumpestasjon som krevst kjem når utbygging igangsetjast. 

Stølen: 5 hus, byggjast når kundane er der. 

Gamleheimen: Hadde planar om 30 leilegheiter, stoppa av finanskrisen. Det er i mellomtida bygt 

blokk på Skuleneset. Usikker på marknaden for leilegheitene i «gamleheimen» no.  



Innspel frå  Terje Singdahlsen: Manglar ein godkjenning frå grunneigar om fortau i området 

Gamleheimen. 

Telle har også eit stort areal ved Skautakleiva, nord for eksisterande bustadfelt.  

Her er det areal til 80 einingar, med flott utsikt. Det finst eit rekkjefølgekrav om at felta i Børneslia og 

på Stølen byggjast ut først. 

Telle har også 1 tomt til sals på Nedre Børnes. 

Telle stiller seg positiv til felles marknadsføring av bygda. 

Spørsmål frå salen: Vil utbygging av vegen setje fart på planane?  

Svar: Har meir tru på marknadsføring av bygda.  

Innspel frå salen: Fleire båtplassar er svært sentralt. Korleis kan vi få dette til? 

Innspel frå salen: Vatn og kloakk er viktigare enn båthamn. 

 

Terje Singdahlsen, på vegne av Norgeshus: 

Det finst planar om nye bustader ved Klokkargården v/Norgeshus. Krav om fortau. Dette jobbast det 

med no, reknar med at reguleringsplan går gjennom når dette er på plass. 22 bustadeiningar, alle 

med sjøutsikt. Utarbeiding av reguleringsplan tar 1 – 2 år.  

 

Organisasjonar/lag: 

Soknerådet ved leiar Brynhild Enerhaug orienterte om dei aktivitetane dei har. Kor for barn. Basara til 

inntekt for sanganlegg. Familiedagar (Myldredag) ein gong i månaden. Følgje opp kommunen sin 

trusopplæringsplan. Oppmodar til å få inn nye og fleire frivillige. 

Aktiviteten vil endre seg ettersom kyrkjekontoret no blir på Straume. Ein del medarbeidarar vil likevel 

har kontor i kyrkjekjellaren. 

Innspel frå salen: Vil det bli etablert ein minnelund? 

Svar: Dette har vore omsnakka. Nytt fellesråd vil sjå på bygg og areal som ein heilskap i den nye 

kommunen.  

Kommunen har ansvar for å ha nok gravplassar.  

Innspel: Kan det bli gjort noko med leikeplassen ved Prestikken. ? 

Svar: Denne høyrer til byggjefeltet.  

 



Sund Kystlag v/Kjell Haaland:  Stifta for snart 30 år sidan. Tilslutta forbundet Kysten, men er annleis 

enn kystlag flest. Har hatt meir fokus på eit utvida kystkulturomgrep, det å skape aktivitet knytt til 

det å vere på sjøen: Seglkurs for barn og vaksne, båtførarkurs. Har ein del jollar, kajakkar, padlebrett. 

Utfordring å rekruttere nye folk. Mista kontaktflate med barn og unge da skulen blei lagt ned. Ein 

balansert utbygging med jamn vekst er det som gagnar kystlaget og bygda best.  

Sjøaktivitetssenteret har vore eit stort løft. Private lån og tilskudd, sponsorer, og hjelp frå kommunen 

gjer at senteret ser ut til å kunne gjerast heilt ferdig. Håpar då å kunne bruke meir krefter på 

utadretta verksemd. Ynskjer god tilgang til naustet i samband med vegutbygging. 

 

Grendalaget v/leiar Frode Wessel Jansen: Gjer det vi kan for å skape aktivitet. Treng nye folk med i 

styret, utfordring med å rekruttere nye. Har store planar for huset med tanke på oppussing. Har 

investert i eit lydanlegg. Prøvar å gjere litt nye ting, for eksempel blir det Standup-show i mars. 

Det er fritt for innbyggjarar å bruke huset til å skape aktivitet. Grendalaget er behjelpelig om nokon 

treng lokale.  

Spørsmål frå salen: Har kommunen tenkt å legge til rette for lagene og foreningene i sine planer, med 

tanke på skape aktivitet gjennom dugnad?  

Spørsmål/Bøn frå Johs Høyland: Kan nokon kontakte rette instanser slik at grøftene ved vegbiten som 

skal utbetrast drenerast betre, som eit strakstiltak? Årsaka er manglande kantslått og mykje grums i 

vegkanten. 

 

Innspel: Mykje står og fell på Telle. Kva tenkjer Telle? 

Svar frå kommunen: Ofte blir utbygging hemma av andre områder som ligg først inne i planane. 

Kommunen ser på mogelegheiter for å ta områder som «ligg brakk» ut av planane for å bane veg for 

nye prosjekt. 

Ordførar: Ta vare på engasjementet som finst, for å skape ei levande bygd.  

Innspel  frå salen: Oppmoding til grendalaget om samle lag og foreningar om å skape ein plan for ein 

levande bygd. Og oppmoding til folk flest om å ta imot invitasjon til å engasjere seg.  

Innspel: Dårleg tryggleik ved det nye fellesarealet på Skuleneset. 

Mine (minnesmerke frå krigen), kva skjer med den? 

Spørsmål frå grendalaget:  

* Kva skjer dersom barnehagen i gamle Sund skule blir lagt ned? Blir bygget solgt? Grendalaget 

ynskjer å overta den delen av bygget som laget i dag disponerer. 

* Kan kommunen prioritere vegvedlikehaldet mellom Klokkarvik og Skogsvåg høgare? i 

 



Svar frå kommunen:  

Kommunen har plikter ein ikkje kan løpe fra i samband med at bygget er skapt i fellesskap mellom 

kommunen og bygda.  

Vegen er ein fylkesveg, så det ein kan gjere er å gje innspel til vegeigar. Ofte gjev det resultat å ringje 

175 dersom noko ikkje er i orden. 

Konklusjon til slutt: Det ser ut til at det er godstemning for å starte arbeidet med ein ny «levande 

bygd» - plan. 

 

Referent: Vegard Sælensminde 

 

 


