
                                                                                                        
 
                           

 
Parkgata 3, 6003 Ålesund 
+47 95800087 
mp@mpaisarkitektur.no 
914548845 

 

Til offentlige instanser og berørte parter                                                                          Ålesund 27.04.2020 
 
OPPSTART AV REGULERINGSENDRING FOR GNR 137 BNR 19 MED FLERE I 
SØRNESVÅGEN I ÅLESUND KOMMUNE 
 
SØRNESVÅGEN              
På vegne av Sørnesvågen Eiendom AS varsles det etter plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av 
reguleringsendring for g-/bnr. 137/19 m.fl. i Sørnesvågen, innenfor innfartsvegreguleringa Nørvevika- 
Sørneset. Området er ca. 36 daa stort, inklusive sjøareal. 
 
Prinsippavklaring 
Plan- og byggesaksutvalget vedtok 24.09.2019 at det kan settes i gang en detaljreguleringsprosess for 
Sørnesvågen g- bnr. 137/ 19 m.fl. 
 
Ansvarlige i planarbeidet 
Eiere av eiendommene innenfor plangrensen er Sørnesvågen Eiendom AS.  
Plankonsulent er Margarida Pais Arkitektur AS. 

 
Oppstartmøte 
31.10.2019 ble det avholdt oppstartsmøte med kommunens planavdeling. I tillegg er det blitt avholdt et 
par oppfølgingsmøter med kommunen og sammendrag av momenter er innført i referat. Referat fra 
møtet ligger vedlagt. 
 
Planområdet 

 
Flyfotoutsnitt fra kommunes hjemmesiden med plangrense 

adresse: 
mobil: 
e-post: 
foretaksnr.: 
 
 



Formål med detaljreguleringsplanen 
Formålet med detaljreguleringen er å transformere regulert industriområde til hovedsakelig 
bolig- og næringsformål. I tillegg vil det bli etablert lekeareal og løsning for sykkelveg med 
fortau gjennom området. 
Det er ikke satt krav om konsekvensutredning for planarbeidet. 

 
Innspill til planarbeidet 
Innspill til planarbeidet skal sendes skriftlig innen 08.06.2020 til: 

Margarida Pais arkitektur AS 

Parkgt. 3, 6003 Ålesund 
 
eller som epost til: mp@mpaisarkitektur.no 
Emnet i eposten skal inneholde «Innspill detaljreguleringsplan Sørnesvågen Gnr./ Bnr. 
137/19» 

 
Med vennlig hilsen 

 
for 
Margarida Pais Arkitektur AS 
 

Kopi: 

Oppdragsgiver 

Planavdeling i Ålesund Kommune 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1_referat fra oppstartsmøte 
Vedlegg 2_annonse Smp 
Vedlegg 3_varslingsliste 
Vedlegg 4_naboer som skal varsles 
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Deltakere:   Forslagsstiller: 

Geir Gulliksen og Tore Eiklid | Sørnesvågen Eigedom AS, forslagsstiller 
Margarida Pais arkitektur AS, plankonsulent 
 
Ålesund kommune: 
Jens Arne Gjørsvik | Barnerepresentant 
Magne Blindheim | VH Vann, avløp og renovasjon (meldt forfall) 
Raymond Kristiansen | VH Veg, anlegg og park 
Annegret Siejak | VH Plan og bygning, saksbehandler og referent 
John H. Fylling | VH Plan og bygning, fagleder 

Sted, dato:  Ålesund rådhus, 31.10.2019 

Området saken gjelder:  Nørvevika – Sørneset, Sørnesvågen - gbnr. 137/19 mfl. 

Plantype:  Reguleringsendring, detaljregulering 

Arkivsak-nr.: 19/3015 (vil bli endret i 2020 pga. kommunesammenslåingen) 

Planens hensikt 
(planinitiativ): 

 
• Tilrettelegge for økt utnyttelse av eiendommen med bolig- og 

næringsbebyggelse, samt tilhørende leikeareal/ grøntstruktur 
• Hensikten med endringen i området er å forsterke knutepunktet Campus 

Ålesund gjennom større boligvariasjon og nærings-/arbeidsplassutvikling, 
samt å videreutvikle den offentlige infrastrukturen. 

Spørsmål som ønskes 
avklart: 

 
• Milepælene videre utenom forutsatt detaljregulering 
• Behov og omfang av utredninger, samt rekkefølgekrav 
• Kjøreveg og gangveg - innspill til plassering og overordnet trafikk- 

mønster, samt adkomst til parkering bolig/næring osv. 
• Eksakt FG. bolig i fht. havnivåstigning i fht. det som var foreslått i 

presentert skisser. 

Forslagsstillers ønske til 
planinnhold: 

 
• Nytt næringsbygg med ca. 4 - 6 etasjer og tilhørende parkering i nord mot 

innfartsvegen 
• Boligkompleks med leiligheter av variert størrelse i sør mot sjøen - antall 

er ikke avklart, men i utgangspunktet anslått mer enn 50 stk. 
• Leikeområdet - etablering av kvartalsleikeplass og nærleikeplass 
• Videreutvikling av dagens infrastruktur – etablering av gang-/ sykkelveg 

mot byen og mot øst, samt kjøreadkomst fra vest 
• Støyskjerming mot innfartsvegen 
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Foreløpig illustrasjon 

 
Forslag planavgrensning 

 
 

Gjeldende arealplaner i 
området og føringer i 
arealplanen (temakart, 
temaplaner m.m.): 

Kommuneplanens arealdel: Kommuneplanens arealdel 2016 - 2028, vedtatt 
09.03.17 er gjeldende arealplan med følgende temaplaner og -kart: 3 - 
Fortettingsstrategi; A - Grønt/blått; C – hovedveg sykkel. 
 
Det foreslåtte konseptet er bare delvis i samsvar kommuneplanens arealdel. 
Hele området er lagt ut til næringsbebyggelse (kontor, industri, håndverk, 
lager). Endring til boligformål på Magdevågneset vil være i strid med 
gjeldende kommuneplan. 
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Reguleringsplaner: 
 
Følgende planer er delvis berørte: 
- Reguleringsendring for ny innfartsveg, parsell Nørvevika – Sørneset (vedtatt 
13.10.1986) 
- Reguleringsplan/mindre endring for naustområde på Sørneset (vedtatt 
28.4.2008) 
 
Det pågår annet planarbeid vest for området: Detaljregulering for Kollvika – 
Nørvevika, gnr. 136 bnr. 103 (planID 2017007391). Planarbeidet utføres av 
proESS AS på vegne av Standal Eiendom AS. Arbeidet ble kunngjort i mars 
2018. Aktuell status er ukjent for kommunen. 
 
Aktuelle temaplaner/-kart: 
Temaplan 3 – Fortettingsstrategi (se under): Område ligger i fortettingssone 
2, boligområde i randsone rundt Campus Ålesund. Fortettingstabellen åpner 
for høy arealutnyttelse. Blokkbebyggelse kan vurderes i sone 2, og ny 
bebyggelse skal fungere som overgangssone mellom knutepunkt og øvrig 
bebyggelse. 



 
 Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. § 12-8)  

 OPPSTARTSMØTE – REFERAT 
 
 

Referatet sendes med underskrift til  Ålesund kommune, VH Plan, byggesak og geodata, Serviceboks 21, 6025 Ålesund,  
epost: postmottak@alesund.kommune.no 

 

 
 

Temakart A – Grønt/blått: viser viktige rekreasjonsområder, leikeområder, 
grøntforbindelser, sti- og turvegsystem m.m. Det er tilgang til ulike 
rekreasjonsområder. 
 

Temakart C – hovedveg sykkel: viser at framtidig hovedsykkelvegnettet fra 
bysentrum, via Volsdalsberga og videre til Campus Ålesund går gjennom 
området. 
 

Kommunens 
tilbakemeldinger: 

• Generelt: Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
 
Å komme i gang med opparbeiding av området og samtidig få til en 
transformasjon av den sørlige delen fra industri til bolig vil kunne gi en 
positiv effekt i forhold til dagens situasjon. Styrking av Sørneset som et 
boligområde samsvarer i prinsippet med kommuneplanens 
fortettingsstrategi rundt knutepunkter som Campus Ålesund. 
 

• Arealplan: Foreslått endring til boligformål på Magdevågneset er i strid 
med gjeldende kommuneplan. Planinitiativ ble derfor behandlet av plan- og 
byggesaksutvalg i møte 24.09.2019. Følgende ble vedtatt:  



 
 Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. § 12-8)  

 OPPSTARTSMØTE – REFERAT 
 
 

Referatet sendes med underskrift til  Ålesund kommune, VH Plan, byggesak og geodata, Serviceboks 21, 6025 Ålesund,  
epost: postmottak@alesund.kommune.no 

«Plan- og byggesaksutvalget viser til vurderinger nedenfor, og mener at 
det kan settes i gang en detaljreguleringsprosess for Magdevågneset, gnr. 
137 bnr. 19 mfl., uavhengig av gjeldende arealbruk i kommuneplanens 
arealdel.  
Forutsetningene for planarbeidet, behov for utredninger og rekkefølgekrav 
skal avklares nærmere i oppstartsmøte og gjennom den videre 
planprosessen.» 
 
(Nærmere vurdering og konklusjon framgår av sakspapirene til PBU-møtet 
24.09.19,sak 104/19.) 
 

• Planområdet og tilpasning: Kommunen sender digital planavgrensning 
som skissert under til plankonsulent. 

•  Plassering og skissert utforming av foreslått bebyggelse, samt parkering 
under bakken virker fornuftig. Maks. kotehøyder på de ulike bygg må 
vises på plankartet. 

• Det stilles krav til tilpasning til omgivelsene. 
Konsekvenser for naboer må nærmere belyses. Tilpasning til 
nabobebyggelse, terrenget og andre forhold må illustreres (snitt, 
perspektiv, ev. modell). 
Sol- og skyggekart skal utarbeides for å vurdere konsekvenser for sollys i 
planområdet og tilgrensende utearealer og bebyggelse. 
 

Kommunens forslag til planavgrensning  
 
• Gang- og sykkelveg: Framtidig gang- og sykkelveg vil være en viktig øst-

vest-forbindelse for myke trafikanter, jf. kommuneplanens temakart C: 
hovedveg sykkel. Kommunens sykkelkoordinator har skrevet et eget notat 
der mulig gang- og sykkelvegløsning blir nærmere belyst og vurdert (se 
vedlegg). Detaljene må avklares gjennom planarbeidet i dialog mellom 
kommunen, Statens vegvesen og plankonsulent. Her en kort oppsummering 
av foreløpig konklusjon fra kommunen: 
- Langs Nils Winds veg (øst for planområdet) er det sannsynligvis 
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akseptabelt med blandet trafikk på grunn av forholdsvis lite trafikk i 
området på Sørneset. 

- Dagens regulert gangveg på 5 meter som ligger nord for regulert park 
F4 bør være koplingspunktet mellom planområdet og Nils Winds veg. 

- Langs Nørvevika (vest for og gjennom planområdet) er det aktuelt med 
enten fortau på 3 meter eller en gang-/sykkelveg på 3 meter med en 
rabatt på 1 meter mot kjørebane. 

- Gang- og sykkelvegløsning/ fortau bør reguleres inn på sørsiden av 
Nørvevika-vegen. Se vedlagt prinsippskisse. 

- Reguleringsformål skal være offentlig gang-/sykkelveg, samt at 
sidearealene reguleres til offentlig annet vegareal. 

 
• Kjøreadkomst: Dagens kjøreadkomst til Magdevågneset/ Magdevågvegen 

fra øst (strekningen som ligger innenfor planområdet) må stenges som 
kjøreadkomst når forlengelse av Nørvevika-vegen fram til ny bebyggelse 
er etablert. 

• VAP konkluderer med at Nørvevika-vegen innenfor planområdet kan 
reguleres som samleveg I dersom planlagt boligkompleks vil ligge på 
mellom 50-100 boenheter, og at næringsbebyggelsen ikke generer mer 
ÅDT enn hva totalen for S I kriteriet er (samleveg I - mindre enn 250 
boenheter). Med bakgrunn i konklusjonen fra sykkelkoordinator så skal 
Nørvevika-vegen ha en total reguleringsbredde på 14,5 meter, inkl. gang- 
og sykkelveg, rabatt på 1 meter og sideareal (til f.eks. snøopplag). Se 
skisse under. 
(Til orientering: Den vestlige delen av Nørvevika-vegen som ligger 
utenfor planområdet må på sikt reguleres for dimensjonerende industriveg 
samleveg III.) 

 

(se også vedlagt prinsippskisse, datert 13.12.19) 
 
• Støy og støv: Planområdet er utsatt for støy fra innfartsvegen. Det må 

utarbeides støyfaglig rapport som gir konkrete anbefalinger på 
støyskjermingstiltak. I tillegg må luftkvaliteten undersøkes nærmere. 
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• Parkering: Antall p-plasser for bil og sykkel skal være iht. arealplanens § 

8 – Parkering. 
• Leikeareal og barn og unges interesser: Leikeareal skal være iht. 

arealplanens § 12 – Krav til leikeareal for bolig. Min. 36 m2 pr. boenhet 
skal avsettes til leikeareal til både nærleik og kvartalsleik. Arealkravet 
beregnes i forhold til antall boenheter og størrelse på boligareal. For 
eksempel er det for 50 boenheter som er større enn 55m2 hhv. krav om 
min. 1800 m2 leikeareal totalt. 

• Leikearealkravet bør løses innenfor planområdet. Kvartalsleik bør sees i 
samspill med strandsonen/ eks. friluftslivsområdet og bør være offentlig. 
Foreslått plassering er god. 

• Det vises ellers til funksjons- og innholdskrav for de ulike leikeplasstypene 
som framgår av kommuneplanens bestemmelser kapittel 12 , nærmere 
§12.6 med tilhørende retningslinjer. 

• Det skal gjøres rede for hvordan barn er sikret trygg atkomst til og fra 
planområdet. Trygge forbindelser til skole, buss og ut til 
friområder/kvartalsleikeplass skal sikres. Det stilles ev. krav om 
utbyggingsrekkefølge. 

• Tilgjengelige barnetråkkregistreringer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag. For mer informasjon kontaktes saksbehandler. 

• VA-rammeplan må utarbeides som vedlegg til reguleringsplan, og vise 
prinsippløsninger for vann-, avløps- og overvannshåndtering. Overvann 
skal håndteres lokalt, og løsninger vurderes i forbindelse med planarbeidet. 
Det må gjøres beregninger på slokkevannskapasitet, og kommunen kan 
bidra med beregninger. Vannforsyning til Sørneset har ikke kapasitet til 
slokkevann. Vannledning i Nils Winds veg må knyttes sammen med 
vannledningen i Nørvevika til et ringledningsnett. 

 
Oversikt over ledningsnettet 
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• Renovasjonsteknisk plan: må utarbeides. Nedgravde løsninger bør 

vurderes. ÅRIM kontaktes for dette. 
• ROS-analyse:Det skal tas utgangspunkt i sjekklisten til Fylkesmannen. 

Området kan være utsatt for stormflo, bølgepåvirkning og havnivåstigning. 
Det vises derfor til arealplanens § 7.6. Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) sin veileder bør brukes for å vurdere trygg plassering 
av tiltak.  
I tillegg må utfylling i sjøen sikres og utredes. 

• Forurensning: Det er mistanke om forurenset grunn i området. Derfor må 
grunnforholdene nærmere undersøkes. Behov for tiltaksplan før 
igangsetting av tiltak (jf. forurensingsforskriften kapittel 2) må vurderes.  

• Kulturminner: 2 SEFRAK-objekt er registrert innenfor 
planavgrensningen. (naust/sjøbu på gnr. 137 bnr. 220; stabbur på gnr. 137 
bnr. 221). Kulturminneinteressene må undersøkes nærmere (kontakt med 
fylkeskonservator i forbindelse med formell oppstart av planarbeidet). 
 

Andre tema som skal vurderes: 
• Naturmangfold - Konsekvenser for naturmangfoldet som følge av foreslått 

regulering skal beskrives. 
• Andre friluftslivinteresser 
• Skolekapasitet på Larsgården barneskole 
• Behov for boligsosial tilrettelegging bør vurderes i dialog med Ålesund 

kommunal Eiendom 
 
Rekkefølgekrav: 

• Nødvendig infrastruktur, slokkevannkapasitet 
• Etablering av støyskjerming 
• Leikeareal må være opparbeidet før brukstillatelse 
• Dagens kjøreadkomst fra øst må fjernes/ stenges fysisk for biler 
• Gang- og sykkelveg må etableres, samt forlengelse av kjøreadkomst 
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fra vest fram til bebyggelse 
 
Medvirkning: 
• Vi anbefaler at forslagsstiller kommer tidlig i dialog med Statens vegvesen 

og berørte naboer/grunneiere. 
• Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet i minst én avis, og 

gjennom elektroniske medier (kommunens hjemmeside), jf. pbl § 12-8. 
Høringsfristen skal være på minst 4 uker. 

• Kunngjøringen skal opplyse om hvilket område planarbeidet omfatter, 
hensikten med planarbeidet, hvilke følger planen kan ventes å ha for 
området. 

• I tillegg til annonsering i aviser må andre offentlige høringsparter, 
grunneiere, leietakere/festere, naboer og andre som er direkte berørt på 
hensiktsmessig måte underrettes med brev om at planarbeidet tas opp. 
Hvem som skal varsles fremgår av vedlagt høringsliste. 

Generelt: • Det gjøres oppmerksom på gebyrregulativet for plansaker med de til enhver 
til gjeldende satser. Faktura for gebyr sendes til Sørnesvågen Eiendom AS. 

• Plankart skal utarbeides og leveres i henhold til kommunens krav til 
utarbeiding av digitale plankart. Planmaterialet skal sendes i digital form 
(doc, pdf, sosi) til kommunens saksbehandler og kommunens 
dokumentsenter (postmottak@alesund.kommune.no) 

• Prinsippsak 104/19 og referat oppstartsmøte skal sendes sammen med 
varsel om oppstart til berørte myndigheter. 

• Naboliste kan bestilles på servicetorget og fra Ambita Infoland, Norkart 
eller Proconet. 

• Kart-og plandata kan dette bestilles fra Ambita Infoland.  

Vedlegg: • Planavgrensning i SOSI-format 
• Kravspesifikasjon og veiledning/ maler for innsending av komplett 

planforslag 
• Høringsliste og oversikt over naboer som bør varsles (varslingsområdet er 

markert med gult) 
• Kommuneplanens bestemmelser med tilhørende temaplan/-kart 
• Notat fra kommunens sykkelkoordinator, datert 06.11.19 
• Prinsippskisse – Dimensjonering av Nørvevika-veg, datert 13.12.19 
• Veg- og gatenorm for Ålesund kommune 

 
Planavdelingen sine vurderinger er faglige, generelle og av foreløpig karakter. Naboprotester, uttalelser fra 
offentlige etater og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til krav om/behov for 
endringer i planarbeidet underveis. Oppstartsmøtet skal avklare aktuelle tema og spørsmål, men skal ikke 
avgjøre viktige punkt som forutsettes belyst i videre planprosess frem til endelig politisk vedtak. 
   
  Ålesund, 13.12.2019, Annegret Siejak 

 
(Sted, dato, underskrift søker/tiltakshaver)  (Sted, dato, saksbeh. kommunen) 
 



KUNNGJØRING
OPPSTART DETALJREGULERING
NØRVEVIKA – SØRNESET, SØRNESVÅGEN
- GNR 137 BNR 19 MED FLERE I
ÅLESUND KOMMUNE

På vegne av Sørnesvågen Eiendom AS varsles
det etter plan- og bygningsloven § 12-8 om
oppstart av reguleringsendring for Gnr./Bnr.
137/19 m. fl. i Sørnesvågen, innenfor
innfartsvegreguleringa Nørvevika - Sørneset.
31.10.2019 ble det gjennomført
oppstartsmøte med kommunens
planavdeling.

Avgrensing av planområdet er vist på kartutsnittet
over. Området er ca. 36 daa stort, inklusive
sjøareal.

Formålet med detaljreguleringen er å
transformere regulert industriområde til
hovedsakelig bolig- og næringsformål.
I tillegg vil det bli etablert lekeareal og løsning for
sykkelveg med fortau gjennom området.

Hele kunngjøringen med vedlegg er tilgjengelig
på kommunens hjemmesiden:
www.alesundkommune.no

Naboer og offentlige instanser blir varslet direkte i
brevs form.

Innspill til planarbeid skal være skriftlig og sendes
innen 08.06.2020 til margarida pais arkitektur
AS,
Parkgata 3, 6003 Ålesund eller
mp@mpaisarkitektur.no
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     Ålesund kommune – FOR PLANKONSULENTER 

HØRINGSLISTE 
 
 
 

Tabellene er en oversikt over instanser som må varsles i forbindelse med oppstart, og organisasjoner/foreninger som bør varsles. 
I tillegg må saksbehandler varsles. Kommunens dokumentsenter og/eller saksbehandler varsler deretter interne virksomheter og utvalg. 

 
 

X Følgende instans må få saken oversendt: 
 Instans: Adresse: E-post: 
x Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset, 6404 MOLDE fmmrpostmottak@fylkesmannen.no 
x Mørenett AS Langemyra 6, 6160 HOVDEBYGDA thore.gagnat@morenett.no 
x Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, 6404 MOLDE post@mrfylke.no 
x Statens vegvesen, Region midt Fylkeshuset, 6404 MOLDE firmapost-midt@vegvesen.no 
x Telenor Networks v/ Servicesenter for nettutbygging Postboks 7150, 5020 BERGEN kabelnett@telenor.com 
x Ålesund brannvesen KF Sjømannsvegen 1B, 6006 ÅLESUND brannvesenet@alesund.kommune.no 
x Ålesundregionens interkommunale miljøselskap IKS Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND post@arim.no 
x Ålesund kommune, dokumentsenteret Postboks 1521 – Sentrum, 6025 ÅLESUND postmottak@alesund.kommune.no 

 
 

X Følgende organisasjoner/foreninger bør få saken oversendt: 
 Organisasjon/forening: Når planen berører/gjelder: Kontaktperson: Adresse: E-post: 
 Aalesunds museum   Rasmus Rønnebergs gt.16, 

6002 ÅLESUND 
post@aalesunds.museum.no 

x Bergen sjøfartsmuseum Utfylling/inngrep i sjø  Postboks 7800, 5020 BERGEN marinarkeologi@sjofartsmuseum.no 
 Direktorat for mineralforvaltning, 

DMF 
Masseuttak  Postboks 3021 – Lade, 

7441 TRONDHEIM 
mail@dirmin.no 

mailto:fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:thore.gagnat@morenett.no
mailto:post@mrfylke.no
mailto:firmapost-midt@vegvesen.no
mailto:kabelnett@telenor.com
mailto:brannvesenet@alesund.kommune.no
mailto:post@arim.no
mailto:postmottak@alesund.kommune.no
mailto:post@aalesunds.museum.no
mailto:marinarkeologi@sjofartsmuseum.no
mailto:mail@dirmin.no


 
 Direktorat for samfunnssikkerhet 

og beredskap, DSB 
Storulykke-bedrifter, annen 
særlig risiko 

 Rambergveien 9, 
3115 TØNSBERG 

postmottak@dsb.no 

 Ellingsøy vassverk Arealplaner for Ellingsøya  6057 ELLINGSØY post@evv.no 
x Fiskeridirektoratet, region Møre 

og Romsdal 
Fiskeri, sjøområder, kaier  Postboks 185 – Sentrum, 

5804 BERGEN 
postmottak@fiskeridir.no 

 Fortidsminneforeninga, Sunnmøre 
avdeling 

  Postboks 114 – Sentrum, 
6001 ÅLESUND 

sunnmore.avdeling@gmail.com 

 Forum for natur og friluftsliv, 
Møre og Romsdal 

  Kommunehuset, 
6631 BATNFJORDSØRA 

moreogromsdal@fnf-nett.no 

 Hovedorganisasjonen Virke Forretningsområder  Postboks 2900 SOLLI, 0230 
OSLO 

info@virke.no 

 Jugendstilsenteret   Apotekergata 16, 
6004 ÅLESUND 

post@jugendstilsenteret.no 

x Kystverket Midt-Norge Arealplaner ved havneområder 
utenom Ålesund havnedistrikt 

 Postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 

post@kystverket.no 

 Mattilsynet Arealplaner ved og innenfor 
nedbørsfelt for drikkevann; 
ingen godkjent vannforsyning 

 Postboks 383, 
2381 BRUMUNDDAL 

postmottak@mattilsynet.no 

x Miljødirektoratet Klima, forurensing og 
naturforvaltning 

 Postboks 5672 Sluppen, 
7485 TRONDHEIM 

post@miljodir.no 

 Natur og ungdom, Møre og 
Romsdal 

Større naturområder  Haugen 30, 6017 ÅLESUND mr@nu.no 

 Naturvernforbundet, Avdeling 
Ålesund 

Større naturområder Yngve Birkeland Kalvøyvegen 1 B, 6014 
ÅLESUND 

aalesund@naturvernforbundet.no 

 Nettbuss AS Trafikk- og veganlegg  Postboks 1800 Sentrum, 0048 
OSLO 

konsern@nettbuss.no 

 Nordre Sunnmøre 
landbrukskontor 

LNF, arealplaner, skog og 
skogbruk 

Frode Græsdal Rådhuset, 6240 ØRSKOG landbrukskontoret@orskog.kommune.no 

x Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Skred- og flomutsatte områder, 
jf. aktsomhetskart 

 Postboks 5091 Majorstua, 0301 
OSLO 

nve@nve.no 

 Norsk ornitologisk forening, 
Ålesund 

Større naturområder Roger Engvik Sævollen 35, Leil. H1, 
6006 ÅLESUND 

roger.engvik@smp.no 

mailto:postmottak@dsb.no
mailto:postmottak@dsb.no
mailto:post@evv.no
mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:sunnmore.avdeling@gmail.com
mailto:moreogromsdal@fnf-nett.no
mailto:info@virke.no
mailto:post@jugendstilsenteret.no
mailto:post@kystverket.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:post@miljodir.no
mailto:mr@nu.no
mailto:aalesund@naturvernforbundet.no
mailto:konsern@nettbuss.no
mailto:landbrukskontoret@orskog.kommune.no
mailto:nve@nve.no
mailto:roger.engvik@smp.no


 
 Næringsforeningen – 

Ålesundregionen 
Sentrum Bente Lund 

Jacobsen 
Notenesgata 1, 
6002 ÅLESUND 

post@aalesund-chamber.no 

 Opplysningsvesenets Fond, OVF OVF-eiendommer Tim V. Midgaard Postboks 535 – Sentrum, 
0105 OSLO 

ovf@ovf.no / tib@ovf.no 

 Posten Norge AS Vil ha vedtak, ikke høring  DD Ålesund 
Distribusjonsenhet, 
6025 ÅLESUND 

aalesund.distribusjonsenhet1@posten.no 

 Riksantikvaren Fredede bygninger  Postboks 8196 Dep. 
0034 OSLO 

postmottak@ra.no 

 Rutebilstasjonen AS Trafikk- og veganlegg  Keiser Wilhelms gate 6, 
6003 ÅLESUND 

 

 Sentrumsforeningen Sentrum Monika Molvær Postboks 122 – Sentrum, 
6001 ÅLESUND 

post@sentrumsforening.no 

 Statsbygg v/Strategi- og 
utviklingsavdelingen, avd. plan 

Kommuneplan  Postboks 8016 – Dep, 
0032 OSLO 

postmottak@statsbygg.no 
(merket Seksjon UP) 

 Stiftelsen gamle Aalesund Bygninger i sentrum  Rasmus Rønnebergs gt.16, 
6002 ÅLESUND 

 

 Stiftinga Sunnmøre museum Kulturminner  Postboks 6607 Hatlane, 
6024 ÅLESUND 

museum@sunnmore.museum.no 

 Sunnmøre friluftsråd (tidligere 
Friluftsrådet for Ålesund og omland) 

Større naturområder  Kongshaugstranda 105, 
6037 EIDSNES 

may@friluftsraadet.no 

 Ålesund idrettsråd Eksisterende og potensielle 
idretts- og friområder 

 Postboks 5132, 
6021 ÅLESUND 

leder@alesundir.org 

 Ålesund Jeger- og fiskerforbund Naturområder, elver  Holsmyrvegen 60, 
6011 ÅLESUND 

aajsff@gmail.com 

 Ålesund kirkelige fellesråd: 
- Ålesund menighetsråd 
- Volsdalen menighetsråd 
- Borgund menighetsråd 
- Spjelkavik menighetsråd 
- Ellingsøy menighetsråd 

Menighetsgrenser, større 
boligområder 

 Nedregårdsveien 1, 
6010 ÅLESUND 

 
Ellingsøy kirke, Slotsvika, 
6057 ELLINGSØY 

postmottak@kirken-aalesund.no 

x Ålesund kommunale eiendom, 
ÅKE 

Kommunale eiendommer, 
boligsosiale behov og interesser 

  postmottak@alesund.kommune.no 

mailto:post@aalesund-chamber.no
mailto:ovf@ovf.no
mailto:tib@ovf.no
mailto:aalesund.distribusjonsenhet1@posten.no
mailto:postmottak@ra.no
mailto:post@sentrumsforening.no
mailto:postmottak@statsbygg.no
mailto:museum@sunnmore.museum.no
mailto:may@friluftsraadet.no
mailto:leder@alesundir.org
mailto:aajsff@gmail.com
mailto:postmottak@kirken-aalesund.no
mailto:postmottak@alesund.kommune.no


 
 Ålesund og omegn 

huseierforening 
Sentrum Ernst Olson Kirkegata 43, 

6007 ÅLESUND 
 

 Ålesundregionens havnevesen   Skansekaia, 
6002 ÅLESUND 

post@alesund.havn.no 

 
 

X Interne instanser som (bør) varsles intern av kommunens dokumentsenter/saksbehandler (oppdatert 29.10.2019) 
 Instans: Når planen berører/gjelder: Avdeling/kontaktperson: 
x - Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg  Politisk avdeling v/ Kristin Amdam 

x Barnerepresentanten Barn og unges rettigheter Jens Arne Gjørsvik 
 Eldrerådet Levekårene for eldre Politisk avdeling v/ Tove Flisnes Opskar 
 Helse- og velferdsutvalget Folkehelse, omsorgs- og boligtjenester Politisk avdeling v/ Bjørn Arild Hatlem 
x Grunnseksjon  Egil Steinhovden 
x Kommuneoverlegen  Daniel Berntsson og Else Strømsheim 
 Kunstutvalget Kunst i offentlig rom (innen- og utendørs) VH Kultur v/ Oskar Skulstad 
x Kultur- og oppvekstutvalget Folkehelse, barn/unge, skole/barnehage, kunst i offentlig rom Politisk avdeling v/ Tove Flisnes Opskar 
x Plan- og byggesaksutvalget Kommunens arealplanlegging Politisk avdeling v/ Kristin Amdam 
x Rådet for likestilling av funksjonshemmede De funksjonshemmas behov og interesser Politisk avdeling v/ Bjørn Arild Hatlem 
x Ungdomsrådet Levekårene for ungdom Politisk avdeling v/ Elisabeth Siem 
x Vann, avløp og renovasjon (VAR)  Bjørn Skulstad og Magne Blindheim 
x Veg, anlegg og park (VAP)  Oddvar Kongsvik og Raymond Kristiansen 
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