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Figur 1 Flyfoto som viser planområdet i blå skravur 
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1 Sammendrag  
Planforslaget har som hovedutgangspunkt å endre planområdet fra bolig til offentlig eller privat 

tjenesteyting (barnehage). Man har lagt til rette for etablering av tiltrengte parkeringsplasser for 

barnehagen. Man foreslår to parkeringsplasser, en for ansattparkering og en for levering og henting 

til barnehagen. Sistnevnte er avskåret fra øvrig trafikk, med retningsbestemt inn- og utkjøring. Selve 

bygningsmassen innenfor planområdet skal ikke tas i bruk av barn, men er tiltenkt som 

personalavdeling med pauserom, kontor og eventuelt lager i eksisterende garasje. En utkraget del av 

boligen er foreslått revet for å kunne legge til rette for adkomstveg på nordsiden av bygget.  

2 Bakgrunn 
2.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av barnehageområdet. Eksisterende 

bygningsmasse på gbnr. 379/163 vil benyttes til personalfasiliteter og garasjen er tiltenkt brukt til 

lager. Deler av dagens personalareal i bygningsmasse på gbnr. 329/162 vil som følge av endringene 

frigjøres til leike- og oppholdsareal for barna. Man ønsker i tillegg å tilrettelegge for flere 

parkeringsplasser med bakgrunn i at behovet for dette er betydelig større enn hva en har areal til i 

dag. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er NLM Barnehagene AS avd. Tryggheim Barnehage Brattvåg. Plankonsulent er proESS 

AS som utfører planarbeidet på vegne av grunneier. 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke planlagt utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med planforslaget. 

2.5 Krav om konsekvensutredning? 

Planen er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU) og er vurdert til å ikke være KU-

pliktig siden planendringen er av mindre omfang og i tråd med foreslått formål i kommunedelplanen. 

3 Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 

Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i avisa Nordre 19.12.2019 og naboer og offentlige 

instanser ble varslet i eget brev eller e-post. 

4 Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Overordnede planer 

• Kommuneplanens arealdel  
Kommunedelplanen er under rullering. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til bolig. I 
forslag til ny kommuneplan, ligger planområdet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 
Planforslaget er derfor i tråd med intensjonen i forslag til ny kommuneplan. 
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Figur 2 Gjeldende kommuneplan, planområdet i rød skravur. 

 
Figur 3 Forslag til ny kommunedelplan, planområdet i blå stipling 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

I gjeldende reguleringsplan, «Håvikmyrane» er planområdet avsatt til kjøreveg og boligformål. Langs 

vegen Tobbevollen er det regulert et smalt felt for fortau, omtrent 2 meter bredt. 
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Figur 4 Gjeldende reguleringsplan, planområdet i rød skravur 

4.3 Tilgrensende planer 

Planområdet grenser til «Håvikmyrane – Omregulering ved Tryggheim Barnehage» som regulerer 

barnehagen samt lekeplass og «Brattholmneset – Håvikmyrane» som i stor grad regulerer 

boligbebyggelse. 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

• Miljøverndepartementets veileder til forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealformål og  
digitalt planregister  

• SOSI standarden  

• Teknisk forskrift TEK17  

• Statens vegvesens håndbøker  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 

 

Figur 5 Oversiktsbildet viser planområdet (grønn pin) i sør og Brattvåg i nord 

• Beliggenhet – Planområdet ligger ved Håvikmyrane, omtrent 2 km fra Brattvåg sentrum. 
 
• Avgrensning og størrelse på planområdet – Planområdet er avgrenset ved eiendomsgrenser mot 
nord og sør, mot gjeldende plan i øst samt ny eiendomsgrense mot vest som tar utgangspunkt i 
gjeldende reguleringsplan. Planområdet er omtrent 1,5 daa.  
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet (gbnr. 379/163) er i dag i bruk til boligformål. Mot nord og øst er det boligbebyggelse 

og mot vest er det skogsområder. Tomta mot sør er i bruk til barnehage. Barnehagen har omtrent 80 

barn. Denne barnehagen har kjøpt gbnr. 379/163 (planområdet) og ønsker å bruke bygningen til 

personavdeling samt etablere parkeringsplasser. Parkeringsarealene barnehagen i dag disponerer (på 

gbnr. 379/161) er ikke tilstrekkelig for behovet barnehagen har. 
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Figur 6 Bildet viser planområdet (rød stipling) og eksisterende barnehage med parkering mot sør 

5.3 Stedets karakter 

• Struktur og estetikk/byform – tradisjonelt boligområde med småhusbebyggelse. 

• Eksisterende bebyggelse – eksisterende bebyggelse på tomta og i området for øvrig er tradisjonell 
småhusbebyggelse.  

5.4 Landskap 

 

Figur 7 Bildet viser terreng/uteområde vest for eksisterende bolig 

BARNEHAGE 

PARKERING 
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• Topografi og landskap – planområdet stiger fra øst mot vest fra ca. kote +29 til ca. kote +35. 
 
• Solforhold – planområdet har solforhold som nærområdet ellers, ingen spesielle anmerkninger. 
 
• Lokalklima – kystklima med milde vintre og somre. 
 
• Estetisk og kulturell verdi – ingen kjente verdier. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er utført søk i relevante databaser for å undersøke om det finnes spesielle kulturminner- eller 

miljø. Det er ikke funnet noen slike. 

5.6 Naturverdier 

I alle saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold må man 
forholde seg til Naturmangfoldloven. Loven omhandler biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, 
mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem. Med landskap menes større 
sammenhenger i naturen og omfatter rene naturlandskap og kulturpåvirkende landskap. Med 
geologisk mangfold menes variasjoner i geologiske forekomster, for eksempel spesielle mineraler, 
bergarter, kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og andre områder med fossiler. 
 
Naturmangfoldloven: 
«§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet.» 
 
I planprosessen er det foretatt søk i databaser som holder rede på de ovenstående forhold for å 
undersøke om det er registrert forhold som må tas hensyn til ved gjennomføring av planen i form av 
naturtyper, økosystem eller landskap. Databasen Miljøstatus i Norge er en slik database, og man har i 
planprosessen undersøkt om det er registrert noen form for mangfold innenfor planområdet, dvs. 
om naturmangfold blir påvirket av utbygging. Søk i databasen har gitt negativt resultat, dvs ingen 
funn. Vi konkluderer derfor med at planområdet ikke har registrerte naturverdier som må hensyntas 
i planarbeidet. 
 
«§ 9.(føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 
 
Vår vurdering er at valgt metode er tilstrekkelig for innhenting av kunnskap om naturmangfold for 
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dette planområdet. Vi vurderer også at det ikke kan påvises effekter som ikke er forventet av tiltaket 
på truet, nær truet eller verdifull natur. 
 
«§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for.» 
 
Vi vurderer at den sentrale plasseringen av planområdet med eksisterende bebyggelse tett på, samt 
at området i hovedsak er avsatt som byggeområde i overordnet plan, viser at utbygging ikke vil 
medføre særlig annen belastning på økosystemet enn eksisterende bebyggelse allerede har medført. 
Planlagt bruk av planområdet vil endre lite på påvirkning for influensområdet i forhold til dagens 
situasjon. 
 
«§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
 
Vi vurderer at naturmangfoldet for planområdet ikke blir påført en type skade som medfører 
miljøforringelse som følge av utbygging, siden planområdet er plassert mellom eksisterende 
byggeområder, samt at området er avsatt som byggeområde i overordnet plan og at det dermed ikke 
blir kostnader i forbindelse med avbøting eller avgrensing av skade på naturmangfoldet.  
 
 «§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.» 
 
Kommuneplan legger til rette for bebyggelse i planområdet, og vår vurdering er at planlagt utnytting 
er i tråd med overordnet plan. Man har derfor ikke hatt behov for å vurdere alternativ lokalisering, 
driftsmetode eller teknologi.  
 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet er ikke tidligere brukt til rekreasjon siden det har vært i bruk til bolig. Vest for 

planområdet ligger skogsområder som kan brukes til rekreasjon. 

5.8 Landbruk 

Planområdet har ikke vært brukt til landbruk. 

5.9 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst - Planområdet har kjøreatkomst fra regulert kommunal veg. 
 
• Vegsystem – Tobbevollen er samleveg for boligene langs denne vegen. 
 
• Trafikkmengde – vurderes som lav siden vegen betjener omtrent ni eneboliger. 
 
• Ulykkessituasjon – jf. Statens vegvesens database er det ingen kjente ulykkespunkt i nærheten av 
planområdet. I krysset mot fylkesvegen er det registrert tre trafikkulykker. 
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter og parkeringsmuligheter – Det er opparbeidet gangveg langs 
deler av vegen i dag, men denne brukes til parkering av ansatte ved barnehagen. Barnehagen har pr i 
dag for lite areal til parkering, omtrent 12 plasser på egen tomt. Mangel på parkeringsplasser er en av 
utfordringene man ønsker å løse i forbindelse med planforslaget.  
 
• Kollektivtilbud – Nærmeste busstopp finnes langs fylkesveg 659, omtrent 100 meter fra 
planområdet. 
 

 
Figur 8 Bildet viser at eksisterende gangveg er tatt i bruk til parkering 

 

5.10 Barns interesser 

Innenfor planområdet er det ikke etablert lekearealer. For barnehagen i sør er det etablert større 

uteområde opparbeidet for lek. 

5.11 Sosial infrastruktur 

• Skolekapasitet – ikke relevant for planforslaget. 
 
• Barnehagedekning – ikke relevant for planforslaget. 
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5.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er ikke spesielt tilrettelagt for universell tilgjengelighet. 

5.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp – I vegen forbi planområdet ligger det vannledning og avløpsledning (fellessystem). 
Fra gbnr. 379/163 ligger det en stikkrenne gjennom kommunal veg for håndtering av overvann (svart 
stiplet linje). Overvann fra planområdet er vurdert i planarbeidet. 

 
Figur 9 Kartutsnitt viser vann- og avløpsledninger i og ved planområdet 

• Trafo/kabler – Se oversiktskart, Figur 10. Det står en trafo i planområdet (rød firkant). Videre går 
det høgspent i luft (rød heltrukken linje), høgspent i bakken (rød stipla linje, lavspent i luft (blå 
heltrukken linje) og bakke (blå stipla linje) i tillegg til fiber (grønn stipla linje). Disse må tas hensyn til 
og ved graving må kablene påvises.  

 
Figur 10 Oversiktskart trafo og kabler 
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5.14 Grunnforhold 

• Stabilitetsforhold 

 
Figur 11 NGUs løsmasseakart og tegnforklaring 

Løsmassekart fra NGU viser at planområdet ligger under marin grense og på løsmasser av tynt 
humus-/torvdekke. Man vurderer at dette er stabile masser uten fare for funn av kvikkleire. 
 
• Rasfare 
 

 
Figur 12 NVEs faresonekart 

NVEs faresonekart viser at planområdet ikke ligger innenfor kjente faresoner for skredfare. 
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5.15 Støyforhold 

 

Figur 13 Statens vegvesen støysonekart 

Statens vegvesens støykart viser at planområdet ikke er støyutsatt fra Fylkesvegen. 

5.16 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

• Risikomatrise 

 
Figur 14 Risikomatrise viser ingen farer 

• Rasfare – ingen kjente forhold. 

• Flomfare – ingen kjente forhold. 

• Vind – ingen kjente forhold. 

• Støy – ingen kjente forhold. 

• Luftforurensing og forurensing i grunnen – ingen kjente forhold. 

• Beredskap og ulykkesrisiko – nærmeste legekontor er i Brattvåg sentrum, omtrent 2 km unna. I 
Brattvåg ligger også nærmeste brannstasjon, ca 3 km unna. 
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5.17 Næring 

Det er ingen næring innenfor planområdet i dag. 

5.18 Analyser/ utredninger 

Det er ikke utført spesielle analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 
6.1 Planlagt arealbruk 

Plankartet viser at man regulerer areal for offentlig eller privat 

tjenesteyting, BOP samt nye avkjørsler og internveger, f_SKV1 

og f_SKV2. En del av intensjonen i planforslaget er å løse 

trafikale utfordringer knyttet til barnehagen sør for planområdet 

ved å legge til rette for nye parkeringsområder. Man regulerer 

derfor to bestemmelsesområder, RpBo#1 og RpBo#2, der man 

legger til rette for etablering av parkeringsplasser. 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Hovedintensjonen i planforslaget er å endre formål fra 

boligformål i gjeldende plan til barnehageformål (offentlig eller 

privat tjenesteyting). Tomta er nå foreslått med dette formålet, 

BOP. Bestemmelsesområdene angir hvor det kan etableres nye 

parkeringsplasser, se for øvrig punkt 6.5. Man endrer 

kjøremønster for tomta ved å legge til rette for to nye avkjørsler, 

se for øvrig punkt 6.7. Videre foreslår man å endre arealet som 

forbi tomta i gjeldende reguleringsplan er avsatt til fortau til 

annen veggrunn. Arealet er to meter bredt og brukes i dag til 

åpne grøfter for drenering og snølagring ved vinterdrift. 

Fortauet er ikke opparbeidet i tråd med planen, og man 

vurderer at en eventuell videreføring av opparbeidet gang- og 

sykkelveg på motsatt side av vegen er en naturlig forlengelse av 

denne funksjonen. 

 
Figur 16 Utsnitt av plankart 

Figur 15 Utsnitt av plankart viser 
tegnforklaring 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Man viderefører eksisterende bygg innenfor BOP. Dette har tidligere vært brukt til bolig, men skal nå 
inngå i barnehagens arealer med funksjoner som kontor, personalrom og eventuelt lager i garasjen. 
Bygget skal ikke være arena for barnehagebarn. Etablering av parkeringsplasser slik planforslaget 
foreslår forutsetter at deler av bygget mot nord rives, samt veranda mot øst. Mot nord har 
eksisterende bygg en utkraget bygningsdel på omtrent en meter for andre etasje, samt takutstikk. 
Man ser for seg at den utkragede delen av bygget rives og fasade opprettes på nivå med 
underetasjen. Bakgrunnen for dette er for å få plass til ny adkomst til baksiden av bygget 

 
Figur 17 Utsnitt av illustrasjonsplan 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Ikke relevant for planforslaget.  

6.5 Parkering 

• Parkeringsplasser  
Barnehagen trenger flere parkeringsplasser, både ansattparkering og parkeringsplasser i forbindelse 
med levering og henting av barn. Man ønsker å legge til rette for disse to typene parkeringsløsninger 
i planforslaget. Disse reguleres gjennom bestemmelsesområdene RpBo#1 og RpBo#2. Totalt ser man 
for seg å kunne etablere inntil 19 nye parkeringsplasser for ansatte i bakkant av bygget, innenfor 
RpBo#1. Samtidig ønsker man å dele opp dagens levering- og hentesoner med å etablere et nytt 
område for småbarnsavdelingen, dette ser man for seg kan etableres innenfor RpBo#2. Her ser man 
for seg at inntil 7 biler kan parkere. 
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På det meste har barnehagen totalt inntil 15 biler som leverer/henter ved barnehagen samtidig, og 
ved å opprette et nytt område i tillegg til det som eksisterer i dag (område innenfor gbnr. 379/161) 
ønsker man å få oppnå en mer trafikksikker og mer oversiktlig parkeringsløsning. 
 
Forslag til ny kommunedelplan for Haram sier at barnehager skal ha 0,4 parkeringsplasser pr. barn. 
Tyggheim barnehage har rundt 80 barn. Dette gir et parkeringskrav på 32 p-plasser. I dag disponerer 
barnehagen omtrent 12 parkeringsplasser på gbnr. 379/161. Planforslaget legger til rette for omtrent 
26 nye parkeringsplasser. Man estimerer at barnehagen samlet da kan oppnå 38 parkeringsplasser. 
Dette er dermed i tråd med kravene til foreslått ny kommunedelplan for Haram. 
 
• Utforming og lokalisering av parkering 
Parkering på vestsiden av bygget kan utformes som en tradisjonell parkeringsplass. Denne ser man 
for seg kan etableres omtrent på kote +31 til +31,5. Avhengig av grunnforholdene vil det enten måtte 
etableres fjellskjæringer og/eller støttemurer for å ta opp terreng mot nord, vest og sør.  

 
Figur 18 Ny parkeringsplass sett fra sør. Eksisterende bolig til høyre, nabo i nord i bakkant. 

 
Figur 19 Planområdet sett fra øst. Utsnitt viser tenkt utnytting av arealet som er avsatt i bakkant av bygget (RpBo#1). 
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Parkeringsplassen på østsiden av bygget skal fungere som korttidsparkering i forbindelse med 
levering og henting av barnehagebarn. Man legger til rette for envegskjøring og parkering som ikke 
krever unødvendig rygging. Man ser for seg at parkering kan etableres på hver side av en kjørebane 
som er envegskjørt. Slik får man en oversiktlig situasjon der biler alltid er rettet mot 
barnehageområdet. Se for øvrig forklaring av kjøreatkomst og -system under punkt 6.7. 
 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 

Man ser for seg å etablere nytt overvann-/drenssystem i forbindelse med planforslaget. Bakgrunnen 

for dette er at man etablerer parkeringsarealer med tette overflater. Overflatevann kan ledes i grøft 

mot eksisterende stikkrenne gjennom kommunal veg (svart stipling). Herfra kan vannet ledes i åpen 

grøft/terreng mot fylkesveg 659 og gjennom stikkrenne og ut i bekk. 

 

Figur 20 Mulig håndtering av overvann fra planområdet 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 

• Tilknytning til overordnet vegnett 

Planforslaget legger til rette for en justering av eksisterende adkomst til tomta samt etablering av en 

envegskjørt utkjøring fra parkeringsområdet RpBo#2.  
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Figur 21 Eksisterende adkomst til planområdet. f_SKV1 er planlagt opp mellom garasje til høyre og den hvite bygningen til 
venstre. Her ser man også utkragingen man foreslår å rive. 

Man ønsker å skille barnehagens levere- og henteområde fra unødvendig trafikk. Derfor seg man det 

i dette tilfellet som en fordel å ha to avkjørsler til tomta. Vegen Tobbevollen vurderes som lite 

trafikkert og betjener omtrent ni eneboliger nord for planområdet.  



PLANBESKRIVELSE 
DETALJREGULERING TOBBEVOLLEN 4 
GBNR. 379/163, ÅLESUND KOMMUNE 
DATO: 19.03.2020 
 

 
 

20 
 

 

Figur 22 Utsnitt av plankart viser kjøremønster for f_SKV1 

f_SKV1 foreslås som adkomst for begge parkeringsplassene. Personalparkeringen innenfor RpBo#1 

kan i tillegg benytte denne som utkjøring. Dette tillates for å unngå at biler fra RpBo#1 kjører 

gjennom levere- og henteområdet (RpBo#2) til barnehagen og for å ha så lite trafikk som mulig her. 

Når man skal benytte RpBo#2 for levering og henting til barnehagen kjører man inn på RpBo#2 fra 

f_SKV1 slik retningspil viser. Når man skal forlate parkeringsplassen kjører man ut på f_SKV2. 

 

Figur 23 Utsnitt viser utkjøring for RpBo#2 gjennom f_SKV2 

Med en løsning som foreslått får man en mer oversiktlig situasjon og man vil kunne unngå å rygge i 

området som er tiltenkt levering og henting til barnehagen. 
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6.7.2 Utforming av veger 

• Bredde og stigningsforhold 
f_SKV1 ser man for seg kan etableres på samme høydenivå som adkomstvegen til naboeiendom mot 
nord (gbnr. 379/164) slik at det ikke blir store nivåforskjeller mellom disse to eiendommenes 
adkomstveger. Det eksisterer en lav murkant langs denne naboens adkomst. f_SKV1 reguleres 4 
meter bred, men man ser for seg at denne etableres noe smalere, siden man må tilpasse avstand og 
høyder mot eksisterende bygg innenfor planområdet. Deler av eksisterende bygg rives (utkraget del 
av andre etasje samt takutstikk) slik at f_SKV1 får tilstrekkelig areal.  
 

 
Figur 24 Utsnitt viser hvordan f_SKV1 kan etableres. Merk at deler av eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives for 
å gi plass til vegen. 

6.7.3 Varelevering 

Ikke relevant for planforslaget. 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Utenfor planområdet er det etablert en gang- og sykkelveg. Denne er i dag brukt til parkering, men 

ved gjennomføring av dette planforslaget vil dette arealet ikke lenger brukes til parkering og myke 

trafikanter kan igjen ta i bruk dette. Det legges for øvrig ikke til rette for nye gang- og sykkelveger i 

forbindelse med planforslaget. 

6.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Planområdet har ingen felles vegløsning med andre eiendommer, men nabo i nord (gbnr 379/164) 

har avkjørsel til sin eiendom like ved felles grense. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Det er ikke planlagt offentlige anlegg i forbindelse med planforslaget. 
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6.10 Universell utforming 

Bygget som nå inngår i barnehagens arealer skal ikke brukes til opphold for barn. Ved bruksendring 
av boligen skal det gjøres rede for hvilke forhold som kan legges til rette for universell utforming. 
Parkeringsplassene bør ha handicap-plasser, gjerne nært bygningene de tilhører.  

6.11 Uteoppholdsareal 

Ikke relevant for planforslaget. 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke relevant for planforslaget. 

6.13 Kollektivtilbud 

Ikke relevant for planforslaget. 

6.14 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner ved eller innenfor planområdet. Det er derfor ikke forelått 
løsninger i forhold til kulturminner. 

6.15 Sosial infrastruktur 

Eksisterende personalarealer innenfor barnehagen vil frigjøres og kunne brukes til opphold for barn.  

6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann og avløp ser man for seg videreføres som i dag. Planforslaget legger til rette for etablering av 

parkeringsplasser og man kan se for seg at avrenningen fra tomta kan øke når man asfalterer større 

flater slik som tilfellet er her. Se for øvrig punkt 6.6 om overvann. 

6.17 Plan for avfallshenting 

Barnehagen har i dag egen løsning for avfallshenting. Man ser for seg at avfall fra bygget innenfor 

planområdet legges i søppeldunk som trilles ut til vegen Tobbevollen ved hentedag. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak i forbindelse med ROS. Bakgrunnen for dette er at ROS-

analysen ikke har avdekket slike behov. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til planforslaget. 

7 Konsekvensutredning 
Planforslaget er i samråd med kommunen vurdert til å ikke utløse konsekvensutredning med 

bakgrunn i at planen ikke kommer i konflikt med temaer der dette er aktuelt. 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
8.1 Overordnede planer 

Sett i forhold til gjeldende reguleringsplan legger planforslaget til rette for en endring av formål til 

offentlig/privat tjenesteyting i et område som er regulert til boligformål og kjøreveg (mot vest). 

Kjørevegen er ikke lenger aktuell for utbygging (tomta har allerede adkomst fra øst) og tomta er også 
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foreslått til å bli avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i ny kommuneplan. I planforslaget har man 

foreslått å endre regulert fortau til annen veggrunn. Fortauet er ikke opparbeidet i tråd med 

gjeldende reguleringsplan, og denne er av eldre dato. I tillegg er det etablert gang- og sykkelveg på 

motsatt side av der fortauet er regulert. Man vurderer at en videre utbygging av denne vil være en 

mer naturlig forlenging. Dette arealet er også allerede i eie av Ålesund kommune og vil ikke kreve 

erverv dersom man ønsker å forlenge gang- og sykkelvegen. Man vurderer også at arealet som nå 

foreslås til annen veggrunn i dag brukes til grøft langs den kommunale vegen og at denne funksjonen 

er viktig å videreføre siden området må håndtere overvann fra planområdet og området vest for 

dette. Virkningen blir dermed endret formål sett i forhold til gjeldende reguleringsplan, men i tråd 

med forslag til ny kommuneplan.  

8.2 Landskap 

Man legger til rette for etablering av parkeringsplass i bakkant av bygget. I den forbindelse må man 

gjøre inngrep i terrenget og etablere støttemurer eller skjæringer (dette er avhengig av 

grunnforholdene). Virkningen blir at området i bakkant endres fra hage til bolighus slik det er etablert 

i dag til parkeringsplass for barnehage. I forkant av bygget trenger man ikke særlige inngrep i 

terrenget for å etablere parkeringsplassen, og denne vil ligge på nivå omtrent som i dag. 

8.3 Stedets karakter 

En utviding av barnehageformålet vil ikke endre stedets karakter i nevneverdig grad i og med at 

tilgrensende tomt mot sør allerede er i bruk til barnehage. Eksisterende bygningsmasse innenfor 

planområdet skal i stor grad beholdes og ikke endres nevneverdig. Man vurderer derfor at stedets 

karakter ikke bli påvirket i særlig grad. 

8.4 Byform og estetikk 

Ingen nevneverdig virkning. 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 

Ingen virkning i forhold til kulturminner eller kulturmiljø siden planområdet ikke inneholder slike. 

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

I forhold til naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske 
funksjoner osv. vurderer man at planen ikke har særlig virkning med bakgrunn i at det ikke er 
registrert verdier av denne art for området eller nærområdet. 

8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Man vurderer at planforslaget ikke gir noen virkning for rekreasjonsinteresser siden planområdet 

ikke har vært i bruk til dette tidligere. 

8.8 Uteområder 

Areal innenfor planområdet som tidligere har vært opparbeid til uteområder i forbindelse med bolig 

endres nå til parkeringsarealer til barnehageformål.  

8.9 Trafikkforhold 

• Vegforhold – man etablerer to avkjørsler til planområdet og vurderer at virkningen av dette likevel 
blir en mer oversiktlig og trafikksikker situasjon for parkeringsplassene til barnehagen. 
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• Trafikkøkning/reduksjon – virkning av planforslaget blir økt trafikk til planområdet siden denne nå 
skal tilrettelegges til parkering i forbindelse med barnehage. 
 

8.10 Barns interesser 

Man legger ikke til rette for lekeareal, men en virkning av planforslaget er at areal som personalet i 
barnehagen tidligere har disponert kan bli frigjort til lekeområder for barn. I tillegg vurderer man at 
den endrede situasjonen for parkering og kjøring til barnehagen har positive virkninger for barns 
interesser.  
 

8.11 Sosial infrastruktur 

• Skolekapasitet – ikke relevant. 
 
• Barnehagekapasitet – for denne spesifikke barnehagen vurderes det at planforslaget vil ha positive 
virkninger i form av mer parkering og bedre trafikkforhold for myke trafikanter. I tillegg vil det bli 
frigjort ytterligere areal for barna i den eksisterende barnehagen siden areal som tidligere har vært 
brukt til personal nå kan frigjøres til barnas formål. 
 

8.12 Universell tilgjengelighet 

Parkeringsplassene kan utformes og tilrettelegges for bevegelseshemmede. Plasser nært bygningene 

bør avsettes til bevegelseshemmede. 

8.13 Energibehov ‐ energiforbruk 

Man vurderer at planforslaget ikke får virkninger for energibehov eller energiforbruk. 

8.14 ROS 

I forhold til rasfare, flomfare, vind, støy og luftforurensning, forurensning i grunnen samt beredskap 
og ulykkesrisiko vurderer vi at planen ikke vil få uønsket virkning. Dette begrunnes med at det ikke er 
avdekket forhold som representerer fare i forbindelse med gjennomføring av planen. 

8.15 Jordressurser/landbruk 

Ikke relevant for planforslaget. 

8.16 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp – ingen konsekvenser. Det er foreslått løsning til håndtering av overflatevann fra 
planområdet. 
 
• Trafo – trafo innenfor planområdet består som i dag. Høgspentlinje i luft er gitt hensynssone H370 i 
plankartet. 
 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Ikke relevant for planforslaget. 

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ikke relevant for planforslaget. 

8.19 Interessemotsetninger 

Det er ikke registrert spesielle interessemotsetninger i forbindelse med oppstartsvarslingen.  
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8.20 Avveining av virkninger 

Gjennomføring av planen vurderes til å ikke utgjøre virkninger som medfører fare eller virkninger 

som i større grad avviker fra overordnet plan. Gjennomføring av planen vurderes som positiv med 

hensyn til parkeringsforholdene til barnehagen. 

9 Innkomne innspill 
9.1 Mottatte merknader til oppstartsvarsling:  

Statens Vegvesen: Forutsetter at det er fokus på trygge løsninger for myke trafikanter og at man i 

størst mulig grad skiller disse fra kjørbart trafikkareal. Prinsipp om universell utforming må ivaretas. 

Kommentar: Planforslaget har lagt til rette for separering av kjøreareal og levering og henting av 

barnehagebarn. Man tilrettelegger med envegskjøring slik at man unngår unødvendig rygging ved 

dette området. Videre kan det tilrettelegges for handicap-parkering. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Man må i planarbeidet gjøre rede for trafikksituasjonen og man 

må sikre trygg adkomst for myke trafikanter. Dersom nødvendig må man vurdere å forlenge 

gangvegen øst for planområdet. 

Kommentar: Hensikten med planarbeidet har vært å bedre de trafikale forholdene ved levering og 

henting i barnehagen. Vår vurdering er at dette nå er hensyntatt ved at man etablerer nye 

parkeringsplasser og separerer all annen kjøring bort fra henting og levering. Gangvegen er ikke 

foreslått forlenget, siden man nå vurderer at forholdende for myke trafikanter blir betydelig bedret 

ved nyetablering av levering- og hentesone samt at gangvegen ikke lenger vil brukes til parkering. 

NVE: Generelt innspill til planen. Dersom deres saksområder inngår i planarbeidet, skal de ha planen 

til offentlig ettersyn.  

Kommentar: Det er lagt en til en hensynssone rundt eksisterende høgspentmast. Arealet i tilknytning 

dette er tiltenkt brukt til parkering. 

Møre og Romsdal fylkeskommune: Det må sikres tilstrekkelig og egnet uteoppholdsareal. Videre 

tilrår fylkeskommunen at trafikkløsningen blir organisert slik at barna ved henting og levering ikke 

behøver å krysse trafikkareal for bil. Mener at prinsippet om universell utforming bør ligge til grunn 

for planarbeidet. 

Kommentar: Areal innenfor planområdet skal ikke benyttes til opphold for barnehagebarn og det 

avsettes derfor ikke uteareal til barnehagen på denne tomten. Alt uteoppholdsareal er allerede sikret 

i tilknytning til barnehagens hoveddel (på gbnr. 379/162). Man har foreslått at parkeringsarealet 

RpBo#2 kan utformes envegsskjørt slik at det unngås rygging på området. Samtidig har man foreslått 

at all kjøring fra RpBo#1 skal foregå langs f_SKV1, slik at disse bilene unngår kjøring inn på RpBo#2. 

Det kan legges til rette for handicapparkering på parkeringsplassene. 

Kommuneoverlegen: Har ingen innspill 

Kommentar: Ikke nødvendig. 
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Vann og avløp: Opplyser om at kommunal avløpsledning samt vannledning tilhørende Brattvåg 

vassverk ligger i vegen ved Tobbevollen. Det er ikke bygget separat overvannsnett og det oppfordres 

til å håndtere overvann lokalt på tomten. Påpeker at mer parkering gir tette asfalterte flater og økt 

avrenning: dersom overvann er påkoblet ledningsnett må det foreslås kompenserende tiltak. 

Kommentar: Vann og avløp er tenkt videreført som i dag. Overvann skal så langt mulig håndteres på 

egen tomt, men det er skissert en mulig løsning for overvannshåndtering i planbeskrivelsen der dette 

ledes via åpen grøft til etablert stikkrenne gjennom kommunal veg, videre i terreng til stikkrenne 

gjennom fylkesveg og ut i bekk. 

Veg, grønt og anlegg: Ved etablering av parkeringsplasser må man opprettholde siktkrav mot veg og 

avkjørsel samt at plassering av disse ikke kommer i konflikt med sideareal til vegen.  

Kommentar: Siktsoner er opprettet med benevnelse H140. 

Barn og unges talsperson: Ikke mottatt 

Kommentar: Ikke nødvendig. 

10 Avsluttende kommentar 
Planforslaget legger til rette for endret bruk av gbnr. 379/163. Man foreslår å endre formål fra bolig 

til offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage) i tråd med forslag til ny kommuneplan. Man har 

også lagt til rette for etablering av to parkeringsplasser på tomta. En for ansattparkering og en for 

levering og henting til småbarnsavdelingen til barnehagen (gbnr. 379/162). Disse er skilt fra 

hverandre, og med kjøreretninger definert i plankartet unngår man unødvendig kjøring og rygging i 

området for levering og henting av barn. Vi vurderer at gjennomføring av planen vil gi en bedre 

trafikksituasjon for myke trafikanter. Barnehagen får nå to parkeringsplasser (en eksisterende på 

gbnr 379/162) for levering og henting av barn, samt en egen ansattparkering (RpBo#1) som ikke 

behøver å kjøre gjennom parkeringsplassen for henting og levering (RpBo#2). 

 

Ålesund, 19.03.2020 

proESS AS 

 

Bjørn Bendixen Leinebø 


