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Ålesund kommune 
Haram - detaljreguleringsplan gnr379 bnr163 og del av bnr228 -Tobbevollen 
Fråsegn til varsel om oppstart 
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter plan- 
og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen i kommunale planprosessar er å sjå til at nasjonale 
og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, helse, 
oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- 
og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Bakgrunn 
Det er varsla oppstart av detaljreguleringsplan for gnr379 bnr163 og del av bnr228, Tobbevollen. 
Planområdet er i gjeldande reguleringsplan sett av til  føremål bustad og køyreveg, men er i 
forslag til rullert kommuneplan – arealdel, endra til tenesteyting. Målsettinga med 
reguleringsarbeidet er å legge til rette for utviding av eksisterande barnehage på nabotomt sør 
for planområdet. 
 
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Barn og unge - trafikktryggleik 
Fylkesmannen føreset at barnehagen får trygg tilkomst for mjuke trafikantar og ber om at 
reguleringsplanarbeidet gjer greie for det trafikale utfordringsbiletet. Om naudsynt bør det 
vurderast å forlenge gangvegen aust for planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Side: 2/2 

Konklusjon 
Vi ber om at merknaden vert teke omsyn til vidare i planarbeidet. 
 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Yngvild Meinseth 
fagsjef-plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 Molde 

STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
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Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Tobbevollen 
gbnr 79/163, og del av gbnr 79/228 - fråsegn til varsel om oppstart 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Barn og unge 
Planarbeidet må sikre uteareal for felles opphald og leik på ein slik måte at dette arealet 
får tilstrekkeleg storleik, utforming og plassering i forhold til bygg, tilkomst og 
parkering. Kravet om tilstrekkeleg og egna utomhus opphaldsareal er heimla i plan og 
bygningslova § 28-7 (den ubygde delen av tomta/fellesareal) og Teknisk forskrift 
(TEK17) § 8-1 (uteareal) og 8-3 (uteopphaldsareal). 
 
Vi rår til at ein organiserer trafikkløysninga for levering og henting, slik at barnehagebarna 
slepp å måtte krysse trafikkareal for bil når dei blir levert/henta, uavhengig om dette er 
med bil, til fots eller med sykkel.  
 
Universell utforming 
Prinsippet for universell utforming bør blir lagt til grunn for planarbeidet og prosjekt, på eit 
tidlegast mogleg stadium i prosessane, slik at prinsippet kan bli blir ein naturleg og 
grunnleggande del av plangrep og byggkonsept. 
 
KONKLUSJON 
 Planarbeidet må sikre tilstrekkeleg og egna uteopphaldsareal.  
 Trafikkløysninga må bli organisert slik at barnehagebarna slepp å måtte krysse 

trafikkareal for bil, ved levering og henting. 
 Prinsippet for universell utforming bør blir lagt til grunn for plangrepet. 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Anders Smith-Øvland 
plansamordnar  overarkitekt 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
Kopi: 
Haram kommune 
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
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Bjørn Leinebø

Fra: Post
Sendt: onsdag 15. januar 2020 14:14
Til: Bjørn Leinebø
Emne: VS: NVEs generelle innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for 

Tobbevollen - GBnr 79/163 mfl i  Ålesund kommune (Haram)

 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 

Sindre Øen  |  Daglig leder 
Tlf: 934 41 312  |  sindre@proess.no 
 
Lerstadvegen 540, 6018 ÅLESUND 
post@proess.no | www.proess.no | Facebook 

 
NÅ TAR VI UAVHENGIG KONTROLL - VÅTROM OG LUFTTETTHET! TA KONTAKT FOR TILBUD! 
 

Fra: Ole-Jakob Sande [mailto:ojs@nve.no]  
Sendt: 15. januar 2020 10:26 
Til: Post <post@proess.no> 
Kopi: Ålesund kommune <postmottak@alesund.kommune.no>; Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no> 
Emne: NVEs generelle innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Tobbevollen - GBnr 79/163 mfl i Ålesund 
kommune (Haram) 
 

Vi viser til varsel om oppstart datert 17.12.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor 

saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 

energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige 

regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 

planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av 

faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for 

allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en 

konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av 

oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 

nok ivaretatt i planen.  
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta 

hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i 

berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som 

kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. 

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og 

godt nok dokumentert. 

• Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle 

relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes 

elektronisk til rv@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i 

arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker 

konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 
 

Med hilsen 

Ole-Jakob Sande 

Senioringeniør 
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga 
Seksjon:  Region vest 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Telefon: 22 95 95 45/90 88 78 30  

E-post: ojs@nve.no 

Web: www.nve.no  

 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

proESS AS 

Lerstadvegen 540 

6018 ÅLESUND 

  

 

Bjørn Bendixsen Leinebø 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Vidar Neraas / 91825092 20/4075-2    14.01.2020 

     

      

Uttale til varsel om oppstart med reguleringsplan - Gnr. 79 bnr. 163 og del 

av gnr. 79 bnr. 228 - Tobbevollen - Haram kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 17.12.2019. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

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

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 

vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Formålet med planarbeidet er å regulere en utvidelse av barnehageområdet, herunder 

parkering. Utvidelsen er i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

 

Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

Vi har ingen merknader til at det startes planarbeid i samsvar med oppstartsvarslet. Vi 

forutsetter at man har fokus på trygge løsninger for mjuke trafikanter der man i størst mulig 

grad separerer de fra kjørbart trafikkareal. Prinsippene om universell utforming må ivaretas.  

 

Utover overnevnte har vi ingen ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet. 
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Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

ÅLESUND KOMMUNE, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND 

 


