
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse:  Sentralbord:  Besøksadresse: Nytt organisasjonsnummer: 
Postboks 1521 Tlf. 70 16 20 00  920.415.288 
6025 ÅLESUND    
postmottak@alesund.kommune.no  www.alesund.kommune.no  

 

      Plan, byggesak og geodata 

 Saksbehandlar: 

      May Iren Lorgen Flem 

            Tlf.  

 
 

 
Dykkar referanse: Vår referanse: Arkivkode: Dato: 
 20/337-4  20/43029    51/249 12.05.2020 

 
 

Åregjerdet 2- Spjelkavik del 2-gbnr. 51/249-mindre endring- Melding om 
vedtak 
 
Viser til tidligere korrespondanse vedrørande overnevnte reguleringsendring. Verksemdleiar 
for Plan, byggesak og geodata har vedtatt ei mindre endring for Åregjerdet 2- gbnr. 51/249 
innafor reguleringsplan for Spjelkavik del 2. Endringa er vist på plankart og føresegner datert 
30.08.2019, sist revidert 28.01.2020 (rev. A).  
 
Vedtak er fatta i samsvar med delegert myndigheit og kan påklagast jf. Plan- og 
bygningslovens (PBL) §1-9. Eventuell klage skal settast fram skriftleg for Ålesund kommune 
innan 04.06.2020 for forberedande behandling.  
 
Plankartet er vist på baksida av brevet. Kart og saksdokument er tilgjengeleg på kommunen 
si heimeside i perioden 13.05- 04.06.2020. På grunn av COVID-19 – Koronapandemien er 
servisetorget førebels stengt.  
 
 
Med helsing 
May Iren Lorgen Flem 
planleggar 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
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Åregjerdet 2 - Spjelkavik del 2 - gbnr. 51/249 - mindre endring. Godkjenning  
 
 
Dokumentinformasjon: 
Plan og bygning ArkivsakID: 20/337 
Saksbehandler: May Iren Lorgen Flem JournalID: 20/17990 
Tlf:  Arkiv: PLANID-2020000337, 

PLANNAVN-Åregjerdet 2 - 
Spjelkavik del 2 - gbnr. 
51/249 - mindre endring, 
PLANTYPE-31, GBNR-
51/249, GBNR-51/249 

E-post: postmottak@alesund.kommune.no Avgjøres av: Verksemdleiar 

 
Behandling: 
 

Delegert sak nr.: 001/20  Dato: 26.02.2020 

 
 
Vedtak: 
 
Verksemdleiar vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 ei mindre reguleringsendring med 
for Åregjerdet 2 - gbnr. 51/249 innafor reguleringsplan for Spjelkavik del 2. Dokumenta med plankart, 
føresegner og planomtale, er datert 30.08.2019 og sist revidert 28.01.2020 (rev. A). 
 
Vedtaket er fatta i samsvar med delegert myndigheit. 
 
Faktura for behandlingsgebyr for saker behandla av kommunens planmyndigheit (plan- og 
bygningslovas § 33-1) blir sendt tiltakshavar separat. 
 
Vedtaket kan påklagast.  
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Saksopplysningar:  
 
Gjeldande reguleringsplan for området er Spjelkavik del 2, eigengodkjent av bystyret 02.04.1984. 
Lampholmen AS ønsker å utnytte tomta på ein betre måte, i samsvar med fortettingsstrategien i 
kommunedelplan for Ålesund. Tomta inneheld i dag ein tomannsbustad, denne er planlagt riven og 
skal erstattast med to stykk tomannsbustadar, slik det er vist i illustrasjonsplanen. Del av 
reguleringsplan for Åse- Furmyr, er tatt med i planavgrensinga for å skape ei naturleg avgrensing mot 
regulert veg.  
 
Det vart halde oppstartsmøte 15.11.2018.  
 
Saka er sendt til høyring til Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
interne høyringspartar og naboar.  
 

 
Oversiktskart over Åregjerdet (område for mindre endring er markert med grøn skravur)  
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Utsnitt av gjeldande regulering for Spjelkavik del 2 frå 1984 (område for mindre endring er markert 
med grøn skravur) 

 

 
Plankart med mindre endring for Åregjerdet 2 
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Vurderingar:  
 
Vi vurderer ei fortetting av tomta til å kunne behandlast som ei mindre endring etter plan- og 
bygningslova § 12-14. Dette fordi endringa berre utgjer mindre justeringar av eksisterande formål.  
 
Endringa vil føre til at utbyggingsføremålet endrast frå frittliggande bustader til konsentrerte småhus 
og utnyttingsgraden vil bli endra frå den gamle nemninga U-grad=0,15 (15 % i høve brutto tomt) til 
%-BYA=35 (i høve netto tomt, inkl. parkeringsplassar på bakkenivå).  
 
I samband med høyringa kom det inn merknadar frå fylkeskommunen, barnerepresentanten, 
avdeling for vatn og avlaup. Eit kort samandrag av disse, med planavdelinga sine kommentarar, 
følger under:  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 25.10.2019:  
Fylkeskommunen vurderer at planforslaget ikkje i tilstrekkeleg grad tar barn og unge sine interesser 
med i planlegginga og ber om at følgande endringar blir innarbeida i plandokumenta:  

 ROS-analysen- Et eige punkt for barn og unge og konkrete føringar for eventuelle avbøtande 
tiltak. 

 Planomtale- Konkrete vurderingar av planforslagets verknader for barn og unge 

 Plankart- Tilstrekkeleg og eigna leikareal sikra gjennom eige arealformål eller bruk av 
byggegrense. 

 Reguleringsføresegna § 4-1- Ikkje tillate med horisontaldelte bueiningar, einingar utan 
direkte tilgang til bakkenivå. 

 Illustrasjonsplanen- Dokumentere korleis det vil mogleg å etablere dei ulike byggetypane 
som det er opna for i reguleringsføresegna § 4-1.  

 
Vår kommentar:  
Det er tatt inn et eige punkt i ROS-analysen som gjer greie for påverknaden tiltaket kan få for barn og 
unge, i tillegg er det gjort ei vurdering i planomtalen av planforslaget sine verknader for barn og 
unge. Det er lagt inn byggegrense og det leggast opp til at bueiningane har muligheit for å 
opparbeide eigne uteopphaldsareal. Det er snakk om ei avgrensa fortetting i eit område som er prega 
av frittliggande småhusutbygging. Avstanden til nærmaste leikeplass er om lag 100 m. I tillegg ligg 
det ein kvartalsleikeplass 450 m unna. Vi vurderer derfor å ikkje sette ytterligare krav til leikareal 
innafor tomta. Føresegnene til planen gir ikkje muligheit for horisontaldelte bueiningar utan direkte 
tilgang til bakkenivå og avgrensar type bygg til frittliggande tomannsbustader.   
 
Barnerepresentanten, notat av 29.10.2019: 
Planomtalen manglar omtale av barn og unges interesser. Leikeplassføresegnene sitt arealkrav til leik 
slår inn ved meir enn 4 bueiningar. Kommunen og utbyggar skal likevel gjere ei totalvurdering av 
leikeplassituasjonen. Barnerepresentanten meiner at barn og unge sine interesser ikkje er ivaretatt, 
før en totalvurdering av leikeplassituasjonen er gjennomført.  
 
Vår kommentar:  
Sjå vår kommentar under merknad frå fylkeskommunen.  
 
Avdeling Vatn og avlaup (VA), notat av 15.10.2019: 
VA uttaler: «Foreslår at teksten under § 3-6- Drenering, tilgang til kommunalteknisk anlegg endres til: 
Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikke gi endringer i avrenningssituasjonen fra 
planområdet. Overvannsmengde til fellessystemet skal søkes redusert.  
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Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt, og på en miljømessig riktig måte. Lokal 
overvannshåndtering skal skje i tre trinn, fange opp og infiltrere, forsinke og fordrøye. Overflater skal 
bare forsegles så langt det er nødvendig».  
 
Vår kommentar:  
Merknaden er innarbeidd i planføresegnene.  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ut frå sine ansvarsområde ingen merknader.  
 
Økonomiske konsekvensar: 
Ingen kjente. 
 
Juridiske konsekvensar: 
Planen vil danne grunnlag for alle tiltak etter § 1-6 i plan- og bygningslova.  
 
Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvensar: 
Ingen kjente.  

 
Konklusjon: 
 
Mindre reguleringsendring for Åregjerdet 2 - gbnr. 51/249, innanfor reguleringsplan for Spjelkavik del 
2,  med plankart, føresegner og planomtale datert 30.08.2019, revidert 28.01.2020 (rev. A), blir 
fremma for godkjenning ved delegert mynde. 
  
 
Edvard  A. Devold   
verksemdleiar Plan, byggesak og geodata   
   
   
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
Utrykte dokumenter i saken: 
Ingen 
 
 
Vedlegg 
Plankart_rev. A  
Reguleringsbestemmelser_rev. A  
Planbeskrivelse_rev. A  
Illustrasjonsplan  
Merknader  
ROS analyse  
Referat oppstartmøte  
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Leite og Howden – Ålesund kommune 

ÅLESUND KOMMUNE  -  REGULERINGSBESTEMMELSER  
                             

Mindre reguleringsendring for Åregjerdet 2, del av 
reguleringsplan for Spjelkavik del 2  

 

 
Planidentifikasjon:  Saksnr. (Acos):  Egengodkjenningsdato: Godkjent av: 

ID-20200000337 20/337   xx.xx.2020  Verksemdleiar 
 

 
§ 1 - Generelt 

 
1.1 - Gyldighetsområde: 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrenser. Innenfor disse grensene skal arealene brukes slik som planen (plankartet og 
bestemmelsene) fastsetter. 
 
1.2 - Andre lover og vedtekter: 
Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven (pbl.) og gjeldende 
bygningsvedtekter for Ålesund kommune. 
 
1.3 - Unntak: 
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gjort gjeldende, kan det ikke 
gjøres privatrettslige avtaler som er i strid med disse. 
 

§ 2 - Reguleringsformål 
 
Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1)  
- Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2)  
- Veg, offentlig (o_SKV) 
- Gang-/ sykkelveg (o_SGS) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
 

§ 3 - Fellesbestemmelser 
 
3.1- Plassering og definisjoner: 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Tillatt bebygd areal (BYA) 
defineres etter teknisk forskrift (TEK). %-BYA angir tillatt bebygd areal i prosent av tomtens 
nettoareal. Parkering på bakkenivå regnes med i utnyttingen. 
 
Gesims- og mønehøgde beregnes i henhold til TEK §§ 5.9 og 6.2, og regnes i forhold til 
gjennomsnittlig planert terreng. 
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3.2 - Bygningers form, plassering, materialbruk og farge: 
Det skal ved utarbeiding av byggesøknader påsees at bebyggelsen får en god form og 
materialbehandling, og at det legges vekt på å finne en så god løsning som mulig i forhold til 
terrengtilpasning, utsikt for naboer samt opparbeiding av gode uteoppholdsarealer. Det skal også 
ivaretas at bygninger innenfor samme området får en enhetlig og harmonisk utforming med 
hensyn til materiale, takvinkel/takform og farge. 
 
Ved byggesøknad av boliger skal garasjer og carporter vise på situasjonskartet, selv om disse 
oppføres senere. Garasjer og carporter skal tilpasses hovedhuset med hensyn til materialvalg, 
form og farge. 
 
3.3 - Terrengbehandling, utomhusplan:  
Ikke bebygd del av tomta skal utformes tiltalende. Fyllinger og støttemurer skal så vidt mulig 
unngås, og det er ikke tillatt å ha skjemmende skjæringer og fyllinger. Skjæringer som følge av 
utgraving/planering av tomt skal tilplantes med stedegen vegetasjon. Der det er behov for 
forstøtningsmurer mot nabotomt eller veg, skal disse i hovedsak utføres i naturstein. Kommunen 
kan påby at planeringshøyden blir senket eller hevet slik at høyden på forstøtningsmuren blir 
redusert. 
 
Sammen med søknad om byggetillatelse kan kommunen kreve at det blir utarbeidet en 
utomhusplan for den ubebygde delen av tomta. Denne skal ved siden av å vise bebygd areal, 
også vise terrengbehandling og eksisterende og ev. ny vegetasjon.  
 
Det bør i størst mulig utstrekning forsøkes å ta vare på og nytte eksisterende terreng, vegetasjon 
og kulturminner slik som steingarder og lignende i området i forbindelse med utbygging. Bekker 
skal som hovedregel holdes åpne og i sin naturlige form, med tilstrekkelig kantvegetasjon.  
 
3.4 - Høyde på terreng, gjerde m.v. mot offentlig veg og grøntarealer: 
Terreng, gjerde, hekker o.l. i formålsgrensa langs offentlige veger skal ikke være høyere enn 1,2 
m over vegnivået, og 0,5 m ved kryss eller avkjørsler, jf. kommunens normer. Se ellers 
bestemmelsene vedrørende frisiktsone.  
 
Fra boligområdenes side skal det settes opp gjerde, hekk, buskrekke, steinrekke eller annen 
avgrensning mot friområder og felles grøntområder som synliggjør eiendomsgrensen, men ikke 
på en slik måte at ferdselen i friområdene innskrenkes. Avgrensningen må stå ferdig senest i 
første vekstsesong etter innflytting. 
 
3.5 - Kommunaltekniske anlegg: 
Innenfor byggeområdene kan oppføres trafokiosker, pumpestasjoner eller andre tekniske 
innretninger hvor dette er nødvendig. Frittstående bygg skal tilpasses stedets bebyggelse med 
hensyn til form og farge. Slike innretninger skal godkjennes av kommunen. 
 
3.6 - Drenering, tilgang til kommunaltekniske anlegg: 
Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikke gi endringer i avrenningssituasjonen fra 
planområdet. Overvannsmengde til fellessystemet skal søkes redusert. 
 
Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt, og på et miljømessig riktig måte. Lokal 
overvannshåndtering skal skje i tre trinn; fange opp og infiltrere, forsinke og fordøye. Overflater 
skal bare forsegles så langt det er nødvendig.  
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Kommunen skal ha rett til å nytte uteareal i forbindelse med nødvendig vedlikehold av 
kommunaltekniske anlegg som krysser eller ligger inntil byggeområdene. 
 
3.7 - Universell utforming: 
Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsippet om universell utforming/ 
tilgjengelighet for alle. 
 
3.8 - Automatisk fredede kulturminner: 
Dersom man under arbeid i området kommer over noe som kan være automatisk fredet 
kulturminne, plikter man å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for 
avklaring, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
 
3.9 - Kommunale normer og utbyggingsavtale 
Offentlige trafikkområder, offentlige VA-anlegg og overvannsystem innenfor planområdet skal 
opparbeides i samsvar med kommunale normer og retningslinjer vedtatt av Ålesund bystyre, og 
etter tekniske planer godkjent av kommunen. Det gjelder også for tilgrensende planområde som 
skal betjene dette området. Det vises også til bystyrets vedtak om krav om utbyggingsavtale 
dersom kommunen skal overta offentlige veger og offentlige VA-anlegg for framtidig drift og 
vedlikehold (jf. B-sak 116/06 og bestemmelsene tilknyttet kommuneplanens arealdel, 
egengodkjent 21.02.2008). 
 
3.10 - Sykkelparkering 
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering innenfor planområdet. Disse skal plasseres nær 
hovedinnganger og være delvis overbygde. 
 
3.11 - Renovasjonsteknisk plan 
Der det i reguleringsplan ikke er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan, skal denne utarbeides for 
å vise håndtering av avfall som tiltaket generer i driftsfasen. Dette gjelder både privat- og 
næringsabonnementer. 
 
3.12 - Støy 
For bebyggelsen gjelder miljøverndepartementets anbefalte grenser for utendørs støynivå på 
maks. LDEN 55 dB, jf. veileder T-1442. 
 

§ 4 - Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): 
Innenfor området skal det bygges konsentrert småhusbebyggelse i form av frittliggende 
tomannsboliger. Det er ikke tillatt med horisontaldelte boenheter uten direkte tilgang til 
bakkenivå. 
 
Gesimshøyden skal ikke overstige 6,5 m for bygninger med vanlig saltak, og mønehøgd ikke 
over 9,0 m. Maks. gesimshøgde for arker/tak-oppløft og bygninger med pulttak, settes til 8,0 m. 
Gesimshøgde for bygninger med flatt tak settes til 8,0 m. 
 
Garasjer/carporter kan utføres som fellesanlegg eller enkeltgarasjer. Det skal avsettes min. 1,25 
parkeringsplass per boenhet for de enkelte byggeområder. 
 
Graden av utnytting skal ikke overstige %-BYA=35. 
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Situasjonsplanen skal vise: 

• Atkomstveg og parkeringsløsninger, samt stigningsforhold på atkomstveg og avkjørsler. 
Biloppstillingsplasser, felles parkeringsareal, garasje og annen disponering av fellesareal 
herunder gjerde, murer, skråninger og drenering. 

• Plassering og høgde på bygninger med snitt inneholdende høgdedokumentasjon i forhold 
til tilstøtende bygninger og terreng. Takvinkel, møneretning og etasjetall på planlagte 
bygg. Fasadeoppriss og perspektivskisser som viser utforming av planlagte bygg i høve 
til eksisterende og planlagte bygningsvolum. 

• Arealbruk i byggeområde og fellesområde. 
• Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal, herunder terrengplanering, framtidig 

vegetasjon og bevaring av eksisterende vegetasjon. Den skal og inneholde løysing for 
terrengplanering som skal opparbeides samtidig med utbygging av det enkelte område. 

• Avsatt uteoppholdsareal (MUA) skal vises i situasjonsplanen. 
  

Høgder skal kotesettes på situasjonsplanen. Terrenginngrep og høgder skal vises i terrengsnitt. 
 
I den grad det er mulig, skal det tas hensyn til livsløpsstandard. Det må legges til rette for 
bevegelseshemmede. 
 

§ 5 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 - Veg, offentlig (o_SKV) 
I offentlige trafikkområde skal det bygges kjøreveger med tilhørende grøfter, skjæringer og 
fyllinger.  
 
Åregjerde i vest reguleres med en total bredde på 9,0 m og Furmyrvegen i sør reguleres med 
bredde 13,0 m.  
 
I tillegg til vist areal kommer nødvendig areal til vegskjæringer og -fyllinger. Der vegen får 
skjærings-/fyllingsutslag større enn 2 m utenfor regulert formålsgrense, skal det for å redusere 
utslaget oppføres forstøtningsmur i naturstein. 
 
Det er tillatt å legge rør og kabler i veggrunnen etter nærmere avtale med kommunen. 
 

* 
 

Leite og Howden AS, 30.08.2019 
Revidert 28.01.2020, revisjon A 

 
*** 

 
Godkjent iht. gitt delegering xx.xx.2020, sak 001/20 

 
 
 
Edvard A. Devold              
verksemdleiar Plan, byggesak og geodata         



 ÅREGJERDE 2 - gbnr. 51/249 

MINDRE ENDRING 

Planbeskrivelse 
30.08.2019

revidert 28.01.2020 (rev. A)



Åregjerde 2 – Mindre endring - planbeskrivelse 2 

Ålesund kommune - Leite og Howden AS 

1 Sammendrag og bakgrunn 
Grunneier av Åregjerdet 2 ønsker å utnytte tomten på en bedre måte, i henhold til fortettings-
strategien til Ålesund kommune sin nylige vedtatte kommuneplan. Tomten inneholder i dag 
en tomannsbolig, som er planlagt å rive og erstatte med to stykk tomannsboliger som er vist i 
illustrasjonsplanen. 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1984 og deler av denne vurderes til å ikke være rele-
vant grunnet nyere lover og forskrifter.   

Forslagsstiller er Lampholmen AS og plankonsulent er Leite og Howden AS. 

2 Planprosessen 
Oppstartmøte ble holdt 15.11.2018. Reguleringsendringens omfang og innhold er begrenset, 
og det ble derfor ikke stilt krav om annonsering ved oppstart.  

3 Planstatus og rammebetingelser 
Gjeldende reguleringsplan Spjelkavik del 2 ble godkjent 02.04.1984.

Plankartet til den gjeldende reguleringsplanen er utgangspunkt for endringa hvor en har 
bevart regulert vegbredde og byggegrenser. Bestemmelser er oppgradert i henhold til 
kommunens maldokumenter i tillegg til at det er laget en forenklet planbeskrivelse ettersom 
dette ikke var laget for den opprinnelige planen.  

4 Beskrivelse av endringen 
Tomten ligger i starten av den kommunale vegen Åregjerdet, like ved Moa. I den gjeldende 
planen er veien regulert breiere enn hva den er utbygd, men etter gjennomgang med kom-
munen er det bestemt at vegbredden skal bli værende for fremtidig utbygging. Byggegrenser 
er også bevart som tidligere.  

5 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Åregjerdet 2 har beholdt regulert vegareal, byggegrenser samt tomteareal i henhold til god-
kjent reguleringsplan fra 1984. Endringen går ut på at det endres fra frittliggende småhusbe-
byggelse til konsentrert bebyggelse i form av to stykk frittliggende tomannsboliger som vist i 
vedlagt illustrasjonsplan. Bestemmelsene er erstattet med nye i tråd med kommuneplanen 
ettersom de er av eldre dato. Planområdet er en del av ett allerede opparbeidet område med 
tanke på lek og rekreasjon med flere lekeplasser innenfor en sone på 150 m, samt en 
kvartals-lekeplass 350 m unna. Boenhetene vil i tillegg få mulighet til å opparbeide private 
uteoppholdsareal. Forsalgstiller vurderer det slik at barn og unges interesser ikke vil bli 
negativt påvirket av planforslaget. Regulert gang- og sykkelveg er ivaretatt.  
Utover dette vil endringen ikke ha vesentlig innvirkning på gjeldende plan.  



Sjekkliste utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Plan- og bygningslova § 28-1 fastsatt krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastsatt krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegginga.

Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Risiko og sårbarhet kan liggere i arealet slik
det er fra naturen sin side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarhet kan òg oppstå som ei følge av arealbruken – i og utenfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakten plikter å se til at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført.

Klimaendringene er forventet å påvirke framtidig risiko og sårbarhet, og ROS-analysen må derfor vurdere konsekvenser av klimaendringene. Fylkesmannen har lagt ved
noen sjekkpunkt på siste side i dette dokumentet som kan være til hjelp når klimatilpassing skal vurderes.

Bruk av sjekklisten
Denne sjekklisten er utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklisten kan tjene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarhet i
arealplansaker. Sjekklisten er ikke i seg selv en ROS-analyse. For å kvittere ut spørsmåla i sjekklisten, må det gjøres sjølvstendige vurderinger. Dersom en er usikker på om
det foreligger risiko, skal det hentes inn fagkyndig vurdering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklisten til eige behov.

Som utgangspunkt mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklisten gir størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre
områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarhet ikke blir avdekket, kan utfylt sjekkliste og kommentarer gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarhet.
Dersom risiko eller sårbarhet bliravdekt, må dette vises i sjekklisten, sammen med utfyllende vurdering av avdekte forhold. Sjekklisten kan under samme forutsetning
brukes i byggesaker og dispensasjonssaker, jf. kravene i pbl. § 28-1.

Sjekklisten er mindre egnet til å dokumentere sammensatt risiko og sårbarhet i større arealplaner (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner).

Fylkesmannen har samlet dokument og linker til bruk i arealplanleggingen her:
http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Arealplanlegging/

GisLink gir tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanleggingen:
http://www.gislink.no



Sjekkliste utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningslova

Navn på tiltaket/plan: Åregjerde 2

Naturgitte
forhold

Er det knyttetrisiko til følgende element?
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eget avsnitt/vedlegg.
Grunngi NEI etter behov.

Ja Nei Kommentar

a Er området utsattfor snø-, flom-, jord- og/eller steinskred? X
b Er området utsattfor større fjellskred? X
c Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? X
d Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X

e
Er området utsattfor flom eller flomskred, også når man tar hensyn til
økt nedbør som følge av klimaendringer?

X

f
Er det kjente problem med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker,
oversvømmelse i kjeller osv?

X

g Kan det være fare for skogbrann/lyngbrann i området? X

h
Er området sårbart for ekstremvær/stormflo medregneten ev.
havnivåstigning som følge av endret klima?

X

i Trenger det tas særskilte hensyn til radon?
X Det er moderat til lav fare for radon i området, og byggene vil bli

utført med radonsperre.

j
Annet(Spesifiser)?

Omgivelser

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten? X
b Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? X

c
Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversvømmelse i
lavereliggende område?

X

d
Annet(spesifiser)?
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Vass-
forsyning

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a Er det problem knyttet til vassforsyning og avløp i området? X

b
Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann, og kan dette
utgjøre en risiko for vassforsyninga?

X

c Annet (spesifiser)?

Kraft-
forsyning

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Er området påvirketav magnetfelt over 0,4µT fra høyspentlinjer? X
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X

d
Annet(spesifiser)?

Samferdsel

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? X

b
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for området?

X

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? X

d
Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge
av naturhendelser?

X

e
Annet(spesifiser)?

Miljø/
Landbruk

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a
Vil planer/tiltaketbli rammetav, eller forårsake forurensingi form av lyd,
lukt eller støv?

X

b
Vil planer/tiltaketbli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller
permanent forurensing i området?

X

c Vil tiltaket ta areal fra dyrka eller dyrkbar mark? X

d
Annet(spesifiser)?
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Er området
påvirket/
forurenset
fra tidligere
bruk

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? X
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? X

c
Industrivirksomheteller aktiviteter som f.eks. avfallsdeponering,
bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?

X

d Annet(spesifiser)?

Brann/-
ulykkes-
beredskap

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a Har området mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk)?
X Det kan bli nødvendig å etablere ny brannhydrant i henhold til krav i

TAR17 som sett krav til avstand til uttak. Uttak i dag er ikke innenfor
krav i TAR.

b Har området dårlige tilkomstruter for utrykningskjøretøy? X

c
Annet(spesifiser)?

Sårbare
objekt/
grupper

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar

a

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området:
- Elektrisitet,
- Teletjenester?
- Vassforsyning?
- Renovasjon/avløp?

X Tomten inneholder i dag en enebolig med utleieleilighet. Endringen
fører til ytterligere to boenheter.

b Er det spesielle brannobjekt i området? X
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området? X

d Barn og unge

X Det er flere lekeplasser i området, og det er innenfor planområdet
lagt opp til muligheter for opparbeiding av uteområde på egen
eiendom. Regulert gang- og sykkelveg er ivaretatt og fartsgrensen i
området er 30km/t. Trafikk i området er primært til og fra bolig.

e Annet(spesifiser)?
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Virksomhet
srisiko

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? X

b
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter
(industriforetak osv.), utgjøre en risiko?

X

c Er det storulykkesbedrifter i nærheten som kan representere en fare? X

d Annet (spesifiser)?

Ulovlig
virksomhet

Er det knyttetrisiko til følgende element? Ja Nei Kommentar
a Er tiltaket i seg selv ett sabotasje-/terrormål? X
b Fins det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? X
c Annet (spesifiser)?

Sjekklisten er gjennomgått den 30/08 – 19 av sign.: __________________________________________
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Sjekkliste klimatilpassing
1. Flomfare
a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2):
o  Er det fare/høyde for klimafremskrivelser i flomsonekartleggingen?
o  Kan øket totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre på resultatet av kartleggingen?
o  Kan forhøyet havnivå føre til forhøyet flomfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flom)?
o  Har det vært tilfelle av isgang (som kan forverre flomproblemene)?

b) Bekker og mindre elver med bratt fall:
o  Har det vært flom ved tidligere hendelser med intens nedbør?
o  Kan forhøyet totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre forholdene?
o  Er det planlagt utbygging 20 meter eller nærmere ett vassdrag/bekk?
o  Er bekker lagt i rør, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna forhøyet nedbørsmengder?
o  Har det vært endringer i arealbruken rundt elver og bekker som gjør at de må finne andre løp ved flom?
o  Vil utbyggingen kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elver og bekker kan endre løp?

2. Skred/erosjon
a) Er det løsmasser langs elv og/ eller sjø som kan være utsatt for erosjon?

3. Avløp
a) Har det vært problem med kapasiteten i avløpssystemene ved tidligere hendelser med intens nedbør?
b) Har det vært problem tilbakeslag?
c) Kan forhøyet totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør endre forholdene?
d) Kan forhøyet havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)?

4. Havnivå/stormflo
a) Er beregningen av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippene i rettlederen «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)?

5. Infrastruktur (utenom vann og avløp)
a) Kan forhøyet fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarhetsforhold for det aktuelle området?

6. Slagregn
a) Kan området være sårbart for forhøyet fare for slagregn?
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Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsendring - mindre 
endring - Spjelkavik del 2 - gbnr 51/249 - Åregjerdet 2 - fråsegn 
ved offentleg ettersyn 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Innleiing  
Kommunen har lagt forslag til endring av reguleringsplanen Spjelkavik del 2, ut til 
offentleg ettersyn. Hensikta er å fortette ei einsleg bustadtomt innanfor eit etablert bu-
miljø. Endringa er framlagt som mindre endring, jf. plan- og bygningslova § 12-14, 
andre ledd. 
 
Gjeldande reguleringsplan for Spjelkavi del 2 viser at det innanfor felt B26 kan bli oppført 
frittliggande bustader i inntil 2 etasjar, med utnyttingsgrad inntil 15 %. Tillat byggtype blir 
no føreslått endra til konsentrerte småhus (kjeda einebustader, frittliggande eller kjeda to-
mannsbustader, fleirmannstader eller rekkehus o.l.) og utnyttingsgraden føreslått endra til 
inntil 35% BYA.  
 
Planfagleg vurdering  
Mindre endring  
Jf. plan- og bygningslova § 12-14, andre ledd, kan kommunen fatte vedtak om endringar 
som ikkje medfører endring av hovudtrekk i plan. Jf. paragrafens tredje ledd. Det føresett 
at verken offentlege instansar eller private har innvendingar.  
 
Det er vesentleg at dei ønskja endringane er i samsvar med offentlege instansars pålagte 
ansvarsområder og tek omsyn til private interesser, nabointeresser m.m.  
 
Dersom det etter høyring og eventuelt revidering av plandokument føreligg innvendingar, 
kan kommunen ikkje behandle saka som ei mindre endring, men må behandle saka som 
vanlig reguleringsendring, jf. § 12-3 Detaljregulering.  
 
Planfagleg vurdering 
ROS analyse – barn og unges som sårbar gruppe 
I sjekklista utarbeide for risiko- og sårbarheit er barn og unge ikkje nemnt som ei sårbar 
gruppe, heller ikkje barn og unges oppvekstmiljø som objekt.  
 
Barn og unges er gitt særskilt merksam i all planlegging gjennom formålsparagrafen i 
plan- og bygningslova § 1.1, femte ledd. Eit av våre ansvarsområder i planlegginga er å 
sjå til at kommunen følgjer opp dette ansvaret.  
 

Ålesund kommune 
Postboks 1521 
6025   Ålesund 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

19/76538 30.09.2019 119975/2019/REGULERINGSPLAN/1504 Anders Smith-Øvland,  
71 28 02 41  25.10.2019 



Side 2 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROS-analysen  er å sjå som mangelfull inntil Vi rår barn og unge blir innarbeida som 
tema og at eventuelle avbøtande tiltak blir gitt som konkrete føringar i plandokumenta.  
 
Planomtale – vurdering av planforslagets verknader for barn og unge 
I planomtalens punkt 5 (verknader av planforslaget) er endringa vurdert å generelt ikkje 
ha nokon vesentleg verknad på gjeldande plan. Det er ikkje vurdert kva endringa konkret 
vil medføre for barn og unges interesser.  
 
Ettersom saka gjeld fortetting vil det etter vår vurdering høgst sannsynlig føreligge 
endringar som omfattar barn og unges interesser.  
 
Vurderinga av verknader i planomtalen bør gå nærare inn på verknadene av dei 
konkrete endringane som er føreslått plandokumenta, plankart og føresegn, og vurdere 
om det vil føreligge positive, nøytrale eller negative verknader for barn og unge.  
 
Plankart – sikring av tilstrekkeleg og eigna leikeareal  
Leikeareal er ikkje lagt inn som eige planformål i forslaget til fortetting. Avstanden 
mellom byggegrense og vegformål er under 10 meter, ned mot 5 meter. Avstanden til 
regulert leikeareal i vest er omlag 435 meter. Lenger om ein skal nå regulert leikeareal 
av betyding i aust.  
 
Byggegrense vil i seg sjølv ikkje sikre tilstrekkeleg areal til at barn og unge kan utfolde 
seg og mangel på egna ute opphalds og leikeareal vil kunne være kritisk, særskilt ved 
etablering av fleire bueiningar.  
 
Fortettinga kan etter vår vurdering ikkje vise til anna areal for leik, men bør sikre 
tilstrekkeleg og eigna leikeareal innanfor eiget planområde, gjennom eige arealformål 
eller bruk av byggegrense. 
 
Illustrasjonsplan – illustrasjon av ulike byggtypar  
Illustrasjonsplanen som ligg ved plandokumenta viser ikkje dei kjeda eller saman kopla 
byggtypane som det er opna opp for i føresegna, men berre alternativet for frittliggande 
bygg, i denne samanhengen to to-mannsbustader.  
 
Vedlagt illustrasjonsplan vil vere mangelfull dersom denne ikkje synleggjer dei 
byggtypane som planforslaget opnar opp for.  
 
Vi rår til at illustrasjonsplanen dokumentere korleis  det vil være mogleg å etablere dei 
ulike føreslåtte byggtypane som det er opna for i reguleringsføresegna, både som 
grunnlag for eventuelt vedtak og som støtte ved eventuelt seinare forvalting av 
planendring.  
 
Føresegna – føring for byggtypar og vertikal/horisontal inndeling  
Reguleringsføresegn § 4.1 opna opp for ei rekke ulike byggtypar, utan at det er ikkje gitt 
nærare føringar vertikal og horisontal inndeling. 
 
Dersom planforslaget tilet byggtypar med horisontaldelte einingar, så vil dette medføre 
at einingar på bakkenivå privatisere utanforliggande uteopphaldsareal. Dette er særskilt 
kritisk ved fortetting kor uteopphaldsareal blir redusert.  
 
Vi rår til at kommunen i § 4.1 ikkje opnar opp for horisontal deling av bygg, einingar 
utan direkte tilgang til bakkenivå. Dette for å sikre at alle bueiningar innanfor 
planområdet blir sikra tilgang til uteopphaldsareal.  
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Heimel 
Plan- og bygningslova § 28-7. Den ubygde del av tomta, fellesareal, stiller krav om 
storleik, utforming og plassering for at uteareal skal kunne fungere som opphaldsstad 
for bebuarar. I dette ligg og kravet om tilstrekkeleg og egna areal for leik.  
 
Lova er vidareført i teknisk forskrift § 8-1 opparbeida uteareal og 8-3 uteopphaldsareal.  
 
For barn og unge interesser er det i tillegg utarbeida Rikspolitiske retningsliner. Vi ser 
lov, forkrift og retningsliner i samanheng når vi no vurderer arealbruken som ikkje 
tilfredstillande.   
 
KONKLUSJON 
Vi vurderer planforslaget å ikkje i tilstrekkeleg grad barn og unges interesser i 
planlegginga. Vi ber om at følgjande endringar blir innarbeida i plandokumenta: 
 

 ROS-analysen – Eit eige punkt for barn og unge og konkrete føringar for 
eventuelle avbøtande tiltak.  

 
 Planomtale - Konkrete vurderingar av planforslagets verknader for barn og 

unge. 
 

 Plankart - Tilstrekkeleg og eigna leikeareal sikra gjennom eige arealformål eller 
bruk av byggegrense. 

 
 Reguleringsføresegna – § 4.1, ikkje tillat med horisontaldelte bueiningar, 

einingar utan direkte tilgang til bakkenivå. 
 

 Illustrasjonsplanen - Dokumenterer korleis  det vil være mogleg å etablere dei 
ulike byggtypane som det er opna for i reguleringsføresegna § 4.1. 

 
Fråsegna er heimla i plan- og bygningslova § 28-7, teknisk forskrift (TEK17) § 8-1 og  
8-3, og Rikspolitiske retningsliner for barn og unge. 
 
Vi minner om at eventuelt vidare planlegging skal skje gjennom plan- og bygningslova  
§ 12-3 Detaljregulering, dersom våre innvendingar ikkje blir innarbeida i den vidare 
planlegginga. Kravet er heimla i plan- og bygningslova § 12-14, tredje ledd. 
 
Med helsing  
  

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



       
       
E-postadresse: 
fmmrpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 
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ÅLESUND KOMMUNE 
Postboks 1521 
6025 ÅLESUND 
Att. May Iren Lorgen Flem 
 

  
 
 
Ålesund kommune 
Gnr51 bnr249 - tilrettelegging for fortetting tomannsboliger Åregjerdet 2 
Fråsegn til mindre reguleringsendring av Spjelkavik del 2 
 
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 
Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Spjelkavik del 1 (vedtatt 02.04.1984) er sendt på 
høyring. Endringa gjeld tilrettelegging for to tomannsbustader som erstatning for eksisterande 
einebustad på gnr51 bnr249. Utnyttingsgrad på tomta vert endra frå BYA 15% til BYA 35%. 
 
Eigedommen ligg i fortettingssone 3. Bustadområde langs kollektivaksen bysentrum-Moa og 
rundt bydels- og nærsentra, der ein kan legge til rette for utbygging med middels utbygging, men 
må oppretthalde eksisterande skala. 
 
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde ingen merknader. 
 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Yngvild Meinseth 
fagsjef - plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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 INTERNT NOTAT 
 
 
Mottakere: 
 May Iren Lorgen Flem Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

 
Fra: Magne Blindheim, Vann, avløp og renovasjon 
 

 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Dato: 
 MBL  18/7295-10  19/81515    51/249 15.10.2019 

 
 

Merknad - VAR - Mindre endring Spjelkavik del 2, gnr. 51 bnr. 249- Åregjerdet 
2 
Vi  viser til ovennevnte forslag til reguleringsendring samt våre kommentarer gitt i 
oppstartsmøte. VAR-virksomheten har følgende merknad: 
 
Reguleringsbestemmelse: 
Under §3.6 – Drenering, tilgang til kommunlateknisk anlegg, foreslås vi at teksten endres til: 
Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikke gi endringer i avrenningssituasjonen fra 
planområdet. Overvannsmengde til fellessystemet skal søkes redusert. 
 
Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt, og på en miljømessig riktig måte. Lokal 
overvannshåndtering skal skje i tre trinn; fange opp og infiltrere, forsinke og fordrøye. 
Overflater skal bare forsegles så langt det er nødvendig. 
 
 
 
Med hilsen 
Magne Blindheim 
ingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
    
    

 



 
 
 
 
 
 
 INTERNT NOTAT 
 
 
Mottakere: 
 May Iren Lorgen Flem Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

 
Fra: Jens Arne Gjørsvik, Kultur 
 

 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Dato: 
 JAG  18/7295-13  19/85502    51/249 29.10.2019 

 
 

Barnerepresentantens uttalelse - Mindre endring Spjelkavik del 2, gnr. 51 bnr. 
249- Åregjerdet 2 
 
Kommentarer: 

- Planbeskrivelsen mangler beskrivelse av barn og unges interesser. 
- Leikeplassbestemmelsene sitt arealkrav til lek slår inn ved > 4 boliger. Kommunen og 

utbygger skal allikevel gjøre øvelsen jf. oppstartsreferat 15.11.18 «I alle områder skal 
det gjøres en totalvurdering av leikeplassituasjonen (avstand, areal, kvalitet m.m.)..» 
En har eksempel der Ålesund kommune har stilt krav til 100 -150 m² innregulert lek på 

egen tomt, ved < 5 boliger, når totalvurderingen tilsier at dette er nødvendig. 
 
Barn og unges interesser er ikke ivaretatt, før en totalvurdering av lekeplassituasjon er gjort 
jf. kommentarer over. 
 
 
Med hilsen 
Jens Arne Gjørsvik 
fagleder/ barnerepresentant 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
    
    

 



From: Eivind Norstrand <eivind_nl@hotmail.com> 
Sent: 1. oktober 2019 12:05:54 
To: Postmottak Ålesund 
Subject: Byggesak  

  

Hei! 
 
Viser til brev om endring vedr gnr 51 bnr 249 Åregjerdet 2. Det er angitt at det legges til rette 
for to tomannsboliger.  
 
Vet man pr nå noe mer ang planer?  
Høyde på hus, parkering osv? 
 
 
 
Mvh  
 
Eivind Norstrand  
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PLAN OG BYGNING

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. $ 12-8)
OPPSTARTSMØTE-REFERAT

Deltakere: • Michel Tollås Nation- Lampholmen AS, forslagsstiller
• Jens Arne Gjørsvik- Barnerepresentant, Ålesund Kommune
• Magne Blindheim- VH Vann, avløp og renovasjon
• Annegret Siejak og May Iren Lorgen Flem- VH Plan og

bygning

Sted, dato: Ålesund rådhus, 15.11.2018

Området saken gjelder: Furmyr, Åregjerdet 2, gnr. 51 bnr. 249

Plantype: Detaljplan evt. mindre reguleringsendring

Arkivsak-nr.: 18/7295

Planens hensikt
(planinitiativ):

Legge til rette for fortetting og tilkomst til tomta.

Forslagsstillers ønske
til planinnhold:

Tiltakshaver ønsker å øke utnyttelsesgraden på tomta og bygge 4-6
boenheter innenfor byggearealet på tomta. Det er tidligere bedt om
forhåndskonferanse med bygning om å få etablere 4-6 boenheter på
eiendommer gjennom byggesøknad. Kommunen stilte seg negativ til
dette og bad tiltakshaver om å vurdere aregulere arealet.
Eiendommen er i dag regulert til boligbebyggelse inntil 2 etasjer, og
fremstår som en enebolig.

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

9/2%° '
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Kommuneplanens arealdel 2016-2018: Avsatt til boligformål.

Referatet sendes med underskrift til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Serviceboks 21, 6025 Ålesund,
epost: postmottak@alesund.kommune.no
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Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. § 12-8)
OPPSTARTSMOTE - REFERAT
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Gjeldende reguleringer:  Tomta er regulert til bolig og vegareal.
Planer som gjelder i området er Spjelkavik del 2, vedtatt 02.04.1984

Flyfoto av området

Referatet sendes med underskrift til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Serviceboks 21, 6025 Ålesund,
epost: postmottak@alesund.kommune.no
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Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. phi. § 12-8)
OPPSTARTSMØTE - REFERAT

 

o

.."." eat.-
Temaplan 1- Reguleringsplankrav:  Eiendommen ligger i område
hvor det er godkjente reguleringsplaner.

ra

Spjelka

-Temaplan 2-  Senterstruktur: Eiendommen ligger nær Moa, som i
dag fungerer som et supplerings-/handelssenter for Ålesund. Her
ligger handel- og kontorfunksjoner.

Referatet sendes med underskrift til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Serviceboks 21, 6025 Ålesund,
epost: postmottak@alesund.kommune.no
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Oppstart av reguleringsplanarbeid (if. phi. $12-8)
OPPST ARTSMOTE - REFERAT

'Temaplan 3- Fortettingsstrategi:
Området ligger i fortettingskategori 3. Boligområder langs
kollektivaksen bysentrum- Moa og rundt bydels- og nærsentra. Dette
betyr at man kan legge til rette for utbygging med middels utnyttelse,
men må opprettholde eksisterende skala.

Utdrag av gjeldende retningslinjer for fortettingskategori 3:

I alle områder skal det gjøres en totalvurdering av
leikeplassituasjonen (avstand, areal, kvalitet m.m.). Der leikeareal
ikke kan dekkes på egen tomt, må leikeareal samordnes med
omkringliggende boligfelt, og/eller kompensere i form av
opprustning av eksisterende/planlagte leikeplasser/friområder e.l. Uf.
kap. 12)

I områder med enhetlig bebyggelsesstruktur:
• Nye tiltak skal samspille med eksisterende bygninger og

terreng gjennom volum, høyde, lengde, grunnflate, takform
og materialbruk

• Ny bebyggelsesstruktur kan tillates, dersom den videreføres
over flere eiendommer slik at enhetlig bebyggelsesstruktur
sikres

Referatet sendes med underskrift til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Serviceboks 21, 6025 Alesund,
epost: postmottak@alesund.kommune.no
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51/249
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Planavgrensning:  Kommunens forslag til planområde (over)

Kommunens
tilbakemeldinger: •  Utnyttelse:  Tomta er i dag bebygd med en bolig som

fremstår som en enebolig. I følge tiltakshaver er det tre
boenheter, samt en uinnredet kjeller i boligen. Tiltakshaver
ønsker å øke antall boenheter på tomta (4-6 boenheter). Med
tanke på at eiendommen ligger innenfor fortettingskategori 3
i et område hvor det i dag er preg av eneboligbebyggelse, er
det naturlig at man tar hensyn til omkringliggende
bebyggelse i videre utvikling av tomta. Man må før varsling
vurdere om planen kan behandles om en mindre
reguleringsendring eller om området må detaljreguleres.

•  Barn og unge:  I alle områder skal det gjøres en
totalvurdering av leikeplassituasjonen (avstand, areal, kvalitet
m.m.). Der leikareal ikke kan dekkes på egen tomt, må
leikareal samordnes med omkringliggende boligfelt, og/eller
kompensere i form av opprusting av eksisterende/planlagte
leikeplasser/friområder e.l. (jf. kap 12). Eventuelt krav til
leikeplass vil være avhengig av antall boenheter man ønsker
alegge til rette for på eiendommen. Dersom man onsker a
legge til ·rette for inntil fire boenheter settes det færre krav til
leikareal. Leikeplassbestemmelsene i arealplan gjelder,
minimumsareal for nærleikeplass er 200 mi eller minimum
36 mi per boenhet ved flere boenheter enn 4.

•  Infrastruktur:  Eiendommen har i dag tilkomst fra

Referatet sendes med underskrift til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Serviceboks 21, 6025 Alesund,
epost: postmottak@alesund.kommune.no
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Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. § 12-8)
OPPST ARTSMOTE  -  REFERAT

Åregjerdet i vest, denne tilkomsten må opprettholdes.
Furmyrvegen ligger i tomtegrensen mot sør. Furmyrvegen er
planlagt utvidet inn på eiendommen, noe som reduserer
tilgjengelig utbyggingareal. Vegarealet må beholdes slik det
er regulert for asikre fremtidig opparbeiding av nødvendig
vegstandard. Byggelinje skal følge gjeldende regulering for
vei og ikke dagens situasjon. Parkering: Min 1,25 per
boenhet iht. kommuneplanen.

•  Vann, avløp, renovasjon:  Det er ikke utbygget separat
overvannsystem for området, men felles avløpssystem som
leder både spillvann og overvann. Dette har ikke kapasitet til
åta i mot mer overvann, ettersom ledningsnett og
renseanlegg allerede er overbelastet. Overvannshåndtering på
tomta må løses lokalt gjennom infiltrasjon, fordrøyning og
kompenserende tiltak mm. i tråd med kommunens
retningslinjer. Brannslokking: Stokkevannsforsyning må
utredes og avklares med Ålesund brannvesen.
Renovasjonsteknisk plan må utarbeides og ligge ved
planforslaget. ÅRIM kontaktes ved planoppstart for
veiledning.

•  Annet:  Arealet ligger innenfor konsesjonsområde for Tafjord
sitt fjernvarmenett. Da det er snakk om en mindre justering
på et område som allerede er utbygd og satt av til
utbyggingsformål blir det vurdert at man ikke setter krav til
planprogram eller konsekvensutredning. Det må utarbeides
ROS-analyse for planområdet. Ved utarbeidelse av
planforslag er det satt krav til at reguleringsplan skal
utarbeides av fagkyndige jf. Plan- og bygningsloven§ 12-3
fjerde ledd.

•  Konklusjon: Kommunen stiller seg positiv til en mindre
endring/ny detaljregulering av tomta, forutsatt at ny
bebyggelse er tilpasset naboområdet og kommunens
retningslinjer følges.

Generelt: • Det gjøres oppmerksom på gebyrregulativet for plansaker med de
til enhver til gjeldende satser. Faktura for gebyr sendes den private
plankonsulenten dersom ikke annet er avtalt.

• Plankart skal utarbeides og leveres i henhold til kommunens krav

L 
til utarbeiding av digitale plankart. Planmaterialet skal sendes i
digital form (doc, pdf, sosi) til kommunens saksbehandler og
kommunens dokumentsenter (postmottak@alesund_kommune.no)

__,______ __
Referatet sendes med underskrift til Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Serviceboks 21, 6025 Ålesund,

epost: postmottak@alesund.kommune.no
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OPPSTARTSMØTE - REFERAT

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.

kshaver)

M1
#le,d,3,12,2I /'1..

(Sted, dato, underskrift saksbeh. kommunen)

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