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SAK 

 
 

Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Kristin Torine Amdam Arkivsak: 20/20363 
 Journalpost: 20/98966 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

156/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Innkalling og sakliste blir godkjent. Møteprotokoll frå siste møte blir godkjent. 
Møteleiar, .................. blir valt til å godkjenne protokoll frå dette møtet. 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 

1. Protokoll - Planutval - 29.09.2020 
 

  



 

 

SAK 

 
 

Referatsaker 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Kristin Torine Amdam Arkivsak: 20/20363 
 Journalpost: 20/99707 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

157/20 Planutval 20.10.2020 

 
Underliggande saker: 

Saksnummer: Tittel: 

051/20 Gbnr. 34/355 - Vedtak i klagesak - Storskjervavegen 23 - Garasje 

052/20 Gbnr. 567/1 - Vedtak i klagesak - Erstadvegen 23 - Søknad om dispensasjon - Frådeling av 
parsell og tre hyttetomter 

053/20 Status plansaker 12. oktober 2020 

054/20 Gbnr. 699/15 - Vedtak i klagesak - Svartløkvatnet - Naust 

 
 
Refererte saker vert teke til vitande 
 

 
 
 
 
  



 

 

SAK 

 
 

Delegerte saker bygning 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Kristin Torine Amdam Arkivsak: 20/20363 
 Journalpost: 20/99932 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

158/20 Planutval 20.10.2020 

 
Underliggande saker: 

Saksnummer: Tittel: 

1033/20 Gbnr. 10/59 - Vedtak - Bjørkavollen 23 - Carport 

1066/20 Gbnr. 118/412 - Vedtak - Korsvika terrasse 15 - Støttemur 

914/20 Gbnr. 118/940 - Vedtak rammetillatelse - Boligblokk med 24 boenheter -  Solsidevegen 92-96 

988/20 Gbnr. 13/129 - Vedtak om avslag - Skråvika - Vegg ved naust 

1073/20 Gbnr. 13/51 - Vedtak - Skråvika - Arealoverføring 

1072/20 Gbnr. 13/51 - Vedtak - Skråvika - Deling av grunneiendom - Tomt 1 

1067/20 Gbnr. 13/51 - Vedtak - Skråvika - Deling av grunneiendom - Tomt 2 

1068/20 Gbnr. 13/51 - Vedtak - Skråvika - Deling av grunneiendom - Tomt 3 

1053/20 Gbnr. 133/263 - Vedtak - Kløvadalen 9 - Utvidelse av balkong og riving av uthus 

1095/20 Gbnr. 133/455 - Vedtak fradeling - Sjømannsvegen 21 - Deling av grunneiendom - parsell 1 

1093/20 Gbnr. 133/455 - Vedtak fradeling - Sjømannsvegen 21 - Deling av grunneiendom - parsell 2 

1094/20 Gbnr. 133/455 - Vedtak fradeling - Sjømannsvegen 21 - Deling av grunneiendom - parsell 3 

1096/20 Gbnr. 133/455 - Vedtak fradeling - Sjømannsvegen 21 - Deling av grunneiendom pa. 5 

1061/20 Gbnr. 139/227 - Vedtak - Gangstøvikvegen 70 - Fryselager 

1112/20 Gbnr. 139/339 - Vedtak - Fagerlivegen 31B - Bruksendring og tilbygg 

1115/20 Gbnr. 139/339 - Vedtak - Fagerlivegen 31B - Garasje 

1086/20 Gbnr. 139/374 - Vedtak frådeling - Vågavegen 25 - Deling av grunneiendom 

799/20 Gbnr. 139/590 - Vedtak frådeling - Store-Nørve - Deling av grunneiendom 

1110/20 Gbnr. 142/3 - Vedtak - Langøya - Flytebrygge 

1034/20 Gbnr. 145/7 og 25 - Kveldssolvegen 589 - Arealoverføring - Parsell 2 

1032/20 Gbnr. 145/7 og 70 - Kveldssolvegen 591 - Arealoverføring - Parsell 1 

1120/20 Gbnr. 147/201 - Vedtak - Øvre Remaveg 4 - Bruksendring 

1087/20 Gbnr. 153/16 - Vedtak - Storfarvegen 65 - Deling av grunneiendom 

1082/20 Gbnr. 17/282 - Vedtak - Vegsundstranda 45 - Sykkelskur, redskapobod og renovering av 
garasje 

1047/20 Gbnr. 17/383 - Vedtak - Endring av gitt tillatelse - Bruksendring - Myrullvegen 56 

1035/20 Gbnr. 19/118 - Vedtak - Blindheimsneset - Flytebrygge 

1114/20 Gbnr. 19/131 - Vedtak - Blindheimsneset 2 - Riving av bolig og garasje 

1059/20 Gbnr. 19/151 - Vedtak - Skåtadalen 34 - Fasadeendring 



 

 

1030/20 Gbnr. 19/2 - Vedtak - Blindheimsneset - Støttemur for vegutvidelse 

976/20 Gbnr. 19/40, 125 - Vedtak - Blindheimsneset - Naust 

1074/20 Gbnr. 19/60 - Vedtak - Blindheimsneset 8 - Tilbygg og fasadeendring 

1122/20 Gbnr. 200/401 - Vedtak - Nedre Strandgate 50 - Utvendig rømningstrapp 

1105/20 Gbnr. 200/445 - Vedtak - Skippergata 5 - Ulovlig tiltak 

972/20 Gbnr. 200/700 - Vedtak - Aspegata - Ledningsanlegg for vann, overvann og spillvann, veg og 
avfallsbrønner 

1099/20 Gbnr. 201/104 - Vedtak - Borgundvegen 43 - Innvendig endring 

356/20 Gbnr. 201/411 - Vedtak - Kongensgate 25 - Bruksendring 

1106/20 Gbnr. 201/682 - Vedtak - Storgata 38 - Bruksendring, to nye bad og vaskerom 

1046/20 Gbnr. 201/789 - Vedtak - Keiser Wilhelms gate 9A - Kremmergården - Nytt inngangsparti 

1101/20 Gbnr. 201/887 - Vedtak - Parkgata 11 - Installasjon av brannalarmanlegg 

837/20 Gbnr. 23/11 - Vedtak frådeling - Gamle Gjerdsvegen 38 - Deling av grunneiendom 

1041/20 Gbnr. 23/17 - Vedtak - Storeløkken 56 - Enebolig og garasje 

1027/20 Gbnr. 23/17 - Vedtak - Storeløkken 56 - Tomannsbolig 

1042/20 Gbnr. 305/10 - Vedtak - Flemsvegen 326 - Veranda 

1048/20 Gbnr. 319/33 - Vedtak - Lepsøy - Fritidsbolig 

1058/20 Gbnr. 32/1 - Dispensasjonsvedtak - Røsslyngvegen 12 C - Garasje 

1052/20 Gbnr. 32/281 - Vedtak - Øvre Holen 4A - Fasadeendring 

1078/20 Gbnr. 329/19 - Vedtak - Årsundvegen 10 - Bruksendring 

1017/20 Gbnr. 35/4 pa. 2 - Vedtak fradeling - Vestre Olsvikveg 45 - Fradeling av naust 

1014/20 Gbnr. 35/4 pa.1 - Vedtak - Vestre Olsvikveg 45 - Fradeling av naust 

967/20 Gbnr. 35/99 - Vedtak - Vestre Olsvikveg 35 - Naust 

1039/20 Gbnr. 36/149 - Vedtak - Breivika industriveg 7 - Ombygging 

966/20 Gbnr. 37/71 - Vedtak fradeling - Nordåsvegen 8 - Fradeling 

1049/20 Gbnr. 372/461 - Dispensasjonsvedtak - Trolldalsvegen - Einebustad og garasje 

1054/20 Gbnr. 381/20 - Vedtak - Bjørlykkvegen 20 - Tilbygg 

1091/20 Gbnr. 39/234 - Vedtak om fradeling - Lerstadvegen 101 - Deling av grunneiendom 

1075/20 Gbnr. 475/107 - Vedtak - Søvikneset 76 - Riving av brannskadd bolig 

1055/20 Gbnr. 475/95 - Vedtak - Ospevegen - Riving og oppføring av enebolig 

1028/20 Gbnr. 48/191 - Vedtak - Hatlevika 4 - Bruksendring 

1083/20 Gbnr. 49/285 - Bekreftelse på endring av ansvarsrett  - Hatlevika 25 - Sammenslåing, 
fasadeendring og endring av bærekonstruksjon 

1102/20 Gbnr. 5/335 - Vedtak - Nedregotten - Enebolig mot nord 

836/20 Gbnr. 5/335 - Vedtak - Nedregotten - Enebolig mot sør 

1127/20 Gbnr. 50/1641 - Vedtak fradeling - Åse - Vestlig parsell 

1038/20 Gbnr. 50/1665 - Vedtak - Geilevika - Naust 

1069/20 Gbnr. 50/5 - Vedtak om fradeling - Borgundvegen - Deling av grunneiendom - FS3 

1070/20 Gbnr. 50/5 - Vedtak om fradeling - Borgundvegen - Fav1 

1062/20 Gbnr. 50/623 - Vedtak - Fureåsen 12 - Tilbygg og endring av eksisterende terrasse 

1025/20 Gbnr. 508/23 - Vedtak - Glomsetvegen 442 - Garasje 

1079/20 Gbnr. 51/249 - Vedtak - Åregjerdet 2 - Oppføring av tomannsbolig - Vest 

1077/20 Gbnr. 51/249 - Vedtak - Åregjerdet 2 - Riving av bolig og oppføring av tomannsbolig - Øst 

1051/20 Gbnr. 51/279 - Vedtak - Urabakken 16 - Skorsteinsrehabilitering 

1065/20 Gbnr. 513/180 - Vedtak - Vallevegen 20 - Automatstasjon og truckdieselstasjon 

1040/20 Gbnr. 514/243 - Vedtak - Nordigardsvegen 8 - Etablering av støttemur og terrenginngrep 



 

 

1015/20 Gbnr. 514/252 - Vedtak - Nordigardsvegen 14 - Enebolig med utleiedel 

1088/20 Gbnr. 528/4 - Vedtak - Straumsvegen 31 - Tekniske anlegg, ny veg 

1018/20 Gbnr. 529/27 - Vedtak - Ålesundsvegen 2223 - Skorsteinsrehabilitering 

1031/20 Gbnr. 54/69 - Vedtak - Hankevegen 17 - Skorsteinsrehabilitering 

1071/20 Gbnr. 541/3 - Vedtak - Utvikbygda 930 - Oppføring av naust 

1044/20 Gbnr. 551/106 - Vedtak - Leitevegen 7A - Deling av grunneiendom 

1043/20 Gbnr. 551/106 - Vedtak fradeling - Leitevegen 7A - Deling av grunneiendom 

1131/20 Gbnr. 552/19 - Vedtak - Stettevegen 388 - Tilbygg 

1045/20 Gbnr. 555/7 - Vedtak - Langnesvegen 131 - Bygge ny vedbod i tilknytning til anneks 

766/20 Gbnr. 675/1 - Vedtak - Bygdevegen 135 - Utestue 

1016/20 Gbnr. 681/9 - Vedtak - Ørskog -  Riving og tilbygg til eksisterende fritidsbolig 

1026/20 Gbnr. 707/36 - Vedtak -Olaus Abelseth-vegen 87- Tilbygg,ombygging og fasadeendring 

1063/20 Gbnr. 807/62 - Vedtak - Måsvikremvegen 51 - Tilbygg, bygge ut veranda 

1085/20 Gbnr. 808/51 - Vedtak - Steinshamnvegen 35 - Terrasse 

1024/20 Gbnr. 812/8 - Vedtak - Morsundvegen  - Deling av grunneiendom 

1020/20 Gbnr. 812/8 - Vedtak - Morsundvegen - Deling av grunneiendom 

1022/20 Gbnr. 812/8 - Vedtak - Morsundvegen - Deling av grunneiendom 

1023/20 Gbnr. 812/8 - Vedtak - Morsundvegen - Deling av grunneiendom 

1021/20 Gbnr. 812/8 - Vedtak - Morsundvegen - Deling av grunneindom 

1116/20 Gbnr. 15/37 - Vedtak - Gamle Vegsundveg 13 - Riving 

1108/20 Gbnr. 15/370 - Vedtak - Myrland - Tomannsbolig - hus 10 

1111/20 Gbnr. 15/370 - Vedtak - Myrland - Tomannsbolig - Hus 11 

1113/20 Gbnr. 15/370 - Vedtak - Myrland - Tomannsbolig - Hus 12 

1107/20 Gbnr. 15/370 - Vedtak - Myrland - Tomannsbolig - Hus 9 

1117/20 Gbnr. 19/131 - Vedtak - Blindheimsneset 2 - Riving av stabbur 

1124/20 Gbnr. 384/174 - Vedtak - Hellanshavn - Rorbu 

1123/20 Gbnr. 50/1641 - Vedtak fradeling - Åse - Deling av grunneiendom - FP2 

1125/20 Gbnr. 50/1641 - Vedtak fradeling - Åse - Deling av grunneiendom - FP3 

1128/20 Gbnr. 803/65 - Vedtak - Finnøyvegen 180 - Avkjørsel til parkeringsplass 

1130/20 Gbnr. 50/1451 - Vedtak fradeling - Åse - Deling av grunneiendom, østlig parsell 

1126/20 Gbnr. 50/1641 - Vedtak fradeling - Åse - Deling av grunneiendom - FP1 

1119/20 Gbnr. 803/2 - Vedtak - Hamnevågen - Flytebrygge 

 
 
Kommunedirektøren si tilråding: 
Delegerte saker vert tekne til vitande 
 

 
 
 
 
  



 

 

SAK 

 
 

Innspel planutvalet - Kommuneplanen sin samfunnsdel - planforslag til offentleg 
høyring 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Ingunn Osdal Stette Arkivsak: 20/8123 
 Journalpost: 20/97315 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

159/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Saka vert lagt fram utan tilråding. 
 
 
 

 
Bakgrunn: 
Ålesund kommunestyre har gjennom vedtak om planstrategi, prioritert arbeidet med ny 
samfunnsdel. I arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen skal kommunestyret ta stilling 
til langsiktige utfordringar og lage mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og 
kommunen som organisasjon.  
 
Dei politiske måla og strategiane, som vert vedtekne gjennom samfunnsdelen, skal vere 
grunnlag for sektorane si planlegging og blir førande for drifta i kommunen sine verksemder. 
 
Formannskapet vedtok 22.09.20, sak 161/20, å legge forslag til ny samfunnsdel ut til offentleg 
høyring.  
 
Planen er heildigital og du finn den ved å følgje denne lenkja :  
 
Samfunnsdel for Ålesund kommune 2021-2031. 
 
 
Om saka. 
Krava til den kommunale planlegginga er heimla i plan- og bygningslova (PBL kap. 11), som 
beskriv eit samla system for offentleg planlegging under folkevald styring. Samfunnsdelen til 
kommuneplanen skal m.a. bidra til å ivareta dei oppgåver og det ansvaret kommunen har som 
kommunal tenesteytar og utviklingsaktør. 
 
Forslag til ny samfunnsdel omfattar eit sett mål- og strategiar, og er vedlagt eit overordna 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/alesund2020/90cab18b-3758-4434-b2b2-9fe2ee7a98df/bm-2020-planstrategi_2020-2024/
https://pub.framsikt.net/plan/alesund2020/plan-samfunnsdelen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2


 

 

kunnskapsgrunnlag.  
 
Som eige vedlegg til denne saka ligg også saksutgreiing og vedtak frå formannskapet si 
handsaming av planforslag til offentlig høyring (jf. sak 161/20). I denne saka vert det gjort 
nærare greie for rammer og føringar for planarbeidet og opplegg for medverknad. Saka gir i 
tillegg ei oversikt over det som er kome fram gjennom den formelle runden med tidlege innspel, 
m.a. frå innbyggarar, interesseorganisasjonar og fagmynde.    
 
Samfunnsdelen er bygd opp med bakgrunn føringar i intensjonsavtalen og nasjonale 
forventningar. Det er vedteke at FN sine 17 berekraftsmål skal leggast til grunn for heile 
kommunen si verksemd.  
 
Berekraftsmåla er i planforslaget sortert inn under dei tre vedtekne satsingsområda til Ålesund 
kommune; Livskvalitet for innbyggarane, Berekraftig miljø og Vekstkraftig samfunn. I tillegg har 
kommunen vedteke ein visjon og eit verdigrunnlag, som er retningsgivande for alle politikarar, 
leiarar og medarbeidarar i kommunen og som skal leggast til grunn for alle plan, leiings- og 
styringsprosessar.  
 
Kunnskapsgrunnlaget, som ligg som eige vedlegg til planforslaget, summerer opp status- og 
utviklingstrekk, forventningar og utfordringsbilde. Innhaldet i kunnskapsgrunnlaget er dels ei 
beskriving av nasjonale trendar, utfordringar og utviklingstrekk som gjeld for dei fleste norske 
kommunar. I tillegg beskriv dokumentet fakta- og utviklingstrekk for vår eiga kommune. 
Dokumentet er delt inn i fire hovudkapittel, som kvar for seg speglar fire sentrale område med 
utfordringar i samfunnet både nasjonalt og lokalt; klima og miljø, folkehelse; næringsliv, og 
tenesteutvikling- og innovasjon. Med utgangspunkt i mål- og strategiar i kommuneplanen sin 
samfunnsdel, skal kommunen si satsing innanfor desse fire områda kunne konkretiserast. 
Gjennom vidare arbeid med dei fire hovudstrategiane skal det beskrivast nærare korleis Ålesund 
kommune skal arbeide for å møte utfordringane innanfor dei valde områda. 
 
For fullstendig oversikt over bakgrunn for saka, innhald i plan og kunnskapsgrunnlag, visast det 
til planforslaget og dei øvrige dokumenta som ligg ved denne saka. 
 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Nei. 
 
Juridiske konsekvensar: 
Nei. 
 
Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvensar: 
Dei politiske måla og strategiane som vert vedtekne gjennom samfunnsdelen skal vere grunnlag 
for sektorane si planlegging, og vere førande for drifta i kommunen sine verksemder jf. PBL § 
11-2. 
 
 
Konklusjon: 
Gode plan- og styringsprosessar er ein føresetnad for at kommunane kan utøve rolla si som 
tenesteytar, samfunnsutviklar og som forvaltar av demokratiske prosessar på ein forsvarleg 



 

 

måte. Gjennom plan- og styringssystemet, der samfunnsdelen er eit av hovudelementa, skal 
politikarane kunne ta ansvar for den strategiske styringa og gjere prioriteringar som 
kommunedirektøren i sin tur skal sette i verk. 
 
Arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel har vore ei prioritert oppgåve i første halvdel av 
2020. Samfunnsdelen er no ute til offentleg høyring, og skal etter planen sluttbehandlast av 
kommunestyret i desember 2020. Gjennom endeleg vedtak av ny samfunnsdel vil det bli 
etablert eit sett av overordna mål for Ålesund kommune. Til kvart mål høyrer eit utval 
«strategiformuleringar», som seier noko om korleis vi skal arbeide for å nå måla. 
 
Samfunnsdelen sine mål og strategiar skal leggast til grunn for anna planlegging i kommunen, og 
vil vere styrande for arbeidet med andre kommunale planar, fagutgreiingar, økonomiplan med 
handlingsplan, budsjett og planar for dei enkelte verksemdene. 
 
Kommunen ønskjer i løpet av perioden med offentleg høyring, tilbakemelding frå innbyggarar 
og ulike grupper av innbyggarar i alle delar av kommunen. Dei kommunale råda og 
kommunedelutvala representerer grupper som er viktige å få med. Ein meir detaljert tidsplan 
for høyringsfasen hausten 2020, er nærare presentert i fastsett planprogram (vedlagt). 
 
Planforslaget vert no lagt fram for kommunestyrekomitéane, dei politiske råda og utvala til 
uttale. 
 
 
Astrid J. Eidsvik 
kommunedirektør 
 
Utrykte dokument i saka: 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 

2. Kunnskapsgrunnlag - vedlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel - høyringsforslaget 
(403335) 

3. Vedtaksbrev - Kommuneplanen sin samfunnsdel - planforslag til offentleg høyring 
4. Planprogram for samfunnsdelen - Ålesund kommunestyre 27.08.20 
 

  



 

 

SAK 

 
 

Fjørtoft sør Nordøyvegen gbnr 304/11- offentleg ettersyn 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Elin-Grete Vatnehol Arkivsak: 20/789 
 Journalpost: 20/94055 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

160/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Planutvalet godkjenner at detaljreguleringsplan for Fjørtoft sør på gbnr 304/11 med plankart,  
 og planomtale datert 10.09.2020 planføresegn rev. 07.10.2020 vert lagt ut til offentleg ettersyn 
i samsvar med plan og bygningslova § 12-10. 
 
 

 
Bakgrunn: 
Tiltakshavar til Nordøyvegprosjektet er Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Bygging av fv. 659 Nordøyvegen starta i 2017 og skal gje fastlandsamband mellom Skjeltene og 
Nordøyane. Nordøyane består av øyane Longva/Skuløy/Flemsøy, Haramsøya, Fjørtofta og 
Harøya, og ligg i Ålesund kommune. Prosjektet vil inneha både bru og undersjøiske tunnelar. 

 



 

 

Figur 1 oversiktsbilde over Nordøyvegprosjektet 
Hovudentrepenør Skanska AS, har i sitt driftsopplegg føresett at både Nogvafjordtunnelen og 
Fjørtoftfjordtunnelen vert driven frå Fjørtofta. Dette inneber at bortimot all overskotsmasse 
hamnar på Fjørtofta, og det vil vere behov for å lagre inntil 600 000m3 tunnelstein her. Massane 
er tenkt plassert i to masselager/deponiområde ved portalområda for dei nemnde tunnelane. 
Bakgrunn for lagring av massar lokalt er at transport til godkjende mottak vil vere særs 
kostnadsdrivande.  Ein har fleire store interessentar for mottak av tunnelmassar, men har per 
dags dato ikkje lukkast med konkrete avtalar i tilknyting til godkjende mottak. Å frakte 
steinmassane til andre deponi eller område for bruk, er svært dyrt. 
 
Fjørtofta Nord  
På Fjørtofta nord blei det nyleg godkjent detaljplan for varig deponi datert 24.09.2020. 
Reguleringsplanen er regulert utelukkande for varig deponi. Det skal lagrast i underkant av 
200 000 m³ ut frå omsynet til naturmiljøet, og då i sær hubrolokaliteten på øya. Uttak av massar 
vil vere støyande og forstyrrande for hubroen, difor er deponiet varig. 

 
 

 
Figur 2 Reguleringsplan Fjørtofta – nord, godkjent 24.09.2020 
 
 
 



 

 

 
 
Planområdet Fjørtofta sør 

 
Figur 3 Planområdet Fjørtofta –sør 
 
For området Fjørtofta sør er ikkje vilkåra like restriktive med omsyn til naturmiljø, men ein 
ønsker likevel ikkje å overstige 300 000 m3 tunnelmassar, og det er i planframlegget teke høgde 
for lagring av om lag 280 000 m3 tunnelmassar på område LL2, #2 aust for ny fylkesveg etter at 
veganlegget er avslutta. Det er lagt stor vekt på terrengforming av tiltaket. Sjå vedlagt 
teikningshefte og illustrasjonsplan 001. 
Her blir det regulert for mellombels masselager med skjerming i mot bustadar og utsyn i form  
av tilstelde vollar kring masselageret. 
Når anleggstida er slutt og ein er ferdig med deponering av massar, blir ytterkanten kring 
massedeponiet tilstelt med stedeigen jord og myr og sådd i. Etter utvida tid for masselagring på 
15 år etter anleggsslutt, skal området gjevnast ut og tilbakeførast til LNF. 
 



 

 

 
Figur 4 Illustrasjon av det midlertidige massedeponiet #2. Blå strek er retning, innkøyring for å ta 
ut masser. 
  
Område # 1 og #3 blir brukt til Rigg og hall og lagring av myr og jordmassar. Her skal det ikkje 
deponerast meir masse men kan brukast under anleggsarbeidet. Det skal tilstellast etter 5 år frå 
anleggstart 2017. 
 

 
 



 

 

Gjeldande planar 

 
Figur 7 Gjeldande  kommunedelplan for Haram godkjent våren 2020 

 
Figur 8 Utsnitt frå gjeldande reguleringsplan fv. 659 Nordøyvegen – delområde Fjørtofta, kartblad 6/14 (2013).  
 
Formål 
Formålet med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag til mellombels lagring av 
overskotsmassar i yttarlegare 15 år for #2 etter anleggsslutt. I noverande plan er tida for 
masselagring 5 år etter anleggsstart. Reguleringsplanen vidarefører dei vegtekniske løysingane i 
gjeldande reguleringsplan (2013). Det vert i tillegg lagt til rette for ein enkelt opparbeidd gang- 



 

 

og sykkeltilkomst med universell tilrettelegging til regulert utfartsparkering og 
kollektivhaldeplass. Vegen skal vere opparbeidd før ein kan ta i bruk Nordøyvegen på strekninga 
Fjørtoft. Massane skal disponerast av Møre og Romsdal fylkeskommune, og det primære 
formålet er opprusting  
av fylkesvegane på Nordøyane. 
 
Saksutgreiing 
Det blei halde eit oppstartsmøte 30.01.2020, der ein konkluderte med at ein kunne starte opp 
planen. Varsel om oppstart blei sendt ut 06.02.2020 med svarfrist 23.03.2020. Det kom 
oppmoding om utsetting av svarfristen frå bebuarar på Fjørtofta. Svarfristen blei utsatt til 
31.03.2020. 
Det kom inn tilsaman 26 merknadar. 

Utdrag frå innkomne merknadar med kommentar: 

Innsendar/mynde Merknadar Kommentarer 

20.03.2020 
Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal 

Fylkesmannen gjer innleingsvis 
greie for bakgrunn for 
planarbeidet og syner til den 
tette dialogen kring ivaretaking 
av miljøomsyna på Fjørtofta.  

 

 

Naturmangfald 
Fylkesmannen viser til 
naturmangfaldlova § 7, og at 
det må gå fram av planomtale 
og saksutgreiing korleis 
prinsippa i §§ 8-12 i lova er 
teke omsyn til og vektlagt i 
vurdering av saka.  Da serskilt 
med tanke på hubro , og med 
fastsetting av gode avbøtande 
vilkår i føresegnene som vil 
sikre minimal yttarlegare 
negativ påvverknad og 
ulempe for hubro. Manglande 
vurderingar etter 
naturmangfaldlova vil vere 
saksbehandlingsfeil. 
 
Hubro 

På Fjørtofta er det registrert ein 
hubrolokalitet. Hubroen er 
raudlista og er klassifisert som 

Naturmangfald og Hubro 

Det har undervegs i planarbeidet 
vore gjort nye kartleggingar og 
vurderingar som tilseier at 
masselagring på Fjørtofta sør 
medfører mindre negative 
konsekvensar for hubro enn ved 
deponering t.d. på Fjørtofta nord. 
Uttak frå masselager på Fjørtofta 
sør er ifølge rapport frå 
Faunafokus AS uproblematisk i 
høve hubro. Det har likevel vore 
behov for avbøtande tiltak, 
mellom anna i form av føringar for 
dei framtidige uttaka i området. 
Påverknaden på naturmangfald, 
med fokus på hubro, og 
vurderingar av 
naturmangfoldlovas §§ 8-12 går 
fram i kap. 8.4. Avbøtande tiltak er 
sikra i føresegnene.  

 

 

 

 



 

 

sterkt truga (EN). Bestanden er i 
tilbakegang, og arealendringar 
er den største trusselen mot det 
biologiske mangfaldet og sentral 
årsak til at artar kjem på 
raudlista. Nordøyvegen grip 
sterkt inn i hubroterritoriet, og 
Fylkesmannen seier at trass i 
ulike avbøtande tiltak er det 
ikkje tvil om at kompromissa for 
hubroen likevel har vore store i 
samband med vegprosjektet og 
at Fylkesmannen er særleg 
kritisk til nye tiltak som råkar 
hubroterritoriet. 

Alternativ plassering av massar 

Dei føreset også at planarbeidet 
gjer greie for andre 
moglegheiter for 
avhending/plassering av massar 
ut frå naturmangfaldlova §§11 
og 12.  

Landskap og friluftsliv 

 Øya Fjørtofta vert visuelt og 
funksjonelt påverka av den nye 
vegen. Deponiet vil i denne 
samanhengen bli eit nytt 
inngrepsområde, og 
Fylkesmannen meiner det er 
viktig å sikre at negativ 
landskapsverknad vert avgrensa 
gjennom å stille klare krav i 
føresegnene til ferdigstilling av 
anleggsflatene med 
tilfredsstillande kvalitet, 
innanfor rimeleg tidsrom, at 
krava må vurderast ut frå ei 
realistisk tilnærming til 
gjennomføring og at ansvaret for 
ferdigstilling må plasserast.  

 

Forureining og støy 

Fylkesmannen føreset at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ plassering av massar 

Då behovet for vurdering av 
aktuelle areal på Fjørtofta for 
lagring og deponering av 
tunnelmassar melde seg i 2017, 
vart det i samarbeid med 
tidlegare Haram kommune gjort 
ei vurdering av aktuelle areal 
eller mottak, både på fastlandet 
og på dei andre Nordøyane. Det 
vart i notatet konkludert med at 
dette er så kostbare løysingar at 
dei ikkje vil vere realiserbare for  
Nordøyvegprosjektet.  
 
 

 

Landskap og friluftsliv  

Planen føreset at utforminga av 
masselageringsområdet i den 
utvida lagringsperioden i minst 
mogleg grad verkar sjenerande i 
landskapet ved at lagringsområdet 
sine ytterkantar revegeterast. 
Ytterkantane skal bevarast som 
ein voll, som vern mot støy for 



 

 

verknader frå støy i anleggsfase 
vert avklart gjennom 
planarbeidet og rammer for 
støyande aktivitet fastsett som 
føresegn i samsvar med tilrådde 
grenseverdiar i T-1442-16. 

 

Samfunnstryggleik  

 Det må førast ei risiko- og 
sårbarheitsanalyse (ROS) som 
skal vise alle risiko- og 
sårbarheitsforhold som har 
betydning for om arealet er 
eigna til utbyggingsføremål, og 
ev. endringar som følge av 
planlagt utbygging. Område med 
fare, risiko eller sårbarheit skal 
merkast med omsynssone i 
kartet, jf. pbl 12-6. 

I konklusjonen ber 
Fylkesmannen om at 
merknadane vert teke omsyn til 
og at ein tek kontakt ved behov 
for vidare avklaringar/diskusjon. 

nærmiljøet. Dei avbøtande tiltaka 
er skildra i føresegnene.  

 

 

 

 

 

 

Forureining og støy   
I føresegnene er det tek inn eit 
eige punkt § 2.3  om støy og at 
retningsline T-1442 skal leggast 
til grunn for både anleggs- og 
driftsfasen. Tilsvarande er lagt 
inn for luft i § 2.4 med visning til 
retningsline T-1520. Sjå elles 
kap. 8.8. 
 

Samfunnstryggleik og 
klimatilpassing  

Det er gjennomført ei ROS-analyse 
i kap. 8.12. Det er ikkje avdekt at 
tiltaket vil utløyse konkret fare, 
risiko eller sårbarheit, vurdert i 
høve tematikken i ROS-
metodikken.  

 
 

 

24.03.2020 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Friluftsliv 

Det er i kartgrunnlaget teikna 
inn fleire stiar over 
Vardemyrane og opp på 
høgdene nord og aust for 
Vardebotnen. Desse blir råka 
både som følge av 
gjennomføringa av sjølve 
Nordøyvegen, og ved etablering 
av eit eventuelt massedeponi. 

Friluftsliv   

Ferdselsårar for friluftsliv er 
nærmare kartlagt i samband med 
planarbeidet. Det er fleire 
ferdselsårer som blir påverka av 
Nordøyvegen. Masselageret vil 
ikkje bryte nokon av 
ferdselsårane, men turgåarar vil 
måtte krysse fylkesvegen for å 
kome seg fra bustadsområdet til 



 

 

Planarbeidet bør gjennom 
medverknad frå lokalbefolkninga 
kartlegge friluftsinteresser 
nærare og finne alternative 
trasear til erstatning for dei som 
eventuelt fell vekk. 

 

Automatisk  freda kulturminne  
Innanfor planområdet er det 
registrert ein flintlokalitet 
ID230673-0 som vart befart 
saman med Statens vegvesen 
seinast sommaren 2019, og ein 
vart samde om ei omsynssone 
rundt denne lokaliteten. 
Fylkeskommunen vil ikkje kunne 
godkjenne planen før det er lagt 
inn omsynssone med 
tilhøyrande føresegner til denne 
lokaliteten: Omsynssone D over 
lokaliteten med fem meters 
sikringssone og omsynssone C 
rundt kulturminnet i tråd med 
avtalt område bestemt 04.07.19 

Kulturavdelinga gjer vidare 
merksam på at gbnr. 304/38 
ikkje vart registrert under dei 
store registreringane i 
samband med Nordøyvegen, 
og at planen ikkje kan 
godkjennast før det er 
gjennomført ei arkeologisk 
registrering av området som 
står att, og fylkeskommunen 
har gitt si vurdering av 
området basert på resultata 
frå registreringa. Eventuelt 
bør området takast ut av 
planen, eller saman med 
ID230673-0 leggast i 
omsynssone foreslått i e-post 
av 05.07.19 (vedlegg). 

 

stinettverket på øya. 
Konsekvensane for friluftsliv og 
nærmiljø er nærare skildra i kap. 
8.  

 

 

 

 

Automatisk  freda kulturminne  

På det automatisk freda 
kulturminne med ID 230673 er det 
lagt ei omsynsone D med 5 meter 
sikringssone og ein har i tillegg lagt 
omsynssone C rundt kulturminnet, 

også på det arealet som ikkje er 
kartlagt, i tråd med tilbakemelding 
av 05.07.19. Sjå kap. 6.5, kap. 
7.2.3, 8.6 og 
reguleringsføresegnene § 6.   

 

02.04.2020 
 Statens Vegvesen 

Statens vegvesen har i uttale i 
samband med reguleringsplan 

Ok 



 

 

for Fjørtofta nord uttalt at dei 
går ut frå at tilhøvet til 
trafikksikkerheit blir ivareteke 
via bruk av gjeldande 
vegnormalar og gjennom ROS-
analysen. 

 

18.03.2020 
NVE 

NVE har gitt ei generell 
tilbakemelding med orientering 
om sine ansvars- og saksområde 
som sektormynde, og med 
tilbod om bistand i konkrete 
planar dersom vegvesenet eller 
andre ber om dette.   

 

Ok 

02.04.2020 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

DMF si fagmynde går i 
utgangspunktet ikkje inn i saker 
om massedeponi med mindre 
deponia vert lagt til område der 
det er registrert viktige 
mineralforekomstar, men DMF 
er oppteken av at 
overskotsmassar vert handsama 
på ein god måte og at det vert 
lagt til rette for at deponerte 
massar seinare kan nyttast til 
andre prosjekt.  

DMF seier vidare at det kan 
vere interessant å få vurdert 
om tunnelmassar er eigna 
som byggeråstoff og at behov 
for og tilgang til byggeråstoff 
vert vurdert opp mot prosjekt 
som genererer 
overskotsmassar.  

 

Nordøyvegprosjektet, Møre og 
Romsdal fylkeskommune og 
Ålesund kommune har ein 
intensjon om at tunnelmassane 
skal kome samfunnet til gode. Ein 
har difor behov for å sikre aktuelle 
areal dersom det viser seg at ein 
ikkje har fått avhenda massane 
ved prosjektavslutning. Det er 
store mengder tunnelmassar frå 
dei undersjøiske tunnelane til 
Fjørtofta som kjem opp på øya. 
Det etablerast eit mellombels 
masselager med moglegheit for 
seinare uttak, med den hensikt at 
massane skal kunne nyttiggjerast, 
og kome samfunnet til gode, 
iløpet av ein 15 års periode etter 
anleggslutt.  

12.02. 2020 
VA-Ålesund kommune 

I følge leidningskartet har ikkje 
kommunen VA-struktur på 
Fjørtofta. Vassleidningsnettet 
tilhøyrer Fjørtoft vassverk, og 
eventuelle konflikter bør 
avklarast med vassverket.  

Ok 



 

 

20.03.2020 
Kommuneoverlegen 

Støy og støvflukt 

Kommuneoverlegen viser til at 
saksframlegget (planvarselet) 
ikkje seier noko om korleis 
massedeponiet skal driftast, og 
at det vil genererast støy både i 
anleggsfasen for tunnelen og i 
ein seinare eventuell driftsfase 
for massedeponiet.  

 

Det blir vist til oppstartsmøtet 
der det i referatet går fram at 
aktivitetar som steinknusing 
og handtering/lagring av 
steinmassar kan medføre 
både støy og 
sikkerheitsforhold.  
Kommuneoverlegen viser til 
at knuseverk og dumping av 
stein er støykjelder som ofte 
skaper helsemessig ulempe 
for berørte partar. Støvflukt er 
ei anna kjent problemstilling 
ved handtering av 
steinmassar. Desse tilhøva, 
samt moglegheit for ulukker, 
må utgreiast og avbøtande 
tiltak fastsettast i 
rekkefølgebestemmelsane for 
å sikre forsvarlege forhold for 
bebuarar og brukarar av 
området. Vurderingar må 
syne korleis bebuarar og 
brukarar av området vert 
påverka av aktiviteten i 
området ved dei ulike fasane 
av arbeidet.  
 
Kommuneoverlegen er ukjent 
med om deler av denne 
dokumentasjonen er framlagt 
ved tidlegare reguleringar av 
området, men utgreiingane 
må uansett følge saka. Uttalen 
er gitt i henhald til § 4 i 
forskrift om miljøretta 

Den 22.04.20 vart det avhelde eit 
drøftingsmøte i høve 
detaljreguleringa for Fjørtofta 
nord mellom kommuneoverlegens 
representant, kommunens 
plansakshandsamar og m.a. 
fagansvarleg for forureining i 
prosjektgruppa, der innspelet frå 
kommuneoverlegen vart 
gjennomgått.  

 

Her påpeika fagansvarleg at 
prognoseberekningar av støy og 
luft i anleggsperioden vil vere 
veldig usikre, men at ein heller må 
vurdere avbøtande tiltak for både 
støy og luft i tilknyting til faktisk 
aktivitet og plassering av til dømes 
knuseverk på anlegget. 
Tilsvarande vil gjelde for Fjørtofta-
sør, sjå kap. 8.8. Gjeldande 
retningsliner for støy (T-1442) og 
støv (T-1520) leggast til grunn for 
både anleggsfase og seinare 
masseuttak og er forankra i 
føresegnene. 

 

Konsekvensar for bebuarar og 
brukarar av området i dei ulike 
fasane er framstilt i kap. 8. 

Heile arealet er i dag teke i bruk til 
mellombels anleggs- og 
riggområde. Alle aktuelle innhenta 
løyve i samband med anleggsdrifta 
i Nordøyvegprosjektet er orientert 
om/vidareformidla til 
kommuneoverlegen til orientering 
i etterkant av det nemnde møtet. 
Til dømes er ulukkesfare som følge 
av anleggsverksemda underlagt 
Nordøyvegprosjektet sin helse-, 
miljø og sikkerheitsplan (HMS).  



 

 

helsevern av 25.04.2003 med 
heimel i lov om 
folkehelsearbeid av 
24.06.2011 §§ 4, 8 og 33 og i 
henhald til gitt delegering. 

 

23.03.2020 
Fjørtoft Øyråd 

Øyrådet er svært opptekne av at 
steinmassane må kome øya og 
nærområdet til gode i framtida. 
Steinen må ikkje bli liggande att i 
store mengder, men nyttast som 
ein ressurs i framtidig 
samfunnsutvikling. Øyrådet 
meiner også at det må ryddast 
skikkeleg opp etter anleggsslutt.  

 
 

Nordøyvegprosjektet/Møre og 
Romsdal fylkeskommune har til 
intensjon at tunnelmassane skal 
kome samfunnet til gode, men har 
behov for å sikre aktuelle areal 
dersom det viser seg at ein ikkje 
har fått avhenda massane ved 
prosjektavslutning. Prosjektet må 
ha sikre og lovlege område for 
deponering, og kan ikkje basere 
tunelldrivinga på usikre avtalar om 
avhending av massar i slike 
dimensjonar. Difor er det sikra 
område for varig og midlertidig 
deponi. Masselageret og resten av 
det konkrete tiltaket skal tilstellast 
og vere funksjonelt samstundes 
med at veganlegget står ferdig. 
Etter at leigeperioden er over, skal 
areala tilbakeførast til LNF. 

 

23.03.2020 
Trine Beate Otterlei 

Austnes har tilknyting til 
området rundt Fjørtofta sør, og 
ser med triste auge på dei store 
steinmassane som veks utover 
eit stadig større område. Ho ser 
det som eit overtramp om 
denne endringa skal godkjennast 
og området plomberast og ikkje 
førast tilbake til tilnærma 
opphaveleg stand. Området 
dette er snakk om, er stort i 
forhold til vesle Fjørtofta, og vil 
etter hennar syn vere vanskeleg 
å «skjule».  

 

Området som per i dag er teke i 
bruk til lagring av steinmassar, er 
godkjende areal for mellombels 
lagring i gjeldande reguleringsplan 
for Nordøyvegprosjektet. Tiltaket 
som vert omsøkt gjennom denne 
reguleringsplanen er ikkje 
deponi/plombering, men ei 
utviding av tidsperioden 
tunnelmassane kan lagrast 
innanfor det allereie godkjente 
området. Det vert lagt vekt på å gi 
området ei god terrengforming og 
mellombels tilstelling. Når 
massane er tekne ut innanfor den 
gitte perioden på 15 år, skal 
området førast tilbake til LNF-
areal.  

23.03.2020 
Ann Kristin Lyngset 

Lyngset seier det er viktig at 
Statens vegvesen og andre 

Kontakten og korrespondansen 
med aktuelle interessentar for 



 

 

involverte gjer det ein kan for å 
unngå at stein blir liggande 
uutnytta i store haugar, og ho 
ber om at det vert gjort greie for 
kva aktivitetar og tiltak som er 
gjort for å tilby steinmassar til 
offentlege og private foretak. Ho 
nemner også at IP Huse har vore 
interessert, men at 
transportkostnaden har vore for 
høg til at det var aktuelt å gå 
vidare. Det kan også vere aktuelt 
med steinmassar til moloar og 
småbåthamner som småbåtlag 
eller private har planar om. For 
Lyngset og andre 
utanforståande kan det vere 
vanskeleg å sjå kva aktivitetar 
Statens vegvesen har foretatt for 
å få unna steinmassane. Ho 
understrekar igjen at det bør 
gjerast greie for i planarbeidet 
for å synleggjere at det er gjort 
forsøk på å unngå problemet 
med enorme steinmassar passivt 
blir overført til øyfolket når 
anleggsperioden er over. 
Lyngset er sterkt imot at det vert 
lagra stein på Fjørtofta etter at 
anleggsperioden er over. 

steinmassar er gjort greie for i 
dette dokumentet og i 
reguleringsplan for Fjørtoft nord. 
Det er store mengder stein som 
skal plasserast enten lokalt eller 
primært hjå større interessentar, 
og det er også eit 
kostnadsspørsmål for dei 
interessentane som har meldt si 
interesse. I tillegg må det 
dokumenterast godkjende mottak 

(regulert utbyggingsareal som kan 
ta imot masser).  

 

23.03.2020 
Bente og Asbjørn 
Fjørtoft 

Fjørtoft seier at det ikkje må bli 
mogleg å lagre stein for all 
framtid, men at den må lagrast 
mellombels og maksimalt 10 år, 
for deretter å stelle området 
tilbake så langt som råd er.  

 
 

På område Fjørtofta sør vil ein 
legge til rette for mellombels 
masselager, dvs. å kunne dekke 
framtidig behov for steinmassar, 
medan ein på Fjørtofta nord legg 
til rette for varig deponering. Det 
vert med denne reguleringsplanen 
søkt om å utvide lagringsperioden 
med 15 år frå anleggsslutt i 
Nordøyvegprosjektet. I gjeldande 
plan er fristen 5 år etter 
anleggsstart. Etter ferdigstilling av 
anlegget skal massar lagra på 
Fjørtofta sør disponerast av Møre 
og Romsdal fylkeskommune, 
primært til opprusting av 
fylkesvegen på øyane. Området 



 

 

skal stellast til og tilbakeførast til 
LNF-areal etter at leigeperioden 
på 15 år er over.  

23.03.2020 
Birgit Otterlei 

Otterlei seier at masselagring av 
stein for all framtid ikkje vert 
aktuelt, men at steinen skal 
lagrast midlertidig og området 
settast tilbake til original stand 
fortast mogleg etter at arbeidet 
er avslutta.  

På område Fjørtofta nord leggast 
det til rette for ei permanent 
deponiløysing, medan ein på 
område Fjørtofta-sør legg til rette 
for mellombels masselagring, dvs. 
å kunne dekke framtidig behov for 
steinmassar. Etter ferdigstilling av 
veganlegget skal massar lagra på 
Fjørtofta sør disponerast av Møre 
og Romsdal fylkeskommune i 
yttarlegare 15 år. Når 
leigeperioden er over, skal 
området stellast til og 
tilbakeførast til LNF-areal.  

 

23.03.2020 
Birte Bringsvor 

Bringsvor er grunneigar på 
Fjørtofta og er imot varig 
masselagring av stein på 
Fjørtofta i høve arbeidet med 
Nordøyvegen. 

Nordøyvegprosjektet/Møre og 
Romsdal fylkeskommune har 
behov for å sikre aktuelle areal til 
både varig deponi (Fjørtofta-nord) 
og mellombels lagring av 
tunnelmassane (Fjørtofta-sør) 
dersom ein ikkje får avhenda 
steinen til samfunnsnyttige 
formål. Av økonomiske årsaker vil 
det ikkje vere forsvarleg å 
transportere overskotsmassane 
bort frå Fjørtofta.   

23.03.2020 
Eivind Davik 

Davik meiner ein i større grad 
må prøve å nytte steinen til 
allmennyttige formål framfor å 
dekke den til for all framtid, og 
at dette kan medføre at ein vil 
måtte skyte ut og gjere inngrep i 
naturen andre stader på øya ved 
framtidig behov for steinmassar. 
Overskotsmassane på Fjørtofta 
bør etter kvart fraktast gjennom 
Nogvafjordtunnelen og nyttast 
til nødvendig vegutbetring 
mellom Longva og Austnes. Det 
er viktig at fylkespolitikarane blir 
informert og får forståing for 

På eit område ved 
Fjørtoftfjordtunnelen på Fjørtofta 
nord legg ein til rette for varig 
deponi av tunnelmassane. På 
område Fjørtofta sør vil ein legge 
til rette for eit mellombels 
masselager, dvs. å kunne dekke 
framtidig behov for steinmassar, 
som etter ferdigstilling av 
veganlegget skal disponerast av 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 
primært til opprusting av 
fylkesvegen på øyane.  



 

 

dette. 

 

Davik viser til at innbyggjarane 
under planprosessen vart 
oppmoda til å vere kreative for å 
kunne nytte overskotsmassane 
på ein god måte. Han seier det 
er eit paradoks dersom ein ikkje 
kan nytte massane til gode 
formål på Fjørtofta, men heller 
grave dei ned. Han foreslår at 
det vert kalla inn til eit 
grunneigarmøte for å kartlegge 
kor mykje massar som kan 
nyttast til ulike formål på øya. 
Planar om m.a. 
driftsvegar/turvegar og 
treningsbane er nemnt som 
tiltak som kan vere til nytte for 
alle og gode for framtida.  

 

 

 

 

Det er korrekt at ein undervegs i 
tidlegare reguleringsprosess har 
oppmoda interessentar til å melde 
seg for å kunne ta imot stein til 
gitte periodar eller mot sluttfasen 
av byggeperioden, men ein har 
hatt eit tak på min. volum 50 000 
m3, og at ein har hatt godkjente 
planar for mottak 
(utbygggingsområde avklart i 
plan).  

I samband med møtet 
fylkeskommunen inviterte til på 
Fjørtofta 02.04.20, vart det gjort 
avtale om at Davik m.fl. skulle ta 
initiativ til eit eige møte med 
prosjektleiinga for å koordinere 
lokale interesser og behov for 
steinmassar.  

23.03.2020 
Grete Urke 

Urke bur på Fjørtofta og seier 
det ikkje må bli mogleg å lagre 
stein på Fjørtofta for all framtid, 
men at stein/steindeponi må 
kun kunne lagrast midlertidig og 
maksimum 10 år. Vidare må 
området som blir brukt til dette 
formålet settast tilbake slik som 
det var før steindeponiet tok 
området i bruk.  

 

Nordøyvegprosjektet/Møre og 
Romsdal har behov for å sikre 
areal til formålet i inntil 
yttarlegare 15 år frå 
anleggsavslutning dersom ein ikkje 
får avhenda tunnelsteinen til 
samfunnsnyttige formål innan 
veganlegget vert ferdigstilt. Som 
nemnt vil det primært av 
økonomiske årsaker ikkje vere 
forsvarleg å transportere massane 
bort frå området. Ved mellombels 
lagring vert det lagt vekt på god 
terrengforming og revegetering i 
lagringsområdet, og når 
leigeperioden er over, skal areala 
tilstellast til LNF. 

23.03.2020 
Harald Nordang 

Nordang er usamd i løysingane 
for masselagring som no er 
omsøkt for Fjørtofta Nord og 
Fjørtofta Sør. Dette kan medføre 
at store steinmengder vert 

På område Fjørtofta-nord leggast 
det til rette for ei permanent 
løysing for lagring av steinmassar, 
av årsaker som er gjort greie for i 
planomtalen til detaljregulering 



 

 

liggande att på Fjørtofta for all 
framtid som permanente og 
plomberte lager. Brukt rett og til 
samfunnsnyttige formål, meiner 
Nordang at steinen er verdt 
mange millionar kroner.  

 

Nordang seier steinmassane kan 
nyttast til å utvikle sjønære areal 
på Fjørtofta, eller takast att og 
kome til nytte på naboøyane 
etter at tunnelane står ferdige 
om 2 år. Det vil garantert bli 
bruk for stein til samfunnsnyttig 
utvikling på Nordøyane, men det 
må leggast langt betre til rette 
for at slikt kan skje innan 5 eller 
maks 10 år etter at Nordøyvegen 
står ferdig. Som kjent er 
Sunnmøre Anlegg AS i sluttfasen 
med godkjenning av eit areal for 
steindeponi og næringsutvikling 
i hamneområdet på Fjørtofta 
nord.  

 

for Fjørtofta nord, samt omtalt i 
dette dokumentet. På område 
Fjørtofta sør legg ein til rette for 
mellombels masselager, dvs. uttak 
på seinare tidspunkt innanfor eit 
tidsrom på 15 år etter 
anleggsslutt. Etter at veganlegget 
offisielt er ferdigstilt, skal Møre og 
Romsdal fylkeskommune 
disponere massane lagra på 
Fjørtofta, primært til opprusting 
av fylkesvegen på øyane.  

 

Det er i prosjektet og 
fylkeskommunen si interesse at 
overskotsmassane i størst mogleg 
grad vert nytta til samfunnsnyttige 
formål, og prosjektleiinga er 
interesserte i å knyte til seg 
interessentar for konkrete avtalar 
om avhending av stein i perioden 
fram til ferdigstilling av anlegget i 
2022, sjå utdjuping i kommentar 
til merknad frå Eivind Davik. I den 
samanheng vil Sunnmøre Anlegg 
AS vere aktuell som mottakar av 
steinmassar.  

23.03.2020 
Jan Ove Otterlei 

Otterlei er ein av grunneigarane 
på Fjørtofta sør, og seier han er 
usikker på kva som er varsla til 
grunneigarar og innbyggarane 
på Fjørtofta.  

Otterlei refererer frå 
oppstartvarselet og frå eitt av 
vedlegga, og hevdar at det 
som kjem fram syner at det er 
heilt motsette planar for 
tiltaket, der det på eine sida 
samsvarer omtrent med det 
som er kommunisert ut til 
lokalmiljøet, avtalar med 
grunneigarane og positive 
ringverknader for 
lokalsamfunnet, medan det 
andre inneber varige 

Det har vert rom for ulike tolkingar 
i det utsendte materialet ved 
varsel om oppstart, sidan dette 
etter lovverket m.a. inkluderer at 
referat frå oppstartsmøte med 
respektive kommune skal føreligge 
ved utsending (til faginstansane).  

Oppstartsmøtet vart avhelde i ein 
tidleg fase der føresetnadane som 
låg til grunn på det tidspunktet var 
varig lagring av tunnelmassane. 
Desse vilkåra vart endra til 
mellombels lagring på eit seinare 
tidspunkt, og det burde gått 
tydlegare fram av 
oppstartvarselet.  



 

 

plomberte steinhaugar som 
skal ligge for all framtid – utan 
nytte for lokalsamfunnet. Han 
viser vidare til at vegvesenet 
har inngått leigeavtalar med 
fleire grunneigarar i totalt 
inntil 14 år der det detaljert 
går fram kva som skal gjerast 
for å føre tilbake området 
etter anleggsslutt.  
Otterlei ønsker primært at det 
midlertidige steindeponiet er 
fjerna innanfor 
avtaleperioden på 9 år, 
sekundært etter 14 år. Han 
protesterer på planar om 
forlenging av deponiet utover 
14 år og i verste fall om det 
blir permanent. Han 
oppmodar avslutningsvis til at 
varsel og dokument som vert 
sendt ut er eintydige. 

 

   

Det er ønskeleg frå 
fylkeskommunen si side å 
forlenge leigeperioden for 
areala med yttarlegare 15 år. 
Massane skal på det tidspunktet 
vere til fylkeskommunen sin 
disposisjon, primært for 
opprusting av vegane på 
Nordøyane. Som grunneigar i 
planområdet vil 
fylkeskommunen reforhandle 
avtalen med Otterlei. 

 

23.03.2020 
Janne Fjørtoft og 
Kjartan Fjørtoft 

Fjørtoft seier at steinmassane er 
ein stor ressurs og meiner det 
må vere råd for samfunnet å 
nyttiggjere seg steinmassane. Eit 
plombert og freda deponi vil 
vere ei dårleg løysing for øya, og 
dei trur det vil vere behov 
etterspurnad etter singel og 
pukk ved framtidig vegbygging 
og anna. Eit steinknuseri vil også 
kunne gje fleire arbeidsplassar. 

 

For Fjørtofta nord er det ut frå 
vilkår knytt til naturmangfald stilt 
krav til at tiltaket må vere av varig 
karakter. På Fjørtofta sør leggast 
det til rette for eit mellombels 
masselager. Det er i prosjektet og 
fylkeskommunen si interesse at 
overskotsmassane i størst mogleg 
grad vert nytta til samfunnsnyttige 
formål, og prosjektet er 
interesserte i å knyte til seg 
interessentar for konkrete avtalar 
om avhending av stein i perioden 
fram til ferdigstilling av anlegget. 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
skal då disponere tunnelmassane, 
primært til opprusting av 
fylkesvegen på øyane. Etter at 
leigeperioden er over, skal areala 
stellast til og førast tilbake til LNF.  

23.03.2020 
Kirsti Kjellrun 
Fjørtoft 

Kirsti Fjørtoft seier at det ikkje 
må bli mogleg å lagre stein for 
all framtid, men at den må 

På område Fjørtofta nord leggast 
det til rette for ei permanent 
deponiløysing, medan ein på 



 

 

lagrast mellombels og maksimalt 
10 år, for deretter å stelle 
området tilbake så langt som råd 
er.  

 

område Fjørtofta sør legg til rette 
for mellombels masselagring, dvs. 
å kunne dekke framtidig behov for 
steinmassar. Etter ferdigstilling av 
anlegget skal massar lagra på 
Fjørtofta sør disponerast av Møre 
og Romsdal fylkeskommune i 
yttarlegare 15 år, primært til 
opprusting av fylkesvegen på 
øyane. Når leigeperioden er over, 
skal området stellast til og 
tilbakeførast til LNF-areal.  

23.03.2020 
Lisbeth S. Grytten 

Grytten meiner at eit permanent 
deponi for store mengder masse 
vil vere svært uheldig og 
øydeleggande for naturen og 
landskapet på øya. Ho seier 
vidare at med Nordøyvegen vil 
øya verte meir tilgjengeleg for 
alle og vidare at øya er perfekt 
for avkopling og rekreasjon, og 
ikkje må øydeleggast med eit 
massedeponi.  

 

På Fjørtofta sør vil det ikkje vere 
snakk om eit permanent deponi, 
men utviding av tida steinen kan 
bli liggande. Etterpå skal arealet 
tilbakestillast til LNF-område. 

23.03.2020 
Liv Longva Nilsen 

Nilsen meiner at «freding» av 
steinmassane ikkje vil vere ei 
god løysing, men at 
steinmassane er ein stor ressurs 
som det må vere råd for 
samfunnet å nytte seg av. Ho 
trur at det vil vere etterspurnad 
etter singel og pukk i samband 
med vegbygging og anna i 
regionen, og at eit steinknuseri 
kan skape arbeidsplassar og 
aktivitet også etter at 
Nordøyvegen er ferdigstilt. 

  

Hubro 

Longva ønskjer at hubro-
forekomsten på øya skal takast 
vare på, og tenker at ein vil 
kunne kombinere eit 

I første omgang såg det ut som ein 
måtte frede steindeponiet på 
Fjørtofta sør. Ei undersøking har 
opna for at ein kan lagre masser 
her midlertidig og planen ønsker å 
legge til rette for utviding av tida 
ein kan nyttegjere seg bruken av 
steinen. 

På Fjørtofta nord derimot lyt 
deponiet vere freda. 

 

Hubro 
Her vil bli restreksjonar for når 
ein kan ta ut stein. Ein vil ikkje 
kunne ta ut stein i hekketida for 
hubroen. 



 

 

steinknuseri med ein 
«fredingsperiode» på vår og 
forsommar mot uttak av stein 
resten av året. Nilsen håper at 
det går an å kome fram til ei 
løysing som alle partar er tent 
med.  

 

23.03.2020 
Marit Otterlei og 
Aase Gjertrud 
Otterlei 

Otterlei protesterer på det 
sterkaste mot at det skal bli 
liggande masser rundt tomta 
deira til evig tid. Ho seier dette 
vil forringe eigedomen og bli til 
stor ulempe for dei. Dei 
forventar at noko slikt ikkje kan 
bli bestemt utan å ta hensyn til 
dei som er næraste nabo til 
tunnelinngangen.  

På Fjørtofta sør legg ein med 
denne reguleringsplanen til rette 
for mellombels masselagring over 
ein periode på inntil 15 år etter 
anleggsslutt. Når leigeperioden er 
over skal areala tilbakeførast til 
LNF.  

 

 

23.03.2020 
Ottar Otterlei og 
Emil Otterlei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Far og son Otterlei seier at det 
er eit krafig overtramp av 
tidlegare lovnadar til folket på 
Fjørtofta om denne endringa blir 
godkjent. Dei seier det er heilt 
uaktuelt at det skal bli eit 
permanent plombert deponi. 

Dei kan gå med på at tida 
deponiet skal ligge der blir 
forlenga med 5-10 år, slik at 
ein får betre tid til å 
planlegge, og massane kan 
disponerast til forskjellige 
formål og muligens i 
lokalmiljøet, som tidlegare 
lova. Etter den tid bør 
deponiområdet settast tilbake 
i tilnærma opphaveleg stand.  

 

På Fjørtofta sør legg ein med 
denne reguleringsplanen til rette 
for mellombels masselagring over 
ein periode på inntil 15 år etter 
anleggsslutt. Når leigeperioden er 
over skal areala tilbakeførast til 
LNF.  

 

24.03.2020 
Rune M. Fjørtoft 

Fjørtoft seier at det ikkje må bli 
mogleg å masselagre stein for all 
framtid, men at den kun må 
lagrast midlertidig og maksimalt 
10 år. Så må området settast 

På Fjørtofta sør legg ein med 
denne reguleringsplanen til rette 
for mellombels masselagring over 
ein periode på inntil 15 år etter 
anleggsslutt i 2022. Når 
leigeperioden er over skal areala 



 

 

tilbake som det var.  

 

tilbakeførast til LNF. 

23.03.2020 
Ingebrigt 
Dommesnes 

Dommersnes er grunneigar 
innanfor planområdet på gbnr. 
304/38 og ønsker å knyte seg til 
mogleg framtidig landbruksveg 
med ein tilkomst frå eigedomen 
(vedlagt skisse).  

 

Han seier vidare at han er kjent 
med at eit område på hans 
eigedom som er regulert til 
mellombels masselager er 
bandlagt grunna arkeologisk 
funn, og at han dermed ikkje ser 
nokon grunn til at dette området 
skal vere regulert til formål 
mellombels masselager. Han 
foreslår at området vert ført 
tilbake til LNF-areal, ev. med ein 
omsynssone.  

Det er ikkje lagt til rette for det i 
planforslaget, men kan 
omsøkast/avklarast i eiga sak. 

 

 

Det er korrekt at det er kartlagt eit 
automatisk freda kulturminne inne 
på eigedomen, og at det er 
bandlagt eit areal i tilknyting til 
dette. På desse areala er det ikkje 
lagt til rette for anleggsverksemd. 
For meir informasjon, sjå kap. 6.5, 
kap. 7.2.3, 8.5 og 
reguleringsføresegnene § 6. 

 

 

 
 
 
 
 
Vurdering: 
Naturmangfald 
I arbeidet med Nordøyvegprosjektet på Fjørtofta er det hubroen som har skapt størst 
utfordringar i følgje fylkesmannen. 
Hubro er allereie under svært høgt press både nasjonalt og lokalt i Møre og Romsdal. 
Arealendringar er den viktigaste trusselen, men også kraftleidningar, vindkraftverk og 
menneskeleg ferdsel. Kunnskapen om hubroens bruk av Fjørtofta har vore fulgt opp i fleire år  
og reknast som svært god. Det har og vore gjennomført lyttingar gjennom utplasserte 
lytteboksar, i samband med dette planarbeidet i Fjørtoft nord og sør i samråd med 
fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Gjennom ornitologiske vurderingar ser ein at Fjørtofta-sør ikkje er eit like sårbart område for 
hubroen som Fjørtoft-nord. Det er difor opna opp for midlertidig masselagring i sør, med 
moglegheit for uttak av massar ved behov på #2. Fjørtofta er ei lita øy og hubroen brukar heile 
øya som sitt funksjonsområde. Støyen ved uttak frå masselageret i sør kan tenkjast å vere 
forstyrrande på hubro. Det skal derfor ikkje opnast for uttak av massar under hekkeperioden til 
hubro, våren/forsommaren. Det er lagt inn restreksjonarfor på når og korleis ein tek ut massar 
frå Fjørtofta-sør. 
 



 

 

 
Forutan hubro er det ikkje kjende viktige naturtypar eller andre hensynskrevande artar som vil 
påverkast av tiltaket. Det er god kunnskap om verknadene av tiltaket, og føre- var prinsippet  
(§ 9) kjem ikkje til anvending.  
 
LNF (formål: Landbruk,-natur og friluftsliv) 
Etter at perioden for midlertidig massedeponi (#2) er over (15 år etter anlegsslutt i 2022) skal 
areala tilbakeførast til landbruks-, natur- og friluftsområde. Vest for tunnelen som er under 
bygging er det i dag etablert ein tilkomst- og anleggsveg frå dagens fylkesveg. I området langs 
denne vegen, på vestsida av framtidig fylkesveg (#1 og #3) blir det blant anna lagra myrmassar 
og gråmassar, til bruk for tilstelling av området.   

Forureining og Støy 
Ved at ein får nytte mellombels lagring på #2, over ein lengre tidsperiode enn opprinneleg 
planlagt, vil behovet for frakt av massar til andre delar av veganlegget bli mindre. Dette betyr 
redusert total anleggstrafikk, redusert utslepp av klimagassar og mindre støyande aktivitet i 
form av lossing, tipping og omlasting. Med omsyn til bustadane vest for tiltaksområdet, er det 
lagt inn vilkår i tråd med retningslinene for støy og støv i anleggsperioden og 
rekkefølgeføresegner som sikrar ein voll, som skjerming for støy i ytterkant av masselageret (§ 
7.4). Uttak skal skje med tilkomst frå vest slik ytterskallet av deponiet dannar ein voll mot 
omgjevnadane, som vist på vedlagt Illustrasjonsplan datert 10.09.2020. 
 
Automatisk  freda kulturminne   
Kulturavdelinga gjer oss merksam på at gbnr. 304/38 ikkje vart registrert under dei store 
registreringane i samband med Nordøyvegen. Dei ber om at det blir gjennomført ei arkeologisk 
registrering av området som står att, Fylkeskommunen har gitt si vurdering av området, basert 
på resultata frå registreringa. Ein kan ta området ut av planen eller legge området inn i 
omsynssone saman med ID230673-0. Planløysinga har gitt området omsynssone C, som skal 
verne om sjølve kulturminnet, terrenget ikring og den delen av tilstøytane eigedom 304/38,  
som tidlegare ikkje er arkeologisk registrert. All aktivitet som kan skade, eller indirekte skade 
kulturminneinteresser innanfor denne omsynssona, må avklarast med kulturvernseksjonen i 
Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er ikkje stilt krav om ytterlegare arkeologisk registrering 
innanfor plangrensa. 
 
Landskap 

På Fjørtofta har ein eit ope landskap med myrer, lynghei, landbruksareal/kulturlandskap og 
spreidd busetnad. Her har det vore tradisjon med kombinasjon av landbruk og fiske. Husa ligg 
mot sjøen rundt heile øya. Vegen er knytt opp mot busetnaden og der går ein hovudveg i 
ytterkant rundt øya. Mykje av naturen som ligg i senter av øya er lite påvirka av menneske. 
Nordøyvegen går på-tvers over øya, frå vest mot aust. 
 
Planområdet består av slake, opne myrar der deler allereie er nedbygd av den mellombelse 
anleggsdrifta. Området rundt dagens anlegg består framleis av myr, som er meir eller mindre 
intakt. Myra er,- avgrensa av små knausar og skogvegetasjon. Både mot nord og sør er området 
avgrensa av rettlinja, planta skog, som deler landskapet opp i rom, i eit elles opent landskap. 
Planområdet har mindre innsyn frå eksisterande busetnad og veg. 

Planen legg stor vekt på utforminga av deponiet og tilstellinga i etterkant. 



 

 

  

 
 
Friluftsliv 

 

Figur 11 oversikt over turvegar og møteplassar på Fjørtoft 
På figur 8 ser vi: 
Bedehuset (1), samfunnshuset (2), kyrkja og butikken (3), den no nedlagde skulen med 
idrettsplass (4) og hamneområdet ved fergeleiet (5). Som kartet visar skjer mykje av  
aktiviteten i nærmiljøet på nordsida av øya. Friluftslivet som utøvast på øya dreier seg i 
hovudsak om sjørelaterte aktivitetar, sykling på dagens fylkesveg og fotturar i fjøra og på fjellet. 
Liner merka med raudt i same figuren viser turstiar som er registrert på www.ut.no og liner 
merka med gult er andre stiar som er dokumentert i tidlegare planprosessar. I tillegg har 
lokalbefolkninga gitt innspel til stiar og utkikkspunkt som ikkje var kjent frå før. 
Der er fleire stiar i området som blir broten opp der masselageret ligg. Eit masselager vil vere 
synleg og endre utsikta frå populære turmål som ligg på høgdedraga. 
Planen vil sette krav om avbøtande tiltak med å revegetere deponiet i ytterkant. Når ein tek ut 

http://www.ut.no/


 

 

masse må ein gjere det på ein slik måte at deponiet blir uthola. Dette vil gje ein voll kring 
deponiet som vil skjerme både for støy og innsyn.  
No i anleggsperioden har ikkje allmenta tilgang til anleggsområdet. Dagens stinettverk kan 
framleis nyttast, men ein må nytte alternative tilkomstruter i annleggsperioden, for å kome seg 
frå den gamle fylkesvegen og bustadområda til friluftsområdet sentralt på øya.   
 

Barn og unge 

Fjørtofta har ikkje noko høgt innbyggjartal, per juni 2020 har berre 110 personar heimadresse 
her. Mange av dei busette eig landbrukseigedommar, dette gjer at befolkninga er spreidd i 
randsona langs fylkesvegen rundt heile Fjørtofta. 
Aldersgjennomsnittet er høgt, pr. i dag er det berre eit born i grunnskulealder og fire 
barnehageborn på øya. Ut over dette er det to personar til som er fødd etter årtusenskiftet. 
Skulen på Fjørtofta er nedlagd, og skuleelevane vert i dag skyssa med buss/-ferje/-buss til skule 
på Harøya. Barnehagen ligg også på Harøya.  
Ein veit ikkje heilt korleis det vil bli løyst med skuleskyss etter at Nordøyvegen står ferdig. Det er 
difor bra at det er lagt til rette for gang,- og sykkelveg frå fylkesvegen inn til busshaldeplassen. 
Det er også viktig at at busshaldeplassen i foreslått plan blir kopla saman med busshaldeplassen 
i gjeldande plan før ein tek i bruk Nordøyvegen på strekninga Fjørtoft. 
 

Samfunnstryggleik 

Her er ikkje kjende utfordringar i forhold til samfunnstryggleiken, jfr. ROS-analyse. 

 
Tunellmasse som ressurs 
Direktoratet for mineralforvaltning og befolkninga på Fjørtoft peikar på at tunellmasse er ein 
ressurs. 
Det er difor ei god løysing at deponiet i sør #2 (LL2) kan opnast opp for å vere midlertidig og 
massane kan brukast seinare i lokale prosjekt og utbetring av fylkesvegar. 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Ingen økonomiske konsekvensar for kommunen. 
 
Juridiske konsekvensar: 
Ingen juridiske konsekvensar for kommunen 
 
Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvensar: 
Ingen driftsmessige er organisatoriske konsekvensar for kommunen 
 
Konklusjon med grunngiving: 
Planen løyser og svarer ut dei utfordringane og merknadane som er knytt til oppstartsvarsel. 
Planen er  gjennomarbeidd og klar for å bli lagt ut til offentleg ettersyn. 
 
 
 
Astrid J. Eidsvik 
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Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak: 

Ålesund kommunestyre egengodkjenner med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-12, 
detaljreguleringsplan for Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1, gnr. 13 bnr. 58 m.fl., med plankart, 
føresegner og planomtale, datert 23.04.2020, sist revidert 07.10.2020 (rev. B). 
 
 

 
Bakgrunn og saksutredning: 
 
I april 2020 fremmet Nordplan AS privat forslag til detaljreguleringsplan for den sørøstlige delen 
av feltet BKS1 i områdeplanen for Flisnes nord. En første versjon ble fremmet i september 2019, 
men måtte bearbeides videre. Forslagstiller er Ålesund kommunale eiendom AS, og 
planområdet er i sin helhet i kommunal eie. 
 
Detaljplanen legger til rette for barne- og avlastningsboliger i vestre del av planområdet, og for 
konsentrerte boliger i form av blokkbebyggelse i østre del. Planforslaget åpner også for at den 
østre delen kan bli brukt til konsentrert småhusbebyggelse istedenfor blokker. Antall (private) 
boliger er ca. 45.  
 
Barne- og avlastningsboligene er et tiltak for å etterkomme kommunens plikt å tilby 
avlastningstjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven, herunder institusjon med heldøgns 
helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år.  
 
Planområdet er en del av feltet BKS1 i områdeplanen for Flisnes nord, vedtatt i 2012. 
Planområdet er på om lag 12,7 daa. Områdeplanen setter krav om detaljplan. Kommunen tillot 
at BKS1-feltet ble delt i to detaljplaner, selv om kravet i områdeplanen tilsa at det skal 
utarbeides en samlet plan for hele feltet. Forutsetningen for delingen var at fellesfunksjonene 
for begge detaljplanene – spesielt kvartalslekeplass – er ivaretatt i den første av planene som 



 

 

blir egengodkjent. Naboplanen Flisnes nord BKS1 – gbnr. 13/379 inneholder disse funksjonene 
og ble egengodkjent i kommunestyremøtet 24.09.2020. 
 

 
Oversiktskart  ▲ Nord - Ikke i målestokk 

 

 
Grunnkart med planområdet (grønt skravert område i 
sørøst) 

▲ Nord - Ikke i målestokk 

 



 

 

 
Gjeldende kommunedelplan ▲ Nord - Ikke i målestokk 

 

 
Gjeldende regulering. Planområdet med grønn skravur midt 
i illustrasjonen. Planen for naboområdet i nordvest (her også 
grønn skravur) er nylig blitt vedtatt. 

▲ Nord - Ikke i målestokk 

 



 

 

 
Flyfoto ▲ Nord - Ikke i målestokk 

 
Planutvalget vedtok i møte 23.06.2020 å legge planforslaget for denne sørøstlige delen av BKS1-
feltet ut til offentlig ettersyn. Utvalget vedtok også en mindre justering av byggegrensen i 
planområdets vestre del for barne- og avlastningsboligene, før planen b legges ut. 
 
Planforslaget ble revidert iht. vedtaket, og har nå vært på høring i perioden 01.07. – 02.09.2020. 
 
Merknader som har kommet inn, er gjengitt (til dels i kortfattet form) og kommentert i 
vurderingen nedenfor. Disse er fra fylkeskommunen, Statens vegvesen, rådet for likestilling av 
funksjonshemmede, barnerepresentantforumet, kommuneoverlegen, VS Vatn og avløp, 
Mørenett og fra naboen øst for planområdet, Jan Voldsund. Det er ikke fremmet innsigelser mot 
planforslaget. 
 
Fylkesmannen, komité for oppvekst, komité for teknisk, miljø og samferdsel, komité for helse og 
omsorg, eldrerådet og ungdomsrådet har ikke merknader til planen.  
 
De andre tilskrevne høringsinstansene (VS Veg, grønt og anlegg (VGA)), Ålesundregionens 
interkommunale miljøselskap (ÅRIM), Ålesund brannvesen og FAU ved Flisnes skole, har ikke 
kommet med tilbakemelding på høringsbrevet. 
 
Planforslaget fremmes nå til sluttbehandling i planutvalget og i kommunestyret. 
 
 



 

 

 
Planforslag slik som vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn ▲ Nord - Ikke i målestokk 

 
 
Vurdering:  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Det er i fellesbestemmelsene stilt krav om utarbeiding av en situasjonsplan/utomhusplan som 
grunnlag for utbygging (del av byggesøknad). Av hensyn til barn og unges trafikksikkerhet ber 
fylkeskommunen om at det i bestemmelsene blir presisert at privat og felles uteoppholdsareal, 
samt nærlekeplass, må kunne være mulig å nå fra bolig uten å måtte krysse internt trafikkareal 
for bil. 
 
Vår kommentar: 
Det er en god intensjon å skille gangtrafikk og intern trafikkareal helt, men i praksis kan det bli 
vanskelig, i hvert fall for gangtrafikken mellom nærlekeplassen i sør og bygg (od adkomst) lengst 
nord i delfeltet. Det vil nok være behov for avkjørsel som vil gå på tvers av denne gangaksen. Vi 
anbefaler derfor å innarbeide en formulering som vektlegger reduksjon av konflikt til  «minst 
mulig»: 
 

 «Avkjørsel og intern trafikkareal skal plasseres slik at det i minst mulig omfang kommer 
i konflikt med gangakser mellom boliger og uteareal, herunder nærlekeplass f_BLK.» 

 
Merknaden er dermed i hovedsak imøtekommet. 
 
Statens vegvesen 
Vegvesenet mener at vegløsningene synes å være gjennomarbeidet og tilpasset 
utbyggingsområdene på en akseptabel måte.  



 

 

 
Det er positivt at området knyttes til regulert gang- og sykkelvegløsning (o_SGS2) i 
områdeplanen. Vegvesenet bemerker at det ikke er vist hensynssone for frisikt mellom o_SGS1 
og o_SGS2 i plankartet, i henhold til håndbok N100 («Veg- og gateutforming»), og ber om at den 
tegnes inn og at det samtidig stilles en bestemmelse til hensynssonen. 
 
Det går frem av planbeskrivelsen at kommuneplanens norm for parkering skal følges. Dette er 
imidlertid ikke tatt inn i bestemmelsene, og må presiseres der. 
 
Planforslaget stiller krav til sykkelparkering kun for o_BOP (offentlige barne- og 
avlastningsboliger). Vegvesenet ser det som viktig at et slik krav stilles for boligarealene (BBB). 
Bestemmelsen må også presisere antallet, plassering og andre fasiliteter. Antallet må minimum 
være i samsvar med kommuneplanen. Vedrørende plassering og fasiliteter, burde det oppgis 
minimumsavstander til innganger og en prosentandel som skal være overbygd. Videre bør det 
vurderes hvilke andre fasiliteter som plassene skal inneholde som låsesystem, ladestasjoner for 
el-sykkel mv., samt om det skal etableres garderobeanlegg, verksted for vedlikehold mv. 
 
Vegvesenet ber om at endringene innarbeides i plankartet og bestemmeselene før de kan 
tilråde egengodkjenning av planen. 
 
Vår kommentar: 
Frisikt i kryss mellom to gangveger innarbeides på vestsiden av krysset mot nærlekeplassen 
f_BLK siden det her kan ha betydning for etablering av gjerde, hekk eller lignende. 
Bestemmelsene er oppdatert i henhold til denne endringen. Mot øst er ikke behovet for å sikre 
frisikten i planen så stort siden det vil ligge i friområde der det ikke er anledning til å etablere 
noe som kan hindre frisikt. Vi lar derfor være å revidere planen her, og sparer dermed noen 
kostnader knyttet til slik planarbeid.  
 
Parkeringsdekning: Bestemmelsene oppdateres med en henvisning til parkeringsnormen i 
gjeldende kommunedelplan. For fortettingssone 3 som planområdet ligger i, gir normen ulike 
minimumstall for frittliggende eller konsentrerte småhus og blokkbebyggelse med 4-roms-
leiligheter (min 1,25), og blokkbebyggelse med 1-3 roms leiligheter (min. 1). 
 
Når det gjelder sykkelparkering, krever kommunedelplanen 2 sykkel-p-plasser per boenhet, 
uansett hvilken fortettingssone prosjektet ligger i. Vi kan ikke se at det er spesielle forhold i dette 
planområdet som tilsier enten økning eller reduksjon ift. kommunedelplanbestemmelsene. 
Kravet settes derfor iht. kommunedelplanen.  
 
Sykkelparkeringen kan ifølge kommunedelplanen anlegges i kjeller, på terreng eller i felles bod. 
En behøver heller ikke på dette punktet å være mer bestemmende enn kommunedelplanen ift. 
BBB-feltet. 
 
Kommunedelplanbestemmelsene gir ingen konkret føring for avstand mellom sykkelparkering og 
innganger til boliger. Det er kun satt krav om nærhet til inngang når det gjelder virksomheter og 
besøksplasser til disse.  
 
Også regler for andel overbygd og låsbare sykkelparkeringsplasser samt annen tilrettelegging 
(ladestasjon, verksted osv.) er i plansammenheng et nytt tema for kommunen som vi per nå ikke 



 

 

har så mange eksempler på, og heller ikke standarder.  
 
Plan- og bygningsloven gir hjemmel til å stille krav om ladestasjoner, jf. nytt rundskriv H6-20 fra 
regjeringen fra juli 2020 om ladestasjoner for elbiler (sitat: «I lys av den fremtidige økningen i 
antallet elbiler, mener departementet at kommunen gjennom planlegging etter plan- og 
bygningsloven bør sikre at det etableres tilstrekkelig med ladestasjoner. Når et areal settes av til 
parkering, bør kommunen derfor ha som rutine å sette krav til etablering av ladestasjoner, ev. 
med f.eks. en prosentvis eller konkret angivelse av antall ladestasjoner»). Dette må kunne tolkes 
å også gjelde for parkering som er knyttet til boligområder. 
 
Dette er et tema i det pågående arbeidet med overordnete styringsdokumenter (PAKT-planen, 
samfunnsdelen, «grønn strategi»), men ingen av disse dokumentene er vedtatt.  
 
Temaet er utvilsomt fremtidsrettet, men så lenge spørsmålet ikke er tatt opp og forankret i 
overordnet sammenheng, er vi forsiktig med å legge inn krav i en enkel detaljreguleringsplan – 
med mindre forslagstiller er også enig i at dette er gode forslag som tjener prosjektet.  
 
I dette tilfellet er ÅKE som forslagstiller tilbakeholdende på å definere nærmere krav om nivå på 
tilrettelegging for sykler og el-biler. Vi velger derfor å ikke imøtekomme merknaden i denne 
plansaken, men ser ikke bort ifra at temaet vil bli relevant i fremtidige andre plansaker.  
 
Utbygger kan like fullt velge å tilrettelegge for bruk av el-bil og el-sykler, selv om det ikke er satt 
krav om det i reguleringsplanen.  
 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 
Rådet forutsetter universell utforming. 
 
Vår kommentar: 
Rådet blir ikke konkret på hvor de ser utfordringer ift. universell utforming (UU) i planområdet. 
Det generelle kravet om planlegging etter prinsippet om UU er på plass. Bygg og uteareal til 
bygg vil måtte utformes etter krav om tilgjengelighet i TEK17, uten at det må nevnes særskilt i 
planbestemmelsene. 
 
Merknaden tas til orientering. 
 
Barnerepresentantforum 
Barnerepresentantforumet i kommunen (et samarbeid mellom flere virksomheter og 
stabsområder som inntil videre erstatter fast særskilt stilling som barnerepresentant) er kritisk 
til at plikten til  medvirkning av barn og unge iht. plan- og bygningsloven ikke er blitt 
etterkommet i denne plansaken, utover bruk av barnetråkk. Barnetråkk viser at dette er et 
svært populært område for barn og unge, og i planarbeidet burde det vært vurdert om en skulle 
ha ytterligere medvirkning fra barn og unge for å sikre deres interesser. 
 
Møteplass for samvær og leik 
Barnerepresentant har vært med på synfaring i dette området sammen med planmyndigheten 
våren 2019. Føringer fra områdeplanen må videreføres i reguleringsplan. 

· Erstatningsareal. Planbeskrivelsen viser at deler av området som skal bygges ut er i 
aktiv bruk til leik, i tillegg til at området blir brukt av barnehagen og Flisnes skole. 



 

 

Erstatningsareal er ikke omtalt verken i saka eller planbeskrivelsen. 
Barnerepresentantforumet viser til rikspolitisk retningslinjer for barn og unge, og 
påpeker at det skal komme fram hvordan kravet om erstatningsareal ved 
omdisponering av areal som brukes til leik, blir ivaretatt. Det bør vurderes å knytte 
rekkefølgekrav til slike krav. Det må også synliggjøres hvilken plikter utbygger har for 
opparbeiding av friområdet. 

· Opparbeiding av ballplass. Når det gjelder ballplass, må det komme fram hvem som 
skal opparbeide dette. Dersom ballfelt skal flyttes skal det vise til hvor arealet blir 
erstattet og hvem som har ansvar for å opparbeide det. 

· Tilstrekkelig lekeareal for barneboligene + Medvirkning i utforming av leikeareal for 
barneboligene. I §10-2 bør det legges til at «før det kan gis løyve til bruk av området 
o_BOP skal det være sikret tilstrekkelig med leikeplass og uteoppholdsareal i tråd med 
lekeplassnormen». Dette skal minimum komme fram i planbeskrivelsen og sikres i 
bestemmelsene §4.2. dette skal sikres med å vise til dokumentasjon på 
brukermedvirkning, og innhold for leikeplass og uteoppholdsareal. Arealet skal svare til 
Ålesund kommune sin norm for lekeplasser. 

 
Transport for barn og unge 

· Planbeskrivelsen punkt.4.5 viser til trygg skoleveg til ungdomsskolen, det må også 
komme fram om det er trygg skoleveg til barneskolen i aust eller kva tiltak som skal 
gjennomføres for trygg skoleveg. 

· Skoleveg viser kryssing av Flisnesvegen aust for planområdet, som er skoleveg fra 
planområdet jf. barnetråkk. Denne vegen er omtalt med rekkefølgekrav for turveg i 
oppstartsreferatet, en vil tilrå at dette vert tatt inn i reguleringsplanen. 

· Trygg skoleveg utenfor planområdet skal utredes jf. Rikspolitiske retningslinjer § 5 a og 
5b. 

· Kvalitet på toppdekke er viktig å utrede. Barn og unge som er avhengige av universell 
utforming skal bruke turstien. Vi vil gjøre oppmerksom på at grus som er nytta på 
turveg i Spjelkavik ikke tilfredsstiller krav til universell utforming. 

 
Kollektivtransport 

· Kollektivtransport er tilgjengeleg aust og nord for området. 
· Tilkomst til boligområdet fra øst og vest kan være via turveg. 

 
De ber om at endringer som blir utført blir sendt til representant for barn og unge i Ålesund 
kommune før planen blir egengodkjent. 
 
Vår kommentar: 
Ang. medvirkning:  
FAU Flisnes skole har vært høringsinstans (de har ikke kommet med noen merknader). Det er 
foreldrene til barn som bor i nærområdet, selvsagt ikke det samme som om barn og unge direkte 
ville blitt involvert aktivt. Vi mener likevel både at det nå er for sent i prosessen å starte med 
større medvirkning, og at barn og unges interesser i dette området blir godt ivaretatt, med de 
endringer som nå er innarbeidet på grunnlag av merknadene fra barnerepresentantforumet. 
 



 

 

Ang. tap av lekeareal i bruk:  
Dette gjelder den sørlige delen av BBB-feltet. Dagens bruk (eller de tydelige sporene av det) er 
omtalt i planbeskrivelsen og dokumentert med bilder. Toppen av haugen blir bevart som 
friområde og areal til fri leik, og kan opparbeides med enkelte tiltak slik som bålplass og benker.  
 
Dersom en skulle ønske å bevare dette lekearealet, betyr det i praksis at BBB-feltet i all hovedsak 
ikke kan utnyttes til formålet. Dette er et vanskelig valg med tanke på barn og unge, men vi 
anbefaler likevel å gå videre med det valget. 
 

 
Planforslag som var til offentlig ettersyn. Rød avgrensning: 
Registrert område for fri lek, med tilkomst fra stien i sør 
(dagens situasjon, omtrentlig avgrensning). NB: Tidligere 
planversjon som underlag. 

▲ Nord - Ikke i målestokk 

 
Det er klart at bevaring av haugen i o_GF ikke er en fullgod erstatning for det fine lekearealet til 
fri lek som går tapt i BBB-feltet. Vi mener samtidig at det i nærområdet samlet sett er over 
gjennomsnittet gode områder for fri lek, og gode oppvekstvillkår for barn, særlig når friområdet i 
vest blir oppgradert med nye elementer som øker attraktiviteten for lek. Vi gjengir i denne 
sammenhengen forslag til illustrasjonsplan for ballplassen som har vært presentert i samband 
med 1. gangs behandlingen av planforslaget, og som har vært med på høring. 
 
Vi har derfor også valgt å ikke sette noen krav om opparbeiding på haugen, men beskrive det 
som en mulighet.  
 
I tillegg må en også ta med i betraktning at dette arealet til BBB inkludert haugen i o_GF i lang 
tid har vært regulert til utbyggingsformål, først industri, nå bolig. 
 



 

 

Merknaden fra barnerepresentantforumet blir ikke imøtekommet på dette punktet. 
 
 

 
Illustrasjonsplan for “ballplassen”. ▲ Nord - Ikke i målestokk 

 
Ang. opparbeiding av ballplass:  
Det er pga. ressursmangel fortsatt ikke ferdig utarbeidet en «detaljplan» for ballplassen 
(=friområdet) og en fordeling av opparbeidingsansvaret for denne. Naboplanen til Mostein-feltet 
har nå fått krav om opparbeiding av hele ballplassen fastsatt i planbestemmelsene, men med 
mulighet for å redusere dette ved at det inngås avtale om innhold og ansvarsfordeling med alle 
berørte parter (dvs. boligfelt), og som skal godkjennes av kommunen. Den samme formuleringen 
legges nå inn i denne planen. Vi har dermed ikke avklart i detaljplanen hva det enkelte 
planområdet skal bidra med, slik som barnerepresentantforumet krever, men det er satt krav om 
en slik avklaring og avtale mellom partene før boligbyggingen kan igangsettes. 
 

Tidligere 
rekkefølgekrav: 

Det skal etableres et nytt ballfelt maks 500 m fra boligene før 2/3 av 
boligene i BK1 eller BK2 er ferdigstilt, jf. bestemmelser i områdeplan 
Flisnes nord (10.5.2012). 

Nytt 
rekkefølgekrav: 

Ballfeltet som områdeplanen Flisnes nord (10.05.2012) setter krav om, 
skal være etablert i friområde A innenfor planområdet Flisnes 
næringspark og Havnevika sørvest for dette planområdet, før det gis 
brukstillatelse til første bolig i delfeltet BBB. Kravet kan reduseres til 
konkrete enkelttiltak basert på en samlet tiltaksplan for ballfeltet og en 
felles avtale om ansvarsfordeling for opparbeiding mellom delfeltene som 
har krav om ballfeltet. Tiltaksplanen og avtalen skal være godkjent av 
kommunen. Ballfelt tilsvarer stor kvartalslekeplass i kommunedelplan 
Ålesund. 
 

Ang. uteoppholdsareal til barneboligene:  
Eget rekkefølgekrav om eget uteoppholdsareal for barneboligene, i tråd med 



 

 

lekeplassbestemmelsene (men eventuelt med innhold som kan være annerledes enn på en vanlig 
lekeplass), er innarbeidet i bestemmelsene, inkl. krav om dokumentasjon for brukermedvirkning 
som skal leveres i samband med byggesøknaden. 
 
Det er ikke utarbeidet illustrasjonsplan for uteoppholdsarealet i samband med 
reguleringsplanen. Dette fordi bygningsstrukturen er ikke planlagt eller fastsatt; det som vises i 
volumstudiet er så langt bare en mulighetsstudie. Planen for uteoppholdsareal og 
utomhusanlegg for øvrig må utarbeides samtidig med prosjektering av bygningen. 
 
Ang. skoleveg til barneskolen: Grøntkorridoren mellom planområdet og boligfeltet BKS2 i sør, er 
allerede i dag skoleveg for flere barn vest å Flisnes. Det viser barnetråkkregistreringene som er 
blitt gjennomført i 2014. De fleste barn har markert gangaksen som trygg, noe få som utrygg, 
trolig pga. overgangen over Flisnesvegen. Barna fra BBB-feltet vil også ha denne gangaksen som 
kortest mulig veg til skolen. 
 
I plansaken om Lemhaugen (mellom Flisnesvegen i vest og skoletomta i øst, vedtatt 2016) ble 
det i bestemmelsene fastsatt krav om at dette planområdet skal opparbeide fortau vest-øst fra 
krysset med Flisnesvegen og over tilkomstvegen til planområdets østre del (Lemhaugen). 
Boligene som dette rekkefølgekravet gjelder, har fått rammetillatelse i april 2019, men ikke 
igangsettingstillatelse enda. En må likevel kunne legge til grunn at denne delen av skolevegen 
fra vest vil bli fikset i nær fremtid. 
 
Videre står det i de samme bestemmelsene for Lemhaugen at «Fortau langs Flisnesvegens 
vestside og turveg gjennom friområdet, påhviler tilliggende planer her å etablere.» Det er for så 
vidt en litt rar fremgangsmåte å skrive noe slik i planbestemmelser, men viser klart intensjonen 
om en ansvarfordeling for en gjennomgående trygg skoleveg fra vest. Dette mener vi må følges 
opp i nåværende plan. Tankegangen har også vært nevnt i referatet fra oppstartsmøtet, men er 
(trolig en forglemmelse) ikke blitt fulgt opp under 1. gangs behandlingen av planforslaget.  
 
Vi kan nevne at fortau langs vestsiden av Flisnesvegen er allerede på plass. BKS2-feltet sør for 
nåværende planområde har dette som rekkefølgekrav. 
 
Vi mener derfor at rekkefølgekrav om opparbeiding av denne gangvegen må inn i 
bestemmelsene. Vi anbefaler å avgrense rekkefølgekravet til BBB-feltet fordi beboerne i barne- 
og avlastningsboligene i o_BOP ikke vil være knyttet til Flisnes skole, og vil dermed ikke ha denne 
strekningen som skolevegen sin. Samtidig legges inn krav om å etablere en snarveg mellom 
området til barneboligene og eksisterende turveg vestover, slik at beboerne i disse boligene har 
god tilgang til friområdet i vest. 
 
Vi gjør oppmerksom på at de siste ca. 24 m av gangvegen frem mot Flisnesvegen går over privat 
grunn til naboen til planområdet. Her vil det være behov for erverv av grunn, eventuelt avtale. 
Sammen med inntilliggende regulert friområde på begge sider av gangvegen utgjør det knapt 
500 m2 areal. Det vil ikke være hensiktsmessig å flytte på traseen her (over i en smal korridor 
som eies av kommunen) siden den regulerte traseen gir en veldig god sammenhengende gang- 
og sykkelakse med videreføringen østover mot Flisnes skole. 
 



 

 

 
Oversikt over rekkefølgekrav langs gangvegforbindelser til 
Flisnes skole. Kartet viser nåværende planforslag sammen med 
gjeldende reguleringsplaner. 

▲ Nord - Ikke i målestokk 

 
Ang. opparbeidingsstandard for tur- eller gangvegen:  
Områdeplanen som gangvegen er regulert i, gir ingen føring for standarden for denne 
gangaksen, utover at formålet er «gangveg» på plankartet (dvs. samferdselsareal) og at den er 
regulert med 3 m bredde mellom kjørebanekantene, og 5 m samlet bredde. Siden dette er 
skolevegen og siden strekningen i fremtiden vil kunne inngå i en lengre sykkelakse mellom 
Vegsund-Myrland i vest og Emblemsvågen i øst, er det naturlig at denne gangvegen opparbeides 
minst i god turveg-standard, eventuelt også som asfaltert gangveg. Den ferdige delstrekningen 
vest for planområdet holder ikke mål i så måte.  
 
Siden strekningen ikke er en del av nåværende plan, kan en likevel ikke fastsette regler om 
standarden på denne i den nåværende detaljplanen.  
 
Kommunens gjeldende normer (veg- og gatenorm, norm for parker og grøntanlegg) må legges 
til grunn for å definere standarden. Fastsettelsen kan f.eks. skje som en del av en 
utbyggingsavtale – i tilfelle BBB-området selges av ÅKE til privat prosjektutvikler. 
 
Merknad om kollektivtrafikk og tilkomst til planområdet tas til orientering. 
 
Vi legger ikke opp til en ny høringsrunde med barnerepresentantforumet før sluttbehandling av 
planen. Denne delen av merknaden imøtekommes dermed ikke.  
 
Kommuneoverlegen 
Skolekapasitet: 
I Flisnes-området har det de siste årene vært en del byggeaktivitet spesielt rettet inn mot barne-
familier. Flere prosjekter er under utvikling, og det er uklart for kommuneoverlegen hvor stor 
elevtallsveksten blir totalt, og også hvilke prosjekter som blir realisert først. Plandokumentene 



 

 

sier at Flisnes skole har noe kapasitet til å ta imot nye elever, men det framgår ikke hvor mange 
det kan være snakk om. Kommuneoverlegen vil ellers minne om at Flisnes skole ikke er godkjent 
etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Dette skyldes blant annet 
bygningsmessige utfordringer. Skolesituasjonen må avklares, og kapasitetsbehovet for all 
utbygging i skolekretsen må sees samlet. 
 
Sikker skoleveg: 
Boligutviklingen på Flisneset har gitt økt trafikk på Flisnesvegen. Planen må vise sikker skoleveg 
og trygge krysningspunkt mot Flisnes skole. 
 
Støy i anleggsperioden: 
Planen gjelder del av en større utbygging, der utbyggingsperioden til sammen vil strekke seg 
over lang tid. Det vises til T-1442 kapittel 4 – Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. Kommuneoverlegen forutsetter at det i byggesaken blir stilt skjerpede 
støykrav i henhold til kapittel 4.2.1 for driftstid mer enn 6 måneder, at nattarbeid ikke tillates og 
at det stilles krav om avbøtende tiltak dersom grenseverdiene ikke kan overholdes. 
 
Vår kommentar: 
Ang. skolekapasitet:  
Temaet har vært oppe også i forbindelse med sluttbehandlingen av naboplanen i nordvest, da 
med grunnlag i en merknad fra (tidligere) Indre Borgund bydelsutvalg. Kapasiteten for skolen er 
fra før angitt med 350. Kommunen er i høst i gang med en ny elevtallsprognose og en ny 
gjennomgang av kapasitetene ved alle skoler i kommunen. Her inngår også en skjønnsmessig 
vurdering av utbyggingsaktiviteten som en kan forvente i de enkelte skolekretsene i tiden 
fremover. Tallene foreligger ikke per nå.  
 
Elevtallet ved Flisnes skole ligger på 319 for skoleåret 2020/21, og det er lavere enn tidligere 
prognoser tilsa. Disse prognosene (der utbyggingsområdet Flisnes nord er inne som en del 
beregningsgrunnlaget) tilsier også at elevtallet etter en topp om noen år, vil gå ned igjen.  
 
Ut fra kjente elevtallsprognoser mener vi at det ikke er grunnlag for å legge inn et 
rekkefølgekrav om en kapasitetsøkning ved skolen på nåværende tidspunkt.  
 
Ang. sikker skoleveg:  
Jf. vurderingen ift. barnerepresentantforumet sin merknad til samme tema. 
 
Ang. støy i anleggsperioden:  
Det presiseres i fellesbestemmelsenes § 3.8 at retningslinjens kapittel 4 om begrensning av støy 
fra bygg- og anleggsvirksomhet gjøres gjeldende for planområdet, som dermed blir en bindende 
ramme for byggesaksbehandlingen (selv om de fleste avsnitt i retningslinjen er formulert som 
«bør»-krav). 
 
VS Vatn og avløp (VA) 
Kommentar til reguleringsbestemmelsene: 
Under § 3.11 – Kommunale normer og utbyggingsavtale. Kommunen har ikke anledning til å 
kreve utbyggingsavtale etter lovverket. Vi foreslår at det bare står: 
 
«Offentlige trafikkområder, offentlige VA-anlegg og overvannssystem innenfor planområdet skal 



 

 

opparbeides i samsvar med vedtatte kommunale normer og retningslinjer, og etter tekniske 
planer godkjent av kommunen. Det gjelder også tilgrensende planområde som skal betjene 
dette området.» 
 
Under §10.1 – Infrastruktur, foreslås lagt til et punkt med teksten: 
«Det skal foreligge godkjente detaljplaner for veg, vann og avløp og overvannshåndtering før 
igangsettingstillatelse gis. VA rammeplanen skal gi føringer for detaljprosjektering av VA anlegg» 
 
Kommentar til VA-rammeplan: 
I både VA-notatet og planbeskrivelsen er det vist til vedlegg med rapport om 
vannforsyningskapasitet. Rapporten er hverken lagt ved VA-rammeplanen eller 
saksdokumentene. Vi anbefaler at rapporten knyttes (bindes) sammen med VA-rammeplanen til 
ett dokument, som følger saken videre. 
 
Vår kommentar: 
Henvisningen til bystyrevedtaket om utbyggingsavtaler er bare en opplysning, og ikke noe krav i 
seg selv. Det er for så vidt rett at gjeldende vedtak ikke trenges å «gjentas». Men i enkelte 
sammenhenger, som denne, mener vi at opplysningen bidra til at både utbygger og private 
forstår bedre hva som skal til for å gjennomføre planen. Vi velger derfor å la det stå.  
 
Merknaden om VA-rammeplanen som grunnlag for tekniske planer er lagt inn i § 3.11 i 
bestemmelsene. Det er ikke nødvendig å legge inn særskilt rekkefølgekrav om godkjente 
tekniske planer i reguleringsplanen. Tekniske anlegg skal uansett godkjennes gjennom en egen 
byggesak, og da må det legges fram tekniske planer. 
 
Rammeplanen og rapporten er slått sammen og vedlagt saken som ny versjon. 
 
Mørenett 
Det kan være aktuelt med en egen nettstasjon for å forsyne området. Mørenett ber om bli 
kontaktet når effektbehovet er avklart. 
 
Vår kommentar: 
Merknaden tas til orientering. I fellesbestemmelsene åpnes for at det kan etableres trafokiosker 
og andre kommunaltekniske anlegg innenfor byggeområdene. 
 
Jan Voldsund (grunneier 13/35 og 13/70) 
Voldsund er grunneier av naboeiendommene til BBB-feltet i øst. Eiendommene utgjør 
storparten av boligfeltet F i gjeldende reguleringsplan for Flisnes næringspark og Havnevika, se 
blå markering på kartet nedenfor. 
 



 

 

 
 
Naboen mener at planen vil ha stor negativ innvirkning på eiendommen hans. Han protesterer 
mot foreslått bygningstype (og dermed arealformål) blokkbebyggelse, utnyttelsesgrad, 
byggehøyde på opptil 4 etasjer og 10 m høyde, mulighet for en 35 m lang høy fasade langs 
eiendomsgrensen hans, og lite avstand til eiendommen hans. Han mener planbeskrivelsen  og 
volum- og solstudien gir en del misvisende informasjon, og at den politiske behandlingen derved 
vil ikke ha et godt nok grunnlag for å vurdere detaljene i planen. 
 
Som grunnlag for innvendingene viser han til følgende: 

· Området som nå foreslås til blokkbebyggelse, var i tidligere reguleringsplan for Flisnes 
næringspark fra 2003 regulert til industri. Ut fra begrunnelsen om at en utbygging med 
større bygninger krever vesentlige terrenginngrep, var det lagt inn en sone mot 
naboeiendom for å kunne planere området i forhold til eksisterende terreng. Denne 
sonen ble tatt vekk i områdeplanen fra 2012 og byggelinjen ble satt til 4 m med 
begrunnelse om at området skulle bygges ut med småhus.  

· Tomten har en høydeforskjell på 8 m, med laveste punkt på kote 34 i sør til høyeste 
punkt på kote 42 i nord. Så store bygningsmasser som det er vist vil medføre store 
terrenginngrep og skjæringer eller fyllinger mot tilstøtende eiendom mot øst og 
eventuelt mot syd. 

· Ei byggegrense på 4 m fra plangrensen er ikke tilstrekkelig til å kunne ivareta 
høydeforskjeller på en fornuftig måte. 

· Planbeskrivelsen viser i kap. 6.3 ei konseptskisse utarbeidet av ÅKE, med konsentrert 
småhusbebyggelse fordelt på 6 bygninger. Dette mener naboen er et bedre alternativ 
enn store blokker, siden mindre bygg vil kunne tilpasses bedre terrenget, samt at de ut 
fra høydeforskjellen i terrenget vil kunne få gode sol- og utsiktsforhold. 

 
Hva han mener er feilinformasjon i plandokumentene: 

· Store blokker som vist i planbeskrivelsen er ikke en videreføring av hovedtrekk i 
tidligere planer, slik det hevdes i sammendrag i planbeskrivelsen.  

· Sol- og skyggeanalyse vurderes i planbeskrivelsen med at begge blokk-alternativer gir 
«ingen store ulemper for barneboliger eller sentrumsområdet», men (de store) 
ulempene for naboer i øst er ikke kommentert. 



 

 

· Det er lagt til grunn at det er en «enebolig» på naboeiendom. Dette er gammel 
fritidsbolig opprinnelig fra 1930-tallet som til nylig er blitt brukt noenlunde fast i 
sommerhalvåret. Denne bruken vil ta slutt nå, slik at det blir aktuelt å utnytte området 
mer med nye boliger (i henhold til planen) og nærmere eiendomsgrensen i vest. 
Dermed blir eiendommen sterkere berørt enn med dagens situasjon. Volum- og 
solstudie må legge tillatt utnyttelse til grunn for analysen, ikke dagens, og det må 
legges frem en ny analyse som ivaretar denne situasjonen. 

 
Han foreslår å innarbeide mer begrensende regler for blokkbebyggelse: 

· Blokkbebyggelsen må deles opp i mindre bygninger, og de må avgrenses med et 
spesifikt bebygd areal for hver bygning. 

· Plankartet må vise planlagt plassering av bygninger, slik som påkrevd i bestemmelsene 
til områdeplanen for Flisnes nord fra 2012, § 4.2 tredje avsnitt. 

· Ved så store volum som vist i alternativ A, må etasjeantall begrenses til 2, pluss 
eventuell underetasje. 

· Ikke bare angi ei maks kote for hele feltet (kote 46 i forslaget). Tillatt byggehøyde bør 
være forskjellig ut fra høyden på eksisterende terreng.  

 
Vår kommentar: 
Til orientering viser vi illustrasjonsplan og snitt for de to volumstudiene som plankonsulenten har 
utarbeidet og vedlagt planforslaget, og som er oppsummert i planbeskrivelsen. Det er viktig å 
presisere at dette har vært en mulighetsstudie av hva en vil kunne oppnå innenfor området med 
de bestemmelser som er foreslått, og ikke noen konkret prosjekt. 
 

 
 

  
Snittene er nord-sør, viser eksisterende hytte på naboeiendommen (grå bygg på snittet, én 
etasjers hytte pluss hems) og mulig ny fasade mot øst. For større versjon se volum- og 
solstudie (eget vedlegg). 

 
Vi må korrigere naboen litt når det gjelder innholdet i planbeskrivelsen. Den angir i kap. 6.3 (der 
volumstudien med sol- og skyggevurderinger er oppsummert) at det er «få ulemper for etablert 



 

 

bebyggelse i øst». Men vurderingen kan oppleves som vag, og den tar – slik som naboen 
kritiserer – utgangspunkt i dagens etablert bebyggelse, som ligger ganske langt unna felles 
eiendomsgrense.  
 
Plansituasjonen på eiendommen til naboen er slik at den «gamle» reguleringsplanen for Flisnes 
og Havnevika har fastsatt en overgangssone også på vestre del av den regulerte 
boligeiendommen (vertikal skravur på illustrasjonen ovenfor), på ca. 19 m bredde målt fra 
eiendomsgrense, samt at byggegrensen mot vest er satt til samme avstand. Dette trolig for at 
fremtidige boliger ikke kunne komme nærmere det daværende regulerte industriområdet, og 
skape konflikt med næringsaktiviteten der. Rent planjuridisk er det dermed per i dag ikke 
grunnlag til å kunne bygge nye hus så mye nærmere det nåværende planområdet enn dagens 
bygning. Men siden industriområdet nå er omregulert til boligformål, er det påregnelig at også 
denne overgangssonen på naboens boligeiendom vil falle bort ved en eventuell nyregulering. Vi 
mener derfor at naboen i utgangspunkt har et poeng i at en i den nåværende plansaken må 
hensynta fremtidig høyere utnyttelse av naboområdet, og at det må kunne komme hus i dagens 
regulerte overgangssone som da i «verst mulig tilfelle» får ulemper med en lang fløy av en blokk 
som kan få rundt 10 m byggehøyde lengst mot syd. 
 
Det kan være ulike oppfatninger om hvor alvorlig effekten av blokkbebyggelse vil være, og 
dermed hvor mye vekt en skal legge på merknaden. Det er muligheten for at det kan bli en lang 
fasade med gjennomgående samme høyde langs med plan- og eiendomsgrensen som først og 
fremst kan oppfattes som problematisk. Selve høyden på opptil 10 m over eksisterende terreng 
lengst sør i BBB er ikke særlig høyere enn det plan- og bygningsloven gir som utgangspunkt for 
mønehøyder for småhusbebyggelse. Uansett mener vi at det å angi et spesifikt bebygd areal per 
(mindre) bygning ikke nødvendigvis vil gi den effekten som naboen er ute etter. Dette fordi også 
et mindre bygg vil kunne plasseres uheldig, sett fra naboens ståsted, langs nabogrensen i øst. Vi 
vil heller ikke gå inn for å definere plassering av bygninger på plankartet. Planbestemmelsene 
åpner også for konsentrert småhusbebyggelse i tillegg til blokk, og det gjør det problematisk å 
vise planlagt plassering av bygninger – dersom plasseringen skulle være ment å være bindende, 
eller i det minste retningsgivende. Og en ren illustrerende mulig plassering uten noen form for 
juridisk føring, har ingen effekt for naboen.  
 
Vi har vurdert om en bør redusere tillatt etasjetall i den sørøstlige, lavereliggende delen av BBB, 
eller andre innskjerpende krav til utforming med tilsvarende effekt, dersom området bygges ut 
med blokkbebyggelse. Dette kunne gi en effekt for naboen. Fra før (dvs. i høringsversjonen av 
planforslaget) setter bestemmelsene for BBB-feltet krav om at «bygningene skal ha 
volumdempende detaljering i form av oppbrutt volum, variasjoner i fasader og eventuelt 
byggehøyder. Det skal være god terrengtilpasning mellom bygninger, uteområder og friområder. 
(…)» 
 
Vi legger likevel avgjørende vekt på at både planområdet og naboområdet til planen ligger 
innenfor fortettingssone 3 i kommunedelplan for Ålesund. Det er således heller ikke utenkelig at 
det i fremtiden åpnes for en mer omfattende utbygging på naboområdet enn det den gjeldende 
reguleringsplanen tilrettelegger for, i form av konsentrert småhusbebyggelse eller også 
blokkbebyggelse slik som i nåværende planforslag. Sett i lys av dette, mener vi at formuleringen 
om volumdempende detaljering, herunder eventuelt variasjon av byggehøyder, gir tilstrekkelig 
grunnlag til å vurdere og eventuelt sette begrensninger for uheldig utforming av et 
byggeprosjekt når det kommer til byggesaksbehandlingen. 



 

 

 
En liten endring som foretas er å flytte byggegrensen mot naboen i øst 2 m lenger vestover. Men 
dette har i hovedsak effekt for at turdraget langs plangrensen vil oppleves litt romsligere enn i 
høringsversjonen av planforslaget.  
 
Merknaden fra naboen blir dermed i all hovedsak ikke tatt til følge. 

 
* 

 
Naturmangfoldloven: 
Ifølge gjennomgangen av tilgjengelige databaser (og enkel registrering i feltet er det ingen 
spesielle naturmangfoldverdier i planområdet. Kunnskapsgrunnlaget blir med dette vurdert til å 
være tilstrekkelig, i samsvar med Naturmangfoldloven § 8. 
 
Sammendrag av endringer etter offentlig ettersyn: 
Plankart: 

· frisiktslinje og frisiktsone i kryss mellom o_SGS1 og 2 
· flyttet østligste byggegrense innenfor BBB to m vestover 

 
Bestemmelser: 

· Bestemmelser til hensynssone frisikt 
· Bestemmelser om standard for gang-sykkelveg (iht. kommunens veg- og gatenorm; det 

manglet) 
· Krav om parkeringsdekning for bil og sykkel i BBB 
· Funksjonskrav for BBB-feltet om «minst mulig» konflikt med mellom gangtrafikk og 

intern kjøretrafikk 
· Bestemmelse om byggehøyde for konsentrert småhusbebyggelse i BBB-feltet (det 

manglet) 
· Rekkefølgekrav om opparbeiding av utomhusareal i o_BOP, og krav om medvirkning fra 

brukergruppe 
· Rekkefølgekrav om opparbeiding av gangveg gjennom friområdet mot Flisnesvegen 
· Presisering om støy i anleggsperioden 
· Presisering om bruk av VA-rammeplanen 

 



 

 

 
Forslag til reguleringsplan, revidert versjon B etter 
høringen 

▲ Nord - Ikke i målestokk 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen eier arealet i planområdet fra før, det blir dermed ingen kostnader med innløsning 
eller lignende her. For å igangsette utbyggingen i BBB-feltet, vil det være behov for innløsning av 
areal til gangveg gjennom friområdet FO2 i den overordnete områdeplanen fra 2012. 
 
Dersom kommunen v/ÅKE velger å bygge ut feltet BBB i egen regi, må det avsettes midler i 
utbyggingsbudsjettet til å etablere de tiltak i grøntstrukturen som planen setter krav om. 
 
VS Veg, grønt og anlegg vil i framtiden ha behov for driftsmidler for ballplassen. 
 
Juridiske konsekvenser: 
Planen vil danne det juridiske grunnlaget for gjennomføring av tiltak, jf. pbl. §§ 1-6, og eventuell  
ekspropriasjon etter kapittel 16, samt erstatning etter kapittel 15. 
 
Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser: 
Tekniske anlegg er etablert i vegen Brisingstubben og er overtatt av kommunen. De offentlige 
gang-sykkelvegene i planområdet og innenfor områdeplanen vil i fremtiden også inngå i 
kommunens vedlikeholdsansvar. 
 
 
Samla vurdering/konklusjon: 
 
Planforslaget tilrettelegger for etablering av barne- og avlastningsboliger i kommunal regi i 



 

 

vestre del av planområdet, og konsentrert bebyggelse i form av enten blokker eller kons. 
småhus i østre del. Det har ikke kommet vesentlige innvendinger mot planforslaget, bortsett fra 
naboen i øst som mener at konsekvensene for eiendommen hans er for store, og at det må 
innarbeides strengere rammer for eventuell blokkbebyggelse i den østre delen. Med bakgrunn i 
at både planområdet og naboområdet i fortettingsstrategien til kommunedelplanen ligger i sone 
3 (middels fortetting rundt bydelssentra), vurderer planadministrasjonen ikke ulempene som 
like stor som naboen, og mener at foreslått kotehøyde for BBB-feltet kan opprettholdes. 
Byggegrensen mot øst er justert noe bort fra naboen. 
 
Merknadene har ellers medført små justeringer på plankartet (frisiktsone i gangveg-kryss),  og 
justeringer og til dels nyinnføring av enkelte bestemmelser. Herunder rekkefølgekrav om 
opparbeiding av gangveg i retning mot Flisnes skole og opparbeiding av utearealet til barne- og 
avlastningsboligene, bestemmelser om parkeringsdekning for bil og sykkel, og om byggehøyder 
for eventuell konsentrert småhusbebyggelse innenfor BBB. 
 
ÅKE som forslagstiller ønsker ikke å ta inn forslag fra vegvesenet om tilrettelegging for sykkel og 
el-biler i BBB-feltet, og kommunen har per i dag ingen vedtatte overordnete styringssignaler på 
det. Forslagene er derfor ikke innarbeidet. 
 
Konklusjon: 
Med bakgrunn i vurderinga over, rår kommunedirektøren til at detaljreguleringsplanen for 
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1, gnr. 13 bnr. 58 m.fl. blir vedtatt, med de endringene som er 
innarbeidet i de reviderte plandokumentene (revisjon B). 
 
 
Vedlegg: 
 

 

11. Flisnes nord, BKS1, Brisingstubben- Detaljregulering. 1. gangs behandling 
12. Merknader samla 
13. Plankart rev. B 07.10.2020 
14. Bestemmelser rev. B 07.10.2020 
15. Planbeskrivelse rev. B 07.10.2020 
16. ROS-analyse 
17. Volum- og solstudie 
18. VA-rammeplan og vannforsyning Brisingstubben 
19. Geoteknisk datarapport med vurdering 
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Gbnr. 10/19 - Behandling av klage - Nedre Hatleholen - 2 eneboliger og riving av 
eldre fritidsbolig 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Mari Gjerstad Jørgensen Arkivsak: 20/9060 
 Journalpost: 20/94392 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

162/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget har vurdert klage datert 05.09.2020 fra Karl Johan Lund. Utvalget finn ikke grunnlag 
for å ta klagen til følge, men holder fast på vedtak i delegasjonssak nr. 896/20.  
 
Klagen gir ikke utsatt iverksetting av tiltaket.  
 
Saken sende Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
 
Aktuelle parter blir underretta om vedtaket. 
 
 

 
Saksopplysninger 
 

Tiltak: 2 eneboliger og riving av eldre fritidsbolig 

Byggested: Gbnr.  10 / 19 Nedre Hatleholen 

Areal: BRA: 208 m2 per 
bolig, totalt 416 
m2 

BYA: 288 m2 %-BYA: 27 % 

Tiltakshaver: Deca Eiendom AS 

Ansvarlig søker: Brimstrond AS 

 
For området gjeld følgende: 

· Reguleringsplan for Hatlehol, Eikenosvåg og Flisnes, reg.plan for deler av H, med bestemmelser, 
gjeldende fra 22.04.1982  

· Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommen er i plan lagt ut til boligbebyggelse. 



 

 

 
Påklaget vedtak er ekspedert den 27.08.2020 og klagen mottatt her den 11.09.2020. 
 
Historikk: 
Det ble den 26.08.2020 gitt tillatelse til å bygge to eneboliger i rekke/kjedehus på gbnr. 10/19.  
 
Vurderinger: 
Klagen anses mottatt innenfor gjeldende frister etter forvaltningsloven. Den er fremmet av Karl 
Johan Lund som eier gbnr. 10/48. 
 
Klager fra eier av gbnr. 10/48: 
 
Påklager med dette punktet om avkjøring/ adkomstvei og viser til innspill fra meg selv og flere 
andre om dette til deres behandling. 
 
Ber dere herved om å revurdere deres vedtak på dette punkt. 
 
Vil her supplere opp med opplysninger og fakta, samt antyde forhold som bør sjekkes nærmere 
før endelig vedtak foreligger. 
 
Fakta : Øvste del av det som er definert som gangvei er rest av gammel adkomst vei til 6-7 
eiendommer. 2 eiendommer benytter denne fortsatt ned til bom. 
Fra bom og rett sør ble veien bygget som adkomst vei til eiendom Nedre Hatlehol 18. Denne 
eiendommen er nå i likhet med Nedre Hatlehol ,12,14,16 0g enkelte andre lenger sør knyttet til 
gaten Nedre Hatlehol. Nedom bommen er det da kun en eiendom, Nedre Hatlehol 17 som 
benytter gangveien delvis som adkomstvei. På samme måte som denne er det vi mener 
adkomsten til Tiltakshaver bør anlegges. Dette kan da på ingen måte danne noe presedens for 
andre. Dette da alle avkjørsler er løst. 
 
Det som her har betegnelsen gangvei er med små grep meget mulig å få til en både og løsning, 
da gangveien er meget bred. Se for øvrig løsning for nr. 17 i gangveien. 
Skulle dette nå forhåpentlig bli den endelige løsningen, er det jo helt i tråd med både det 
tiltakshaver selv ønsker, og alle berørte beboere ber om. 
Kan det på noen måte bli bedre ? 
Ja , skulle dette i tillegg føre til at sundskutt og medtatt bergknaus 2,3 meter høy i krysset blir 
fjernet, er også trafikksikkerheten nederst i gangveien forbedret med god sikt. 
 
Så ting dere kan sjekke nærmere ute på eget hus ( Rådhuset ) 
Hvem eier arealet der dere nå mener avkjørsel skal ligge? 
Vi påstår ingen ting, men antyder noe uklare tomtegrenser. 
Eierforhold om teknisk anlegg: Kun vei og ikke noe annet er overtatt vest for gangvei. Dette 
ifølge kommune advokat Otterlei og deres Karsten Almås. 
Dato for overtagelsesforretning opplyst til : 1.11.2012 
 
Har for øvrig hatt samtaler med flere av deres aktører ved løsning av vannproblematikken vi nå 
er redd for å få ødelagt,  Selvfølgelig mulig med endring, men bør unngås da det her er benyttet 
løsninger som knapt er prøvd før. Kommunen har her etter eget utsagn benyttet seg av ypperste 
egen ekspertise og vi beboere har erfart at ting fungerer meget bra der de fikk gjort seg ferdig. 



 

 

 
Betviler sterkt at tiltakshaver kan komme opp med bedre løsning enn den vi som tross alt har 
bodd her i 40 år, har opparbeidet i samarbeid med deres ekspertise. 
Anbefaler en synfaring, da dere har noen forhold å gripe fatt i på 2 eiendommer vest for G.Nr.10 
/ 8. Nr.19 i tillegg. 
 
Avslutter med en inderlig oppmoding om å ta dette innspill til følge. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Det er administrasjonens vurdering at klagen i liten grad tilfører nye opplysninger i saken. 
Klagen er i hovedsak en bestridelse av våre tidligere vurderinger, uten at det vises til 
opplysninger som ikke var kjent for oss da saken først ble behandlet. Vi vil i det følgende likevel 
kommentere nærmere enkelte punkter fremsatt i klagen. 
 
Det antydes uklare tomtegrenser. Vi forholder oss til de grenser som er opplyst til kommunen 
og fremgår av kartet og avkjørsel er prosjektert inne på tiltakshavers eiendom. Tvist om 
eiendomsgrenser er forhold som må avklares privat partene imellom. 
 
Hva gjelder adkomst fra gangvei, som klager hevder er den beste løsningen, viser vi til 
planavdelingens uttale av 10.12.2019; 
 
 «Foreslått adkomst øst for tomt gbnr. 10/19 er regulert til gangveg i gjeldende reguleringsplan 
for deler av Hatlehol-Eikenosvåg-Flisnes, vedtatt 22.4.1982. I tillegg er gangvegen registrert som 
gangforbindelse/grøntkorridor fra Møre ungdomsskole og videre til et stort friluftsområde rundt 
Eikenosvågen, jf. kommuneplanens temakart A: grønt/blått. Gangvegen er dermed en viktig del 
av et overordnet gangvegsystem som styrker allmennhetens rekreasjons- og friluftsinteresser i 
området, samt barn og unges interesser. Plan vurderer at det vil være i strid med 
reguleringsplanens og kommuneplanens intensjon å etablere en kjøreadkomst for flere 
boenheter til 10/19 via regulert gangveg. Dessuten må foreslått adkomstveg sees i sammenheng 
med adkomst til nabotomt i øst, gbnr. 10/70. Adkomsten og parkeringsarealet til 10/70 er ikke 
fysisk skilt fra gangvegen og dermed utydelig, noe som kan skape inntrykk av at gangvegen 
brukes som adkomst til 10/70, og/eller manøvreringsareal. Dette gjør at gangvegen oppleves 
som utflytende visuelt sett, og utrygg. Det vil være uheldig å gi adkomst til ytterligere boenheter 
da dette vil forsterke denne opplevelsen. Samlet sett mener vi derfor at foreslått løsning vil gå på 
bekostning av myke trafikanter.  
Tiltakshaver bør finne en annen løsning som gir direkte adkomst fra Nedre Hatleholen.» 
 
Klager påpeker overvannsproblemer i området som har blitt løst i  samarbeid med kommunen 
på en god måte, og stiller spørsmål til om tiltakshaver kan komme opp med en bedre løsning 
enn den som nå er opparbeidet. 
 
Rammetillatelsen er gitt på vilkår av at overvannshåndtering dokumenteres. VGA har gitt 
tilbakemelding i nabomerknad at det må tas spesielle forhåndsregler for overvannet, slik at det 
ikke blir ført ned til den kommunale vegen eller videre under vegen til naboene  på nedsiden. VA 
har i forhåndsuttale datert 18.06.2020 uttalt at overvann i utgangspunktet skal håndteres på 
egen grunn, men kan som omsøkt, alternativt fordrøyes før tilkobling til off.ledning. 
Fordrøyningsanlegget skal prosjekteres av fagkyndig foretak.  
 



 

 

Før kommunen gir igangsettingstillatelse må prosjektet være dekket med ansvar, dette gjelder 
også tekniske løsninger knyttet til overvann. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er i klagen ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger eller momenter som ikke var 
kjent under behandlingen av søknaden. Administrasjonen vurderer det slik at klagen ikke gir 
grunnlag for å endre tidligere vedtak.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 

20. Gbnr. 10/19 - Nabomerknad fra Karl Johan Lund m/fler - Nedre Hatleholen - 2 
eneboliger og riving av eldre fritidsbolig 

21. Gbnr. 10/19 - Vedtak - Nedre Hatleholen - 2 eneboliger og riving av eldre fritidsbolig 
22. 12_KART_Situasjonsplan_Sitplan A-010 25-03-2020.pdf 
23. 14_TEGN_TegningNyFasade_A40 Fasader.pdf 
24. 15_TEGN_TegningNyFasade_Skjermbilde 2020-07-07 15.26.41.png 
25. 16_TEGN_TegningNyFasade_Skjermbilde 2020-07-07 15.26.55.png 
26. 17_TEGN_TegningNyFasade_Skjermbilde 2020-07-07 15.27.16.png 
27. 18_TEGN_TegningNyFasade_Skjermbilde 2020-07-07 15.27.43.png 
28. 19_TEGN_TegningNyFasade_Skjermbilde 2020-07-07 15.28.08.png 
29. 20_TEGN_TegningNyPlan_A20-01 Plan 1. Etasje.pdf 
30. 21_TEGN_TegningNyPlan_A20-02 Plan 2. Etasje.pdf 
31. 22_TEGN_TegningNyttSnitt_A30 Snitt.pdf 
32. Gbnr. 10/19 - Svar på nabovarsel fra VGA - Nedre Hatleholen - 2 eneboliger og riving 

av eldre hus 
33. Gbnr. 10/19 - Klage på vedtak - Nedre Hatleholen - To eneboliger i rekke/kjedehus 
34. klage 
35. 3_SØK-DISP_Dispensasjonssoeknad_0174 Dispensasjonssøknad gnr 10 bnr 19.pdf 
36. 28_KORR_Folgebrev_0174 gnr 10 bnr 19 Følgebrev søknad om tiltak.pdf 
37. 24_KORR_Annet_Gbnr. 1019 - Forhåndsuttalelse fra VA - Nedre Hatleholen 

(275493).pdf 
38. 6_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel-11.pdf 
39. 7_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel-12.pdf 
40. 8_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel-14.pdf 
41. 9_KORR_KommentarNabomerknader_0174 Svarbrev nabo gnr 10 bnr 47_82 Nedre 

Hatleholen 16.pdf 
42. 10_KORR_KommentarNabomerknader_0174 Svarbrev nabo gnr 10 bnr 48 Nedre 

Hatleholen 14.pdf 
43. 11_KORR_KommentarNabomerknader_0174 Svarbrev nabo gnr 10 bnr 62 Nedre 

Hatleholen 11.pdf 
44. oversiktsbilde 10 19 
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Gbnr. 201/672 - Vedtak - Storgata 24 - Gjenoppbygging av bygård etter brann 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Merete Nykrem Arkivsak: 20/9124 
 Journalpost: 20/73648 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

163/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene  og forlengelse av 
ark i bakgård. Tiltaket er godkjent med høydeplassering og avstand til nabogrenser og andre 
bygg som vist på situasjonsplan. Du kan sette i gang arbeidet med en gang.  
  
 
 

 
  
Saksopplysninger 
 

Tiltak: Gjenoppbygging av bygård etter brann 

Byggested: Gbnr.  201 / 
672 

Storgata 24 

Areal: BRA:  BYA: %-BYA: 

Tiltakshaver: Furetti Invest AS 

Ansvarlig søker: Plot Arkitekter AS 

Søknad komplett: 20.07.2020 

 
For området gjelder følgende: 

· Reguleringsplan for Ålesund Sentrum  med bestemmelser, gjeldende fra 17.03.2000  
· Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser, gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommen er i regulert til  bolig/ kontor og er underlagt vernebestemmelsene i plan.  
Eiendommen er knyttet til offentlig vei og vann- og avløpsledninger. Tiltaket forutsetter ikke 
endret avkjøringstillatelse eller tilknytninger.  
 
Tiltaket er nabovarslet i forbindelse med søknad datert 15.02.2019 og kan fritas fra nabovarsling 
jf. plan -og bygningsloven §21-3, andre ledd. 



 

 

 
Vurderinger  
Saken gjelder: 
Bygningen brant i 2010 og ble omsøkt gjenoppbygget i 2014 der takoppløft mot bakgård var en 
del av tillatelsen, jf. vedtak 064/14 og vedtak for endrede tegninger, datert 20.10.2014. 
I 2017 ble det søkt om bruksendring fra formål, dette ble godkjent jf. vedtak 086/17, men ikke 
gjennomført og en forholdt seg til tidligere formål 
I 2019 ble det søkt om en endring samt utvidelse av takopplettet mot bakgård, endringen 
omfattet også utvidelse mot nord, dette ble ikke ble godkjent jf. vedtak 064/19. Utvidelsen mot 
gavl mot nord ble likevel utført av utbygger, på tross av manglende godkjennelse. 
Det ble fra kommunens side sanksjonert og sendt ut et brev datert 17.04.2020, der kommunen 
ba om redegjørelse for ulovlig utført arbeid, med svarfrist 08.05.2020. 
Det ble gitt midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket den 29.05.2020,  samtidig som det ble 
sendt ut krav om retting av ulovlig utført arbeid, med frist 01.09.2020. 
Den 02.07.2020 mottok kommunen søknad om endring av takopplett, endring omfatter at 
opplettet i bakgård i plan 4 godkjennes som utført, dette innebærer en forlengelse av opplettet 
med 60cm mot gavl, endringen er i strid med tillatelse gitt i vedtak 086/17. 
I rammetillatelse fra 2014 er det gitt tillatelse til oppløft under forutsetning av at deler av det 
bratte skifertaket ble stående igjen over og på begge sider av oppløftet. Begrunnelsen for dette 
fra byggesaksavdeling sin side var at det skulle stå igjen nok av det gamle taket til at byggets 
tidligere hovedform skulle synes. I løpet av byggeprosessen er oppløftet trukket helt inntil gavl 
mot nord, arbeidet var utført uten at det var kjent for søker.  
 
Planmessige forhold og dispensasjoner: 
Eiendommen er regulert til Bolig /Forretning , §8 i bestemmelsene. 
Eiendommen er underlagt vernekrav jf. §20 i bestemmelsene. 
De har søkt om dispensasjon fra vernekravet i reguleringsplanen, om å fravike fra bygningens 
opprinnelige utforming jf. innsendte tegninger. 
 
Tiltakshaver sin begrunnelse: 
Tiltaket er utført og dersom en skal reversere dette, vil det kreve omfattende tiltak , noe som  
beskrives som svært praktisk vanskelig å gjennomføre. Oppløftet er støpt i betong og tilkomst til 
bakgård kan kun skje via trangt trapperom. Riving vil kreve kranutstyr som vanskelig kan fraktes 
inn i bakgård. 
 
Ansvarlig søker sin begrunnelse: 
Det er de to nederste etasjene som er fra gjenreisningstiden etter brannen i 1904. Tredje og 
fjerde etasje er påbygget i 1935. Av denne grunn fikk vi godkjenningen for å gjøre vindu og 
dørendringer i de to øverste etasjene. Av antikvariske hensyn bør det derfor være 
uproblematisk å forlenge oppløftet nordover, fylkeskonservator har heller ingen innvendinger 
mot dette.  
Det blir derfor mest et estetisk spørsmål hvorvidt forlengelsen er akseptabel. Fra Storgata er 
ikke endringen synlig fordi det gamle oppløftet lå helt ut til fasade nord og brannveggen er 
formet etter oppløftet som tidligere. Fra Fjellstua vil endringen være så vidt synlig, men ikke 
påfallende. Se vedlegg foto fra Fjellstua . (klippet fra opprinnelig vedtak). Rampe mellom 
hovedbygg og bakgårdsbygg ble i 1935 bygget helt inn til gavlvegg mot nord, se vedlegg E2. 
Plassering av ramper er uendret, men gjort noe bredere av hensyn til rømningssikkert. 
Bakgården er bratt skrånede opp mot øst, øverste del av bakgården ligger på samme høyde som 



 

 

plan 4, dvs. gesims på hovedbygg . Bakgården grenser mot hagen  tilhørende borettslaget på 
gbnr. 201/823, denne hagen ligger 1meter høyere enn Storgata 24 . Siden endringen er lite 
synlig fra Fjellstua og ikke til sjenanse fra naboer, ber vi om at tillatelse blir gitt. 
 
 
 
Administrasjonen sin vurdering: 
Vi kan bare gi dispensasjon dersom hensynene som ligger bak bestemmelsen det blir gitt 
dispensasjon fra, eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir «vesentlig satt til side». I tillegg må 
det være «klart større fordeler enn ulemper» etter en samlet vurdering, jf. Plan- og 
bygningsloven §19-2 andre ledd. Det må som utgangspunkt dreie seg om fordeler som er 
forankret i areal- og ressursdisponeringsomsyn.  
 
Takopplettet  mot bakgården ble godkjent i den opprinnelige saken fra 2014. Godkjennelsen ble 
gitt under forutsetning av at takflaten skulle være intakt over, og på hver side av opplettet.  
Forlengelse av opplettet mot gavl i nord ble avslått jf. vedtak 064/19. 
 
Administrasjonen har etter befaring på stedet fått bekreftet at denne forlengelsen på 60cm mot 
gavl likevel er utført og følgelig oppført ulovlig og kan derfor kreves revet. 
Tiltakshaver har på bakgrunn av et pålegg om retting fra kommunen, fremmet ny søknad der en 
søker om å «bygge» takopplettet slik det er oppført. 
 
Administrasjonen har i tidligere vedtak gjort en dispensasjonsvurdering med bakgrunn i 
vernebestemmelsene og konkludert med taket skulle være intakt på hver side av opplettet jf. 
godkjente tegninger fra 2017. 
Siden administrasjonen tidligere har gjort disse vurderingene mht vernekravet kan vi ikke se at 
det er hensiktsmessig å vurdere dette på nytt, men at en nå vurderer de konsekvensene det vil 
få dersom en  beholder tilbygget slik det er utført og hva  en eventuelt oppnår ved å rive 
tiltaket. 
 
Administrasjonen har vært på befaring på stedet og har kommet til at å fjerne takopplettet vil 
være en krevende og omfattende prosess slik tiltakshaver beskriver, og en må vurdere om 
hensynet til bestemmelsene blir vesentlig satt til side ved å la opplettet stå som bygd, eller om 
tiltaket er av et slikt omfang at hensyn til bestemmelsene settes vesentlig til side og som følge 
av det må rives. 
 
Utvidelsen er på 60cm og er trukket helt til gavlen mot nord. Tiltakshaver hevder at dette var 
utførelsen også før brannen, men vi har ingen dokumentasjon som bekrefter dette.  
Tatt i betraktning at opplettet mot bakgården er godkjent og avviker allerede fra opprinnelig 
utforming, er utførelsen i forhold til det godkjente ikke et avvik som utløser negative 
konsekvenser for sine omgivelser. Takflaten er vendt mot bakgård og er mest synlig fra Fjellstua 
og dermed ikke direkte synlig fra byside, dette er en fordel med tanke på at hensikten med 
bestemmelsen er å bevare mest mulig av den opprinnelige arkitekturen. 
Vi er av den oppfatning at den godkjente løsningen var den beste både estetisk og arkitektonisk, 
men «feilen» forringer ikke bygningen i sin helhet. 
Det er gjort en ulovlighet som taler for ikke å gi dispensasjon, men å reversere dette i ettertid vil 
påføre utbygger kostnader og ulemper som ikke står i forhold til hva en oppnår med å 
tilbakeføre til godkjent løsning.  



 

 

Fylkeskonservator har i tidligere uttale ikke hatt sterke meninger om selve forlengelsen, men 
har uttrykt at de ikke ser motivasjonen for å bygge det slik. 
Etter en helhetlig vurdering innstiller administrasjonen til at forlengelsen av ark mot gavl i nord 
kan tillates. I vurderingen har vi også sett hen til at ansvarlig søker, Plot Arkitekter, har kommet 
til at løsningen slik den nå framstår kan forsvares ut fra en arkitektfaglig vurdering. 
 
Estetikk: 
Vår vurdering er at tiltaket har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til 
sin funksjon. Vi vurderer også at tiltaket er tilstrekkelig godt tilpasset bygde og naturlege 
omgivelser, jf. plan- og bygningslova § 29-2.  
 
Merknader fra naboer og andre: 
Det foreligger ingen merknader på tiltaket. 
Tiltaket ble nabovarslet i forbindelse med søknad i 2019, det var ingen merknader til tiltaket. 
 
Merknad fra fylkesmannen da tiltaket var omsøkt i 2019: 
«Forlenginga av takopplettet mot gavl mot det vesentlige lavere bygget i nord ( Storgata 26 gjør 
at den opprinnelige skråtaksflata ikke vil ramme inn oppbygget slik tidligere tegninger viser. Vi 
ser ikke helt motivasjonen for denne endringen og viser til merknad i 2014 vedrørende omfanget 
av volumendring». 
 
Saken ble ovesendt fylkesmannen for uttale på nytt 31.07.2020 og tilbakemeldingen er som 
følger: 
«Vi oppfatter det nå som at tiltaket er utført. Vurderinga vår i 2019 var en påpekning, men vi 
varslet ikke klage og har ingen ytterligere merknader i saken.» 
 
Ansvar og uavhengig kontroll: 
Vi har lagt til grunn at alle relevante funksjoner og ansvarsområde i tiltaket er dekka med 
nødvendige ansvarsretter. 
 
Konklusjon 
Det er uheldig at tiltaket er allerede utført i strid med godkjennelse og at en gir godkjenning i 
ettertid er også uheldig for saksbehandlingsprosessen. Vi har i denne saken likevel vurdert at 
tiltaket kan godkjennes med bakgrunn i tiltakets omfang og de vurderinger gjort ovenfor.  
Tilsyn med byggeprosessen og de ansvarlige foretakene vil bli behandlet i egen sak. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 

45. Bilde fra fjellstua 
46. Bilde av før brann.pdf 
47. Bilde nå 
48. Fasader før og etter 
49. Utsnitt av situasjonsplan. 



 

 

Vedlegg: 
 

 

50. Gnr. 201 bnr. 672 - Vedtak om gjenoppbygging av bygård etter brann  (1307081) 
51. Gbnr. 201672 - Vedtak endringssøknad - Storgata 24 - Gjenoppbygging (3302595) 
52. E2 
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Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Mari Lovise Marum Arkivsak: 20/11417 
 Journalpost: 20/97146 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

164/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget har vurdert klage datert 20.08.2020 fra SANDS advokatfirma på vegne av Møre Hus 
AS. Utvalget finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge, men holder fast på vedtak i 
delegasjonssak nr. 822/20.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
 
Aktuelle parter blir underrettet om vedtaket. 
 

 
Saksopplysninger 
 

Tiltak: Tomannsboliger 

Byggested: Gbnr.  31 / 154 Rødsetkroken 

Tiltakshaver: Møre Hus AS 

 
For området gjeld følgende: 

· Detaljreguleringsplan for gnr. 31 bnr. 3 og 123 m.fl., Ytterholen, Rødsetvegen med bestemmelser, 
gjeldende fra 05.11.2015.  

· Arealdelen av kommunedelplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommene er i plan regulert til frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger.  
 
Påklaget vedtak er ekspedert den 20.07.2020 og klagen mottatt her den 20.08.2020. 
 
 
 
 
Historikk og planmessige forhold: 
Det ble søkt om dispensasjon fra regulert småhusbebyggelse og regulerte tomtegrenser for å 
bygge tomannsboliger fremfor eneboliger innenfor reguleringsområdet. 



 

 

 
Felt BBF1 og BBF3 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse med en boenhet per tomt. Det 
er totalt tillatt med 24 nye boenheter innenfor planområdet, i tillegg til 3 eksisterende.  
 
Boligområdet ligger innenfor et 250-dekarsområde for nedbørsfeltet til Brusdalsvannet og er 
dermed omfattet av Brusdalsskjønnet. Skjønnet angir boligbebyggelse og lettere industri under 
forutsetning av at avløpsvann og overvann ledes ut av området. Det ligger som en forutsetning 
for skjønnet at det er spredt boligbebyggelse som er tenkt i området. 
 
Søknaden ble avslått da vilkårene for å få dispensasjon fra arealformålet ikke var oppfylt, da det 
å tillate tomannsboliger på eiendommene både ville bryte med forutsetningene i 
reguleringsplanen og Brusdalsskjønnet.  
 
Vurderinger: 
Klager ble gitt utsatt frist 10.08.2020. Klagen anses mottatt innenfor gjeldende frister etter 
forvaltningsloven. Den er fremmet av søker, Møre Hus AS. 
 
Klage fra SANDS advokatfirma: 
1 Klage over vedtak 
I vedtaket avslår kommunen søknaden om å etablere 8 tomannsboliger i felt BB1 og BB3 i 
planområdet for Rødsetvegen-Ytterholen reguleringsplan. 
 
Grunnlaget for avslaget er at kommunen mener at de ansøkte tomannsboligene vil komme i 
konflikt med planforutsetningene for gjeldende reguleringsplan, og at det ikke er grunnlag for 
dispensasjon fra planbestemmelsen om frittliggende småhusbebyggelse, og en boenhet per 
tomt. 
 
Kommunen mener dessuten at innvilgelse av de ansøkte tomannsboligene vil gi et antall 
boenheter som er høyere enn det gjeldende reguleringsplan fastsetter, og som dessuten er i 
strid med forutsetningene for det såkalte Brusdalsskjønnet fra 1972. 
 
Kommunens vedtak påklages med dette. Det legges til grunn at kommunen har hjemmel for å 
innvilge søknaden, og at det er saklige og gode grunner til at kommunen bør innvilge den. Det 
anføres at kommunens vedtak er basert på en uriktig forståelse av reguleringsplanen og 
forutsetningene som ligger i det såkalte Brusdalsskjønnet. Vedtaket er også basert på en uriktig 
rettsanvendelse når det konkluderes med at det ikke er grunnlag for å innvilge nødvendige 
dispensasjoner. Det anføres også at vedtaket dermed er beheftet med mangelfull saksutredning 
og begrunnelse. 
 
Det er gjort nærmere rede for klagegrunnene i punkt 2-3 nedenfor. 
 
Det bes om at kommunen omgjør sitt avslag, og fatter nytt vedtak basert på en korrekt 
planforståelse og regelanvendelse. I motsatt fall bes det om at saken ekspederes til 
Fylkesmannen for klagesaksbehandling. 
 
2 Hva sier gjeldende reguleringsplan? Hva kreves det dispensasjon fra? 
2.1 Hva ligger i begrepet frittliggende småhusbebyggelse? 
I gjeldende reguleringsplan er området arealdisponert til frittliggende småhusbebyggelse med 



 

 

en boenhet per tomt, jfr. planbestemmelsenes punkt 4.1. Kommunen har imidlertid feilaktig lagt 
til grunn at frittliggende småhusbebyggelse med nødvendighet innebærer regulering kun til 
eneboliger. Dette stemmer ikke. 
 
Det vises her til at begrepet frittliggende småhusbebyggelse i planrettslig sammenheng 
omfatter både vertikaltdelte og horisontaltdelte tomannsboliger. Det vises blant annet til KMD-
veilederen Grad av utnytting der det fremgår følgende på s. 12-13: 

«Småhus: Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre 
målbare 

plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt ipbl. § 2g~4.(...) 
Frittliggende bebyggelse: Eneboliger og horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger. 

Konsentrert småhusbebyggelse: Småhus,sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre 
målbare plan, der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt ipbl. § 29-4.» 
 

De vertikaldelt tomannsboliger som denne søknaden gjelder er, ut fra alminnelige definisjoner 
og 
ordlydsforståelse, å anse som frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Det er således feil når kommunen, i begrunnelsen for sitt avslag, skriver at: «Hensynet bak at 
området er regulert til frittliggende småhus i form av eneboligbebyggelse er begrunnet ut fra 
forutsetningene for Brudalsskjønnet, der det er klart at spredt boligbebyggelse som er tenkt.» 
Det faktiske forhold er at verken plankart eller planbestemmelser har begrensinger knyttet til at 
planen kun åpner for eneboligbebyggelse. Også tomannsboliger er å anse som «spredt 
bebyggelse» eller «frittliggende småhusbebyggelse». 
 
2.2 Tomtegrensene fremgår ikke av reguleringsplanen 
Det vil heller ikke være noe problem å fastsette en tomteinndeling slik at tomtegrensen går 
gjennom en vertikaldelt tomannsbolig. I et slikt fall vil det ikke være mer enn en boenhet per 
tomt. Heller ikke dette er i strid med reguleringsplanen. 
 
Kommunen legger til grunn en uriktig forutsetning når det hevdes at reguleringsplanen 
fastsetter 
tomtegrensene. Tomtegrenser med husplassering fremgår ikke av plankartet, men kun av 
illustrasjonskart som ikke er del av den rettslig bindende planen, se nedenfor. 
 
Om en ser på plankartets tegnforklaring, der juridiske linjer og punkt er definert, så er det ingen 
linjer som er definert til å fastsette tomtegrenser. Dette viser at inndeling plankartet kun har 
illustrativ karakter, og ikke er rettslig bindende. Skulle tomteinndeling vært rettslig bindende, så 
måtte det vært en definert juridisk linje som viste tomteinndeling. Det vises til § 9 i forskrift om 
kart- og stedfestet informasjon som fastsetter at «Plankart skal vise innhold og rettslige 
virkninger på en klar og entydig måte». I plankartet i denne saken er det ingen definisjon av 
juridiske linjer for tomteinndeling. Det er med andre ord ingen klar og entydig fastsettelse av 
tomtegrenser i plankartet. Tomtegrenser er heller ikke nevnt med et eneste ord i 
planbestemmelsene. Tvert imot fastsetter punkt 3.1 kun begrensinger ut fra byggegrenser og 
rammer for tillatt bebygd areal. 
 
I Mørehus sin søknad het det som følger om endelig fastsettelse av eiendomsgrenser: 
«Eiendomsgrenser: 



 

 

En endring av boligtyper vil også måtte medføre en justering av eiendomsgrenser i plan og 
matrikkel. Vi vil starte delingssak når nødvendige avklaringer er gjort på byggesaksnivå. Vi ser 
dette som en formalitet dersom dispensasjon for 2-mannsboliger innvilges.» 
 
Det følger av plan- og bygningslovens system at en søknad må vurderes i forhold til 
plangrunnlaget basert på det som er sluttresultatet etter at søknad er gjennomført. I relasjon til 
behandling av byggesøknaden, og dens overensstemmelse med plangrunnlaget, så må 
byggesaksmyndighet legge til grunn at eiendomsgrensene vil bli justert, og at dette vil innebære 
at det kun vil være en boenhet per tomt. Vilkår som slik grensejustering ville kunne bli fastsatt i 
et innvilgende rammeløyve. 
 
2.3 Reguleringsplanen har ingen begrensning på maksimalt 24 boenheter 
Kommunen har i avslaget lagt til grunn at reguleringsplanen har en begrensning på maksimalt 
24 nye boenheter - i tillegg til de 3 eksisterende. Dette stemmer imidlertid ikke. Verken plankart 
eller 
planbestemmelsene har noen begrensninger til 24 boenheter. Det er kun byggegrenser og tillatt 
utnyttelse som utgjør begrensingen mht hvor mange boenheter som kan etableres i 
planområdet og innenfor rammen av tillatt bygningsmasse. Planen i seg selv har ingen 
begrensing med hensyn til antall boenheter. 
 
Kommunen har muligvis lagt til grunn at inntegnede enheter i illustrasjonsplanen utgjør en 
planrettslig begrensing. Dette er imidlertid feil. Den illustrasjonsplan som er limt inn i en boks i 
plankartet ikke er å anse som del av den rettslig vedtatte reguleringsplanen. Dette vil uansett 
følge av gjeldende rett, se nedenfor, men er også spesifikt uttalt i planomtalen. 
 
Gjeldende rett med hensyn til når illustrasjonsplaner er å anse som rettslig bindende, og når de 
ikke er å anse som rettslig bindende, er klart fastsatt i forskrift om kart- og stedfestet 
informasjon.  
I forskiftens § 9 (utdrag) heter det som følger: 
          «§ g.Krav til vedtatt arealplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-ID mv. 
Vedtatt arealplan består av: 
a) plankart 
b) bestemmelser, eventuelt med vedleaa eller illustrasjoner som er aiort juridisk bindende 
gjennom bestemmelse 

c) planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 
4~2.(...) 
Plankart skal vise innhold og rettslige virkning er på en klar oa entudia måte. og med 
tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen. Planen skal på en tydelig 
måte skille mellom plandata og basiskart.»(yår understrekning.) 

 
I veileder til forskriften heter det som følger om § 9b): 

«Bokstav b. Planbestemmelsene kan suppleres med vedlegg eller illustrasjoner. Vedlegg og 
illustrasjoner kan gjøres bindende gjennom bestemmelse. For at et vedlegg eller en 
illustrasjon skal bli bindende, må det ha vært en del av materialet som ble sendt på høring. 
oa vedtatt av kommunesturet. Juridiske illustrasjoner til planbestemmelser skal alltid ha en 
henvisning til vedkommende bestemmelse. Plan kan også ha med illustrasjoner som er 
retningsgivende. Kommunen vil kunne legge vekt på slike retningslinjer når det skal ta 
stilling til planforslag. I prinsippet er ikke slike retningslinjer en del av planen, men de vil 



 

 

selvsagt kunne ha stor betydning for om en plan blir vedtatt eller ikke. Retningslinjer bør 
derfor alltid gjøres tilgjengelig for privat for slag stiller så tidlig som mulig i planprosessen. 
Om ønskelig kan disse legges inn i planregisteret for å sikre at all relevant informasjon 
finnes ett sted. Også informasjon i planbeskrivelsen vil kunne være retningsgivende, se 
bokstav c nedenfor. Planbestemmelsene, sammen med juridisk bindende vedlegg og 
illustrasjoner er like sentrale elementer i en arealplan som plankart, og skal følgelig ligge i 
kommunens planregister, jf. § 12.»(vår understrekning) 

 
Men mindre en illustrasjon er gjort rettslig bindende gjennom en konkret planbestemmelse, så 
vil ikke denne være å anse som del av den rettslig bindende planen. Dette synes ikke kommunen 
å ha fått med seg, selv om det på s. 11 i planbeskrivelsen er spesifikt uttalt at «Illustrasjonen er 
ikke bindende f or planen». 
 
Det nevnes også at veileder er tydelig på at en byggesøknad aldri kan gis avslag kun basert på 
innhold i planomtalen. I veilederen heter det: 

«Ved motstrid mellom planbestemmelser og plankart må man gjøre en totalvurdering av 
planen. Man må da vurdere både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse mot 
hverandre for å avklare hva som gjelder. Når plankart og planbestemmelser innbyrdes 
harmoniserer, men står i motstrid med planbeskrivelsen, vil det vanligvis være riktig å 
legge størst vekt på de to førstnevnte delene. Eventuelt avslag på søknad om byggetiltak 
må uansett, hjemles i plankart eller bestemmelser. Avslag kan ikke hjemles 
planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningsloven § 12-4 annet ledd.» 

 
I denne konkrete planen er det ingen planbestemmelse som fastsetter at illustrasjonsplanen er 
ment å være rettslig bindende. Det er også spesifikt nevnt i planomtalens s. 11 at illustrasjonen 
ikke er bindende for planen. Kommunen skriver likevel på s. 3 i avslaget at: «I henhold til 
planomtalen er det tillatt med 24 nye boenheter i tillegg til de tre eksisterende boligene». Men 
som vi har sett er rettskildene klare på at et avslag aldri kan hjemles i planbeskrivelsen. Og så 
lenge plankart og planbestemmelser ikke har noen begrensing på antall boenheter, så kan ikke 
kommunen legge noen slik begrensing til grunn for et avslag. 
 
Kommunen tar også feil når det hevdes at Brusdalsskjønnet legger begrensinger på at det kun 
kan etableres eneboligbebyggelse i planområdet. Rettsboken fra skjønnet har ingen slik 
begrensing. Skjønnets eneste forutsetning var at det ble åpnet for spredt/frittliggende 
boligbebyggelse. 
 
I referat fra møtet med kommunen av 29.10.2014 la også Ålesund kommune selv til grunn at et 
antall på «25-30 boliger innenfor det aktuelle arealet ligger innenfor rammene i skjønnet og de 
hensyn til beskyttelse som foreligger». Kommunen selv har med andre ord tatt til ordet for at 
det kunne etableres inntil 30 nye boliger i området, ut fra en tolkning av hensynene i 
Brusdalsskjønnet. Dette ble også lagt til grunn i forhåndskonferansen for denne søknaden. 
 
Når kommunen i sitt avslag legger til grunn av 20.07.2020 nå legger til grunn at 27 nye 
boenheter er i strid med reguleringsplanen, og premissene for Brusdalsskjønnet, så er dette 
positivt uriktig. 
 
2.4 Oppsummering av plansituasjonen 
Som vi har sett så behøver tomannsboligene som er ansøkt ikke dispensasjon fra gjeldende 



 

 

reguleringsplan. 
 
Vertikaldelte tomannsboliger er å anse som frittliggende småhusbebyggelse. Søknaden er basert 
på en forutsetning om at tomtegrensene etter grensejusteringer vil innebære at det ikke vil 
være mer enn en boenhet per tomt. Dette må legges til grunn for kommunens 
byggesaksbehandling. 
 
Tomtegrensene er heller ikke fastsatt verken i plankart eller planbestemmelser. Feltet er 
allerede inndelt i tomter gjennom allerede foretatte fradelinger, men det er ingenting i veien for 
at tomtegrensene endres for å tilpasses en situasjon med noen tomannsboliger, slik det i denne 
saken også var forutsatt gjort i søknaden fra ansvarlig søker. Søker står fritt til å inndele feltet i 
egnede tomter, med tomtegrenser tilpasset plassering av bebyggelsen. Det er situasjonen etter 
at de ansøkte tiltak er gjennomført som skal bedømmes i vurderingen av om tiltaket er i 
samsvar med reguleringsplanen. Når tomannboliger er bygget og tomtegrenser endret, så vil 
det ikke være mer enn en boenhet per tomt. Da er tiltaket også i samsvar med gjeldende plan. 
 
Verken planen eller Brusdalsskjønnet har noen begrensinger som tilsier at de 27 boenhetene 
det er søkt om ikke kan etableres. Alle boliger ligger innenfor fastsatte byggegrenser, og 
bygningsmassern samlet sett er innenfor rammene av tillatt utnyttelsesgrad som planen 
fastsetter for det enkelte delfelt. 
 
Kommunen skal bygge på den rettslig bindende reguleringsplanen i sin byggesaksbehandling, jfr. 
pbl. § 12-4, 3. ledd. En søker har en rett på å få innvilget en byggesøknad dersom denne er i 
samsvar med lov, forskift og gjeldende arealplan, jfr pbl. § 21-4, første ledd. Søknaden er i 
samsvar med lov, forskift og gjeldende plan - og kommunen skal da innvilge søknaden. 
 
3 Subsidiært – det foreligger grunnlag for dispensasjon etter pbl § 19-2 
Som det fremgår ovenfor er det klagers prinsipale anførsel at en fordeling med 11 eneboliger og 
åtte tomannsboliger innenfor planområdet, totalt 27 boenheter, ikke er i konflikt med gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Subsidiært anføres det at det uansett vil foreligge grunnlag for dispensasjon for de forhold 
kommunen mener ikke er i samsvar med gjeldende arealplan. 
 
Vilkårene i plan- og bygningslovens § 19-2 for å kunne dispensere er at dispensasjonstiltaket 
ikke kommer vesentlig i konflikt med hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra. I tillegg 
må fordelene med dispensasjon være klart større enn ulempene. 
 
Kommunen har i vedtaket lagt til grunn at hensynet bak regulering til frittliggende 
småhusbebyggelse er forutsetningene for Brusdalsskjønnet der spredt boligbebyggelse er 
intensjonen. Kommunen opplyser også at reguleringen har til formål at det skal være 
tilstrekkelige arealer til parkering og uteopphold. For egen del vil vi anføre at formålet med 
enhver boligregulering er å legge til rette for egnede boliger som er i samsvar med det markedet 
etterspør og som kan utgjøre velegnede kjøp for familier med forskjellige inntektsgrunnlag. 
 
Utbygger vil anføre at den miksen som det er søkt om, med hovedvekt på eneboliger - men også 
med en del rimeligere tomannsboliger, ikke kommer vesentlig i konflikt med hensynene bak 
reguleringen. Brusdalsskjønnet sier ingenting om antallet boenheter, men forutsatte spredt 



 

 

boligbebyggelse. Dette er jo begrunnet ut fra nedslagsfeltet. Et visst innslag av tomannsboliger 
kommer ikke på noen måte i konflikt med dette. Også tomannsboliger er dessuten å anse som 
frittliggende småhusbebyggelse. Den ansøkte løsning knyttet til tomannsboliger gir også 
tilstrekkelig med arealer til parkering og uteområder. Heller ikke her kommer prosjektert løsning 
og tomteinndeling vesentlig i konflikt med planens hensyn. 
 
For utbygger er det også viktig å kunne tilby noen rimeligere tomannsboliger, for å kunne gi et 
tilbud også til familier som ikke har råd til en enebolig. Dette vil kunne gjelde 
førstegangsetablerere, eller de mange mindre familieenhetene i Norge. Befolkningsstatistikk 
viser at det er økende andel av husholdningene i Norge som består av færre personer. 
 
https://www.ssb.no/familie/ 
 
Mange barnefamilier består også av kun en voksenperson. Mellom hver femte og hver sjette 
barnefamilie har kun enten mor eller far i husholdningen. Og omtrent 1/3 av alle husholdninger 
i Norge består av aleneboende eller par uten barn. 
 
Både det offentlige og utbyggere bør tilpasse boligutbygginger på en måte som reflekterer de 
reelle familiestrukturene i Norge. Utbygginger bør ha en sosial profil, slik at også disse viktige 
målgruppene skal kunne gis muligheten til å etablere seg i nye barnevennlige boligfelt. Boligfelt 
med familieboliger må også ha noe å tilby dem som ikke er et klassisk ektepar eller samboerpar 
med barn, og som typisk kun har en inntekt og dermed mindre kjøpekraft i boligmarkedet. 
 
Fordelene med et felt som kan tilby både eneboliger og rimeligere tomannsboliger er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Man får et boligfelt som er tilpasset de 
familiestrukturer som statistikken forteller oss om, og gir barn med eneforeldre muligheten til å 
kunne etablere seg i barnevennlige omgivelser. Feltet som sådan endrer i liten grad karakter ved 
at det også tillates noen få tomannsboliger. Det er fortsatt, for alle boenhetene, godt med plass 
til parkering og gode utearealer. 
 
Begge lovens vilkår for å kunne innvilge dispensasjon er til stede, og kommunens ansvarlige 
politikere bør da også benytte anledningen til å innvilge dispensasjon - dersom dette anses 
nødvendig for å godkjenne prosjektet. 
 
4 Videre saksbehandling 
Med grunnlag i det ovennevnte bes det om at kommunen omgjør sitt avslag, og innvilger 
søknaden. 
 
På vegne av utbygger anføres det prinsipalt at det ikke er nødvendig med dispensasjon for å 
kunne innvilge søknaden. Men for utbygger er det selvsagt det viktigste at søknaden innvilges. 
Så om kommunen innvilger søknaden basert på dispensasjon fra plangrunnlaget, så er dette 
også OK for tiltakshaver. 
 
Om kommunen ikke omgjør eget vedtak bes det om at saken oversendes til Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling. 
 
Skulle kommunen behøve mer dokumentasjon eller informasjon vil både vårt advokatfirma og 
søker bistå på beste måte. Vi ber også om at kommunen oversender alle nye dokumenter i 

https://www.ssb.no/familie/


 

 

saken til undertegnede, herunder også innstillingen fra administrasjonen til politikerne. 
 
Administrasjonens vurdering:  
Det er administrasjonens vurdering at klagen i liten grad tilfører nye opplysninger i saken. 
Klagen er i hovedsak en bestridelse av våre tidligere vurderinger, uten at det vises til 
opplysninger som ikke var kjent for oss da saken først ble behandlet. Det vises av den grunn i 
hovedsak til tidligere vedtak i saken, delegert sak nr. 822/20. Vi vil i det følgende likevel 
kommentere nærmere de enkelte punktene fremsatt i klagen.  
 
Det stemmer som klager anfører at det i frittliggende småhusbebyggelse også kan tillates annen 
bebyggelse enn eneboliger. Det fremkommer imidlertid i reguleringsbestemmelsene at det 
innenfor BBF-feltene skal «… bygges frittliggende småhus med 1 (en) boenhet pr. tomt.», jf. § 
4.1 første ledd.  
 
Med dette forstås at det kun er tillatt med eneboliger innenfor disse feltene. At det er 
eneboliger som her er ment, understøttes også av planbeskrivelsen, hvor det på s. 10 
fremkommer at «[u]tbyggingsområdene avsettes i all hovedsak til frittliggende 
småhusbebyggelse, med etablering av eneboliger med tilhørende tilleggsbygninger …». 
Unntaket er for felt BBF5 der det kan legges til rette for 2 stk. 2-mannsboliger eller 3 stk. 
eneboliger. Det er altså kun innenfor felt BBF5 det er tillatt med tomannsboliger. 
Administrasjonen vil også tilføye at det i kommunedelplan for Ålesund § 22.5 fremkommer at 
det i nedbørsfeltet langs Brusdalsvannet utenfor 100-metersgrensen bare tillater oppført ett 
bolighus (bolig for en familie) per 10 dekar. Deler av planområdet ligger innenfor 100-
metersgrensen, mens deler ligger rett utenfor. Det fremstår derfor rimelig klart at det ikke er 
åpnet opp for tomannsboliger innenfor planområdet, med unntak av felt BBF5.  
 
Ut fra det ovennevnte er det korrekt at det måtte søkes om dispensasjon for å bygge 
tomannsboliger innenfor planområdet. 
 
Klager anfører at tomtegrensene ikke fremgår av reguleringsplanen. Selv om tomteinndelingen 
er vist på plankartet med egne tomtenummer, er tomteinndelingen ikke bindende, og en 
eventuell endring av eksisterende tomtegrenser vil ikke være avhengig av en 
dispensasjonsbehandling. Dispensasjon fra tomtegrensene ble uansett ikke behandlet i det 
opprinnelige vedtaket.  
 
Klager anfører videre at reguleringsplanen ikke har noen begrensning på maksimalt 24 
boenheter,  
 
Selv om det ikke fremkommer direkte i reguleringsbestemmelsene at det foreligger en 
begrensning på 24 boenheter, var dette en forutsetning i planprosessen. I forbindelse med 
første gangs behandling av plansaken (sak 024/15 for PBU) ble det foreslått 24 boenheter, blant 
annet for å unngå kravet om kvartalslekeplass i lekeplassnormen for Ålesund kommune. Ved 25 
boenheter eller mer ville dette utløst krav om kvartalslekeplass på 1500 m², og det er ikke 
tilstrekkelig areal innenfor planområdet til å tilfredsstille dette kravet.  
 
Klager har også anført at illustrasjonsplanen ikke er rettslig bindende og at et avslag ikke kan 
hjemles i planbeskrivelsen. Bygningsmyndigheten har ikke hevdet at illustrasjonsplanen er 
rettslig bindende. Videre er ikke avslaget hjemlet i planbeskrivelsen, men i det faktum at en 



 

 

dispensasjon vil tilsidesette de hensyn som ligger bak bestemmelsen om frittliggende 
småhusbebyggelse i form av eneboliger. I en slik vurdering vil planbeskrivelsen være et relevant 
moment i vurderingen.  
 
Subsidiært har klager anført at det foreligger grunnlag for dispensasjon etter pbl § 19-2.  
 
I dette tilfellet er det snakk om en relativt ny reguleringsplan fra 2016 som har blitt til gjennom 
en grundig planprosess. Hovedregelen er at planer skal følges inntil de oppheves eller endres. 
Som det følger av flere uttalelser fra Sivilombudsmannen, gjør hensynet til demokrati, 
offentlighet og helhetlig arealbruk det viktig at planendring skjer i samsvar med reglene om 
arealplanlegging og ikke ved en rekke enkeltdispensasjoner, jf. bl.a. SOM-2017-2921.  
 
Som det fremkommer i vurderingene i plansaken var utbyggingsform, utnytting og antall 
boenheter grundig diskutert i forkant av planforslaget, både med kommuneadvokat, VH vann, 
avløp og renovasjon og tiltakshaver/forslagsstiller. Å innvilge omsøkte dispensasjon vil medføre 
et stort avvik fra de intensjoner som ble lagt til grunn i planprosessen, og uthule de hensyn som 
ligger bak en slik prosess. Blant annet taler hensynet til en helhetlig vurdering av planområdet 
for at det ikke kan gis dispensasjon for å bygge en annen boligtype enn det planen legger opp til.  
 
Vi har i forbindelse med både dispensasjonssaken og klagesaken vært i dialog med 
planavdelingen, som er klare på at det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfellet. Å innvilge en 
dispensasjon vil også skape uheldige presedensvirkninger for Brusdalsskjønnet, som legger klare 
bånd på bebyggelsen i området.  
 
Vi vil avslutningsvis tilføye at dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven inneholder et 
kan-skjønn i første ledd. Dersom vilkårene for å gi dispensasjon skulle vært oppfylt, er det ikke 
slik at kommunen skal gi dispensasjon. Det foreligger en rettslig anledning til å gi den. Som det 
fremkommer i lovkommentaren til plan- og bygningsloven kan kommunen la være å dispensere 
dersom det foreligger saklig grunn, jf. Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven, 
revidert utgave 2020, s. 236. En slik saklig grunn kan være at kommunen vil se saken i en større 
sammenheng. I dette tilfellet er administrasjonen av den oppfatning at det uansett ikke kan gis 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for de to delområdene i planen, da en dispensasjon 
vil medføre uheldige presendensvirkninger for Brusdalsskjønnet.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er i klagen ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger eller momenter som ikke var 
kjent under behandlingen av søknaden. Administrasjonen vurderer det slik at klagen ikke gir 
grunnlag for å endre tidligere vedtak.  
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Gbnr. 48/114 - Behandling av klage - Hatlen 51 - Enebolig 
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Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

165/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget har vurdert klage datert 09.09.2020 fra Birger Martin Hjelle. Utvalget finn ikke 
grunnlag for å ta klagen til følge, men holder fast på vedtak i delegasjonssak nr. 866/20.  
 
Klagen gir ikke utsatt iverksetting av tiltaket.  
 
Saken sende Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
 
Aktuelle parter blir underretta om vedtaket. 
 
 

 
 
Saksopplysninger 
 

Tiltak: Enebolig  

Byggested: Gbnr.  48 / 114   

Areal: BRA: 426 m2 BYA: 201, 6 m2 %-BYA: 31, 6 % 

Tiltakshaver: Idéhus Ålesund AS 

Ansvarlig søker: Idéhus Ålesund AS 

 
For området gjeld følgende: 

· Reguleringsplan for Hatlane Syd med bestemmelser, gjeldende fra 25.5.1976  
· Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommen er i plan fra 1976 lagt ut til boligformål, villamessig bebyggelse. I arealdelen av 
kommuneplanen fra 2017 er boligformålet beholdt, og området inngår i fortettingssone 3, 
middels fortetting. Konsentrert småhusbebyggelse er av type bebyggelse som inngår i middels 
fortetting. 



 

 

 
Påklaget vedtak er ekspedert den 24.08.2020 og klagen mottatt her den 10.09.2020. 
 
Vurderinger: 
Klagen anses mottatt innenfor gjeldende frister etter forvaltningsloven. Den er fremmet av 
Birger Martin Hjelle som eier gbnr. 48/308. Klager ber om at sakene om tomannsbolig og 
enebolig, som begge er påklaget, sees i sammenheng.  
 
Historikk: 
 
Klage fra Birger Martin Hjelle: 
 
Det klages på omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplanen (selv om denne er 
gammel). Plan- og bygningslovens formål (§1-1) sier bl.a. at ”Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interessenter og myndigheter” 
Slik utstrakt bruk av dispensasjoner fra gjeldende plan, som er grunnlaget/innvilget i denne 
saken, gir ikke forutsigbarhet. 
 
I tillegg sier lovens §19-2 følgende: 
“Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.” 
Begge delene må være oppfylt. Det vil si at samtidig som lovens formål (§1-1) ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, må fordelene være klart større enn ulempene. 
 
Vurdering av fordelene opp imot ulempene er etter vår mening svært generelle og lite 
begrunnet, og vi er således uenige i vurderingene om at fordelene med hver enkelt av 
dispensasjonene (som samlet bygger opp under vedtaket) er klart større enn ulempene. 
 
Normalt sett skal heller ikke private fordeler som ønsker om utbygging, være nok til å gi 
nødvendige dispensasjoner. Vi kan vanskelig se andre ønsker/begrunnelser i denne saken, 
enn et ønske om en størst mulig utnyttelse av tomten(e) med tilhørende økonomisk gevinst, 
noe som etter vår oppfatning ikke er god nok begrunnelse/fordel som grunnlag for gitte 
dispensasjoner. 
 
I tillegg til klage på de vurderinger som ligger til grunn for dispensasjonene, kommenteres 
også bl.a. følgende forhold som etter vår mening må danne grunnlag for ny vurdering: 
• En plan skal ivareta en helhetlig utnyttelse/utbygging (også antall etasjer) for et 
område. Dette er tidligere fulgt for hele det området som er nærhet/naboskap til dette 
prosjektet, men blir ikke ivaretatt videre ved å innvilge dispensasjonene som er 
nødvendige ifm vedtaket. 
• Tomtens beliggenhet og utforming gjør at tiltaket (sammen med nabotiltaket) vil skille 
seg vesentlig ut fra eksisterende bebyggelse både i form av høgde, volum og estetikk. 
Hele gatebebyggelsen på samme side ligger vesentlig lavere i terrenget, noe som gjør 
at tiltaket vil fremstå som en massiv og høg bygningsmasse i enden av gateløpet. 
• Også fra sjøsiden (mot sør) vil utbyggingen fremstå som massiv i 3 etasjer, og således 
skilles seg markant ut i forhold til omgivelsene, som i det alt vesentligste er lave 
boliger på 2 etasjer og liten takvinkel. Dette gjør at bygningene vil fremstå som 



 

 

”særbygg” i området. 
• Vi kan ikke se at tiltaket har gode visuelle kvaliteter ift de bebygde og naturlige 
omgivelsene det skal plasseres i. Det kan i denne sammenheng også nevnes at et av de 
nærmeste nabohusene er en eldre villa med antatt byggeår rundt 1920. 
• Så langt vi kjenner til, ut i fra tidligere mottatt dokumentasjon, er det ikke utarbeidet 
vurderinger/dokumentasjon som viser hvordan dispensasjonene vil påvirke bl.a lys- og 
solforhold for naboeiendommene. Dette gjelder ikke bare for oss som naboer mot 
nord, men også rekkehusene mot øst/sørøst, samt øvrige omgivelser. 
• Utnyttelse/plassering av planlagt bebyggelse på tomten, vil også kunne gi dårligere 
sikkerhet for myke trafikkanter i området (inn mot gangveger). 
Vi ber om at tiltaket vurderes satt på vent mens klagen behandles. Dette begrunnes i at en 
eventuell oppstart av utbygging ikke kan reverseres om klagen tas til følge. 
 
Tilsvar på klage fra tiltakshaver: 
 
Klagen gjelder i hovedsak omfanget av gitte dispensasjoner. 
 
Vi vil bemerke at det i saksbehandlingen er foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av 
gitte dispensasjoner. Grunnlaget for at det er søkt om dispensasjoner er at gjeldende 
reguleringsplan er fra 1976, og det har siden vært stor utvikling både når det gjelder utbygging i 
området men også når det gjelder byggeskikk. På bakgrunn av dette er det lagt vekt på 
gjeldende arealplan. Området ligger innenfor område for boligfortetting langs kollektivaksen 
sentrum til Moa, område 3. 
 
Innenfor dette området er det beskrevet at der det er varierende bebyggelse skal det legges opp 
til; 
 
Fortetting med middels utnyttelse – utnyttelsesgraden er ikke tallfestet, men ut fra at det i 
område 4 (utenfor fortettingssone) er lagt en begrensning på grad av utnyttelse på BYA 30 % må 
det forstås dithen at det innenfor sone 3 tillates vesentlig høyere utnyttelsesgrad. Innenfor sone 
3 er det ikke unormalt med en utnyttelsesgrad på rundt 40 %. 
 
Vi har i tillegg satt av to parkeringsplasser til hver boenhet, mens her er kravet 1, 25 i 
parkeringskravet til Ålesund kommune. Dette vil derfor si at det ikke er 6 parkeringsplasser som 
er kravet, men 4. Dette vil også medføre en lavere BYA. All parkering er lagt opp på egen tomt 
og utenfor siktsoner. 
 
Ny bebyggelse skal samspille med eksisterende bygninger, der det ikke er en dominerende 
enhetlig bebyggelse kan det tillates  ny bebyggelsesstruktur. 
 
Videre er det i klagen trukket fram noen enkeltelement som de har merknader til. Noen av 
punktene finner vi ikke grunn til å kommentere, men vi vil kommentere følgende: 
 
Det hevdes at planlagt bebyggelse vil føre til påvirkning av gangveg som går langs østsida av 
eiendommen. Denne vegen vil ikke bli berørt av utbyggingen og eiendommene har felles 
avkjørsel regulert bilveg med ved snulomme. Avkjørsel ligger i samme område som avkjørsel fra 
tidligere bolighus på eiendommen. 
 



 

 

 
Administrasjonens vurdering: 
 
Det er administrasjonens vurdering at klagen i liten grad tilfører opplysninger som er nye i 
saken. Klagen er i hovedsak en bestridelse av våre tidligere vurderinger, uten at det vises til 
opplysninger som ikke var kjent for oss da saken først ble behandlet. Det vises av den grunn i 
hovedsak til tidligere vedtak i saken, delegert sak nr. 866/20, herunder våre kommentarer til 
nabomerknadene.  
 
Bygningsmyndighetene har innvilget dispensasjon fra takform, takvinkel, gesimshøyde, 
etasjeplan, samt fra kommuneplanens § 1.2. om grad av utnytting. Klager anfører at det ikke var 
grunnlag for å gi dispensasjon, at de er for dårlig begrunnet og at det er vektlagt personlige 
fordeler for utbygger. 
 
Administrasjonen er ikke enig i dette. Det skal gjøres en konkret vurdering av hver enkelt 
dispensasjon. Administrasjonen er av den oppfatning at forholdene på og rundt eiendommen er 
tilstrekkelig vurdert og at dispensasjonsvurderingen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 
19-2. Reguleringsplanen er av eldre dato, sett i sammenheng med at det har skjedd en utvikling 
når det gjelder arkitektur og tekniske løsninger. Det vises for øvrig til vurderingene som fremgår 
av vedtaket. 
 
Selv om boligen vil skille seg ut fra boligene i området med saltak, er det variert bebyggelse i 
området som gjenspeiler den tiden de er bygget i. Det er ikke bare en eldre villa som er nabo til 
tiltaket, det er også rekkehusene mot øst, og nyere boliger lenger mot nord innenfor samme 
reguleringsplan. Her er det godkjent moderne bygge med flate tak med tilsvarende byggestil 
som det omsøkte. Som det fremgår av forarbeidene til plan- og bygningsloven § 29-2 kreves det 
ikke at et tiltak «… skal være helt likt sine bygde omgivelser, også kontraster kan være positive, 
men avvikene må fremstå som faglig begrunnede fremfor tilfeldig utforming.», jf. Ot.prp. nr. 45 
(2007-2008) s. 342. Som det fremkommer i den estetiske vurderingen i delegasjonsvedtaket vil 
tiltaket tilfredsstille estetiske krav.  
 
Det er administrasjonens oppfatning at beboere i boligområder må akseptere at det føres opp 
boligbygg, og at de som en følge av dette vil miste noe utsikt. Klagers solforhold vil ikke endres i 
nevneverdig grad som følge av tiltaket. Avstanden mellom klagers hus og det omsøkte er 
knappe 30m. Det omsøkte bygget er godkjent med hovedetasje på kote 23,6m og inntrekt 
toppetasje på kote 26,9m. Vi har ikke eksakt høyde på klagers bolig, men ut fra kommunalt 
kartgrunnlag ligger hovedeasjen på mellom kote 27,5 og 28m. Omsøkt bygg saman med 
tomannsbolig mot øst påvirker utsiktsforholdene da de har en større samla lengde enn tidligere 
bustad på tomta. noe. Det er imidlertid 8m avstand mellom bygga slik det ikkje framstår som en 
sammenhengende vegg.  
 
Klager hevder at boligen er massiv i forhold til bygninger rundt. Boligen har en gesimshøyde på 
8, 1 meter og det tillatte i reguleringsplanen er 6, 6 m. Reguleringsplan angir ikke maksimal 
mønehøyde, og det er da plan- og bygningslovens generelle mønehøyde på 9m som gjelder.  
Tiltaket er bygget med flatt tak, og det er da lavere enn maksimal mønehøyde etter 
reguleringsplanen. Målt fra første etasje på nordsiden er gesimshøyden 6, 7 m. 
Reguleringsplanen fra 1976 er fra en tid da det ikke var vanlig å bygge med flatt tak. Legger en til 
grunn et møne i øst-vest retning slik mange eldre hus i området har, ville en kunne bygge hus på 



 

 

tomta som hadde gitt større utsiktstap for bakenforliggende boliger enn et moderne bygg med 
flatt tak. Bygget er oppdelt med ulike areal på de enkelte plan, og en bryter dermed opp 
bygningsvolumet. Vår vurdering er at bygget har et volum og høyde som kan tåles i dette 
området. Mer bebyggelse på dette området vil selvsagt være en viss ulempe for 
bakenforliggende boliger, men vi finner ikke at ulempene er av en slik karakter at det er 
grunnlag for å ta klagen til følge. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er i klagen ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger eller momenter som ikke var 
kjent under behandlingen av søknaden. Administrasjonen vurderer det slik at klagen ikke gir 
grunnlag for å endre tidligere vedtak.  
 
Klager ber om at saken settes på vent til klageavgjørelsen foreligger. Planutvalget må ta stilling 
til om det skal gis utsatt iverksetting eller ikke. Dersom utvalget velger å ikke gi utsatt 
iverksetting, kan tiltakshaver starte byggearbeidet for egen regning og risiko før en 
klageavgjørelse foreligger. Bygging vil være en risiko, men det kan neppe hevdes at det gir 
uopprettelig skade. Tiltakshaver er en profesjonell aktør, og bør være i stand til å vurdere risiko 
knyttet til å starte byggearbeidet. Administrasjonen vil for sin del ikke tilrå utsatt iverksetting.  
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Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Mari Gjerstad Jørgensen Arkivsak: 20/2320 
 Journalpost: 20/92788 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

166/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget har vurdert de to klagene datert 09.09.2020 fra Birger Martin Hjelle og Kjersti 
Haugen og Nils Arne Riise. Utvalget finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge, men holder fast 
på vedtak i delegasjonssak nr. 873/20.  
 
Klagen gir ikke utsatt iverksetting av tiltaket.  
 
Saken sende Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
 
Aktuelle parter blir underretta om vedtaket. 
 
 

 
Saksopplysninger 
 

Tiltak: Tomannsbolig  

Byggested: Gbnr.  48 / 339   

Areal: BRA:  BYA: %-BYA: 

Tiltakshaver: Idéhus Ålesund AS 

Ansvarlig søker: Idéhus Ålesund AS 

 
For området gjeld følgende: 

· Reguleringsplan for Hatlane Syd med bestemmelser, gjeldende fra 25.5.1976  
· Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommen er i reguleringsplan fra 1976 utlagt til boligbebyggelse. villamessig bebyggelse. I 
arealdelen av kommuneplanen fra 2017 er boligformålet beholdt, og området er i tillegg lagt 
under fortettingskategori 3. Denne kategorien fortetting tillater en middels utnyttelse, og 
konsentrert småhusbebyggelse er en type bebyggelse som faller inn under denne 
fortettingskategorien. 



 

 

 
Påklaget vedtak er ekspedert den 24.08.2020 og klagene mottatt her den 10.09.2020. 
 
Vurderinger: 
Klagene anses mottatt innenfor gjeldende frister etter forvaltningsloven. De er fremmet av 
Birger Martin Hjelle som eier gbnr. 48/308 og Kjersti Haugen og Nils Arne Riise som eier av gbnr. 
48/306. 
 
Historikk: 
24.08.2020 ble det godkjent å bygge en tomannsbolig på gbnr. 48/339 og en enebolig på gbnr. 
48/114. Området BV 16 var tidligere èn tomt bebygd med en enebolig som var/er plassert midt 
på tomta. Det ble gitt dispensasjon fra reguleringsplanens §§ 18 og 20 om takform, takvinkel, 
gesimshøyde, etasjeplan, samt fra kommuneplanens § 1.2. om grad av utnytting. Vedtaket ble 
nabovarslet og det kom inn merknader fra eierne av tomannsbolig nord for tiltaket, Birger 
Martin Hjelle, Kjersti Haugen og Nils Arne Riise.  
 
Klage fra nabo Kjersti Haugen og Nils Arne Riise: 
Klager hevder at det i fradelingsvedtaket sies spesielt at det fradeles til enebolig. 
Reguleringsplanen sier «villabebyggelse» som vi vet kan omhandle tomannsbolig men 
fradelingssaken sier spesielt enebolig. De sier videre at de kan ikke se at det er søkt om 
dispensasjon til å sette opp en tomannsbolig.  
 
Utbygger kan velge en annen utforming enn det som er søkt om for å minske ulempene for 
eksisterende bomiljø. Vi nevner spesielt at det nå skal bygges i et kryss nærmere grensen mot 
gangvei/skolevei enn reguleringsplanen tilsier. Dette for at bygget skal ha denne størrelsen og at det 
skal være plass til 6 biler på denne opprinnelige tomten som nå er fradelt til to eneboliger.  
 
Klager hevder at trafikksikkerheten svekkes når 6 biler skal ut av tomta når barn skal på skolen. 
Det vises til at dette har vært en trygg plass å ferdes fordi det har vært oversiktlig. Gang og 
sykkelveien øst for eiendommen er der barn går til Hatlane barneskole, sykler, aker om vinteren 
og svært mange går tur generelt, fordi det ligger inntil den nye turstien fra Bogneset til 
Spjelkavika. Det er ingen lekeplass så det er her de lærer å sykle, spiller fotball etc. Det er 
snuplass for utrykningskjøretøy og brannhydrant på eiendommens grense. Deres bekymring går 
ikke på utsikt eller takform, det går på små liv og store kjøretøy.  
 
Det hevdes at bygningen er massiv og at det er uforståelig at Ålesund kommune kan dispensere 
på alle områder der man kunne fått like mange boenheter på en mer fornuftig størrelse. 
Boenhetene skal ha hver sine to parkeringsplasser men da burde huset vært bygd mindre så 
dette kravet kunne vært innfridd uten at det gikk på bekostning av avstand til gang/sykkelvei og 
trafikksikkerhet.   
 
Denne gang/sykkelveien fra tennishallen og sørover er trafikkert av større biler som renovasjon 
og kan være utryknings-vei da det er oversiktlig og ikke bom der. Når det kommer opp et bygg 
som er nesten 8 meter høyt akkurat i krysset inntil gangveien vis a vis carport-anlegg så sier det 
seg selv at dette kan by på svært farlige situasjoner. Dette er i utgangspunktet ikke en mye 
trafikkert bilvei men en gang/sykkelvei og barna er derfor ikke så observante som de vil være på 
en mer trafikkert vei. Vi vet av erfaring at på vinterstid så blir biler stående parkert i gaten og 
forhindrer eventuelle utrykningskjøretøy. Vi frykter for liv og helse med denne utbyggingen og 
synes at disse dispensasjonene er helt uforsvarlig og unødvendig.  



 

 

 
Forøvrig fastholder vi tidligere klager hva gjelder dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan når 
det gjelder bl.a etasjeplaner og spesielt gesimshøyde. De nyere husene som det henvises til i 
byggesøknaden ligger i en annen del av Hatlane. Nærmere bestemt nord for Krohn-marka og er 
ikke en del av Hatlen-gården. Disse er tross alt eneboliger tilpasset tomtene de er bygget på. Vi 
anmoder om at dere ikke godkjenner denne tomannsboligen siden det er fradelt en 
eneboligtomt. Det vil begrense antall biler på et lite område. Det er fullt mulig å bygge i mindre 
skala innenfor gitte rammer og allikevel fortette bebyggelsen. Vi ber derfor om Fylkesmannens 
befaring før endelig godkjenning foreligger. 
 
 
Klage fra nabo Birger Martin Hjelle: 
 
Det klages på vedtaket og omfanget av godkjente dispensasjoner. 

 
Det ble i nabomerknad påpekt at de to tiltakene på adresse Hatlen 51 (hhv gbnr 48/339 og 48/114) 
etter hans oppfatning, må ses i sammenheng ettersom de tidligere i fellesskap, var en eneboligtomt. 
Det sendes med bakgrunn i dette en felles/likelydende klage på de to vedtakene. 

 
Som grunnlag for vedtakene, har det vært nødvendig å innvilge dispensasjoner ift flere 
forhold i gjeldende reguleringsplan og Plan- og bygningsloven. 

 
Det klages således på omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplanen (selv om denne er 
gammel). Plan- og bygningslovens formål (§1-1) sier bl.a. at ”Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interessenter og myndigheter” 
Slik utstrakt bruk av dispensasjoner fra gjeldende plan, som er innvilget i denne 
saken, gir ikke forutsigbarhet. 

 
Vurdering av fordelene opp i mot ulempene i dispensasjonsvurderingen er etter vår mening svært 
generelle og lite begrunnet, og vi er således uenige i vurderingene om at fordelene med hver enkelt 
av dispensasjonene (som samlet bygger opp under vedtaket) er klart større enn ulempene. 

 
Normalt sett skal heller ikke private fordeler som ønsker om utbygging, være nok til å gi 
nødvendige dispensasjoner. Vi kan vanskelig se andre ønsker/begrunnelser i denne saken, 
enn et ønske om en størst mulig utnyttelse av tomten(e) med tilhørende økonomisk gevinst, 
noe som etter vår oppfatning ikke er god nok begrunnelse/fordel som grunnlag for gitte 
dispensasjoner. 

 
I tillegg til klage på de vurderinger som ligger til grunn for dispensasjonene, kommenteres 
også bl.a. følgende forhold som etter vår mening må danne grunnlag for ny vurdering: 

 
En plan skal ivareta en helhetlig utnyttelse/utbygging (også antall etasjer) for et 
område. Dette er tidligere fulgt for hele det området som er nærhet/naboskap til dette 
prosjektet, men blir ikke ivaretatt videre ved å innvilge dispensasjonene som er 
nødvendige ifm vedtaket. 

 
Tomtens beliggenhet og utforming gjør at tiltaket (sammen med nabotiltaket) vil skille 
seg vesentlig ut fra eksisterende bebyggelse både i form av høgde, volum og estetikk. 
Hele gatebebyggelsen på samme side ligger vesentlig lavere i terrenget, noe som gjør 
at tiltaket vil fremstå som en massiv og høg bygningsmasse i enden av gateløpet. 



 

 

 
Også fra sjøsiden (mot sør) vil utbyggingen fremstå som massiv i 3 etasjer, og således 
skille seg markant ut i forhold til omgivelsene, som i det alt vesentligste er lave 
boliger på 2 etasjer og liten takvinkel. Dette gjør at bygningene vil fremstå som 
”særbygg” i området. 

 
Vi kan ikke se at tiltaket har gode visuelle kvaliteter ift de bebygde og naturlige 
omgivelsene det skal plasseres i. Det kan i denne sammenheng også nevnes at et av de 
nærmeste nabohusene er en eldre villa med antatt byggeår rundt 1920. 

 
Så langt vi kjenner til, ut i fra tidligere mottatt dokumentasjon, er det ikke utarbeidet 
vurderinger/dokumentasjon som viser hvordan dispensasjonene vil påvirke bl.a lys- og 
solforhold for naboeiendommene. Dette gjelder ikke bare for oss som naboer mot 
nord, men også rekkehusene mot øst/sørøst, samt øvrige omgivelser. 

 
Utnyttelse/plassering av planlagt bebyggelse på tomten, vil også kunne gi dårligere 
sikkerhet for myke trafikanter i området (inn mot gangveger). 

 
Vi ber om at tiltaket vurderes satt på vent mens klagen behandles. Dette begrunnes i at en 
eventuell oppstart av utbygging ikke kan reverseres om klagen tas til følge. 

 
Tilsvar på klage fra tiltakshaver: 
 
Klagene gjelder i hovedsak omfanget av gitte dispensasjoner. 
 
Vi vil bemerke at det i saksbehandlingen er foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av 
gitte dispensasjoner. Grunnlaget for at det er søkt om dispensasjoner er at gjeldende 
reguleringsplan er fra 1976, og det har siden vært stor utvikling både når det gjelder utbygging i 
området men også når det gjelder byggeskikk. På bakgrunn av dette er det lagt vekt på 
gjeldende arealplan. Området ligger innenfor område for boligfortetting langs kollektivaksen 
sentrum til Moa, område 3. 
 
Innenfor dette området er det beskrevet at der det er varierende bebyggelse skal det legges opp 
til; 
 
Fortetting med middels utnyttelse – utnyttelsesgraden er ikke tallfestet, men ut fra at det i 
område 4 (utenfor fortettingssone) er lagt en begrensning på grad av utnyttelse på BYA 30 % må 
det forstås dithen at det innenfor sone 3 tillates vesentlig høyere utnyttelsesgrad. Innenfor sone 
3 er det ikke unormalt med en utnyttelsesgrad på rundt 40 %. 
 
Vi har i tillegg satt av to parkeringsplasser til hver boenhet, mens her er kravet 1, 25 i 
parkeringskravet til Ålesund kommune. Dette vil derfor si at det ikke er 6 parkeringsplasser som 
er kravet, men 4. Dette vil også medføre en lavere BYA. All parkering er lagt opp på egen tomt 
og utenfor siktsoner. 
 
Ny bebyggelse skal samspille med eksisterende bygninger, der det ikke er en dominerende 
enhetlig bebyggelse kan det tillates  ny bebyggelsesstruktur. 
 
Videre er det i klagene trukket fram noen enkeltelement som de har merknader til. Noen av 



 

 

punktene finner vi ikke grunn til å kommentere, men vi vil kommentere følgende: 
 
Det hevdes at planlagt bebyggelse vil føre til påvirkning av gangveg som går langs østsida av 
eiendommen. Denne vegen vil ikke bli berørt av utbyggingen og eiendommene har felles 
avkjørsel regulert bilveg med ved snulomme. Avkjørsel ligger i samme område som avkjørsel fra 
tidligere bolighus på eiendommen. 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Det er administrasjonens vurdering at klagen i liten grad tilfører opplysninger som er nye i 
saken. Klagen er i hovedsak en bestridelse av våre tidligere vurderinger, uten at det vises til 
opplysninger som ikke var kjent for oss da saken først ble behandlet. Det vises av den grunn i 
hovedsak til tidligere vedtak i saken, delegert sak nr. 873/20, herunder våre kommentarer til 
nabomerknadene.  
 
Klagerne hevder at det i fradelingsvedtaket står at det er fradelt til enebolig. Det står ikke noen 
steder at det skal fradeles til enebolig i vedtak av 14.01.2020. Omsøkt bygg er således ikke i 
konflikt med fradelingsvedtaket. 
 
Klagerne hevder at trafikksikkerheten står i fare som følge av tiltaket, med tanke på gang- og 
sykkelvegen mot øst, som blant annet er skolevei for barn til Hatlane skole. Biltrafikk fra 
eksisterende bolig på tomta må krysse gang- og sykkelvegen. Adkomsten til boligene er i tråd 
med reguleringsplan Tre nye boenheter, i forhold til èn boenhet tidligere og den trafikkøkning 
dette medfører, tilsier fortsatt en forsvarlig trafikksituasjon. Det er ikke en stor økning i trafikk 
og kravene til sikt er ivaretatt. Byggegrense på 3 meter langs gang- og sykkelveg ifølge veg og 
gatenorm for Ålesund kommune er ivaretatt.  
 
Klagerne hevder at boligen er massiv i forhold til bygninger rundt. Boligen har en gesimshøyde 
på 8, 1 meter og det tillatte i reguleringsplanen er 6, 6 m. Gjeldende reguleringsplan angir ikke 
maksimal mønehøyde, men dette kan regnes ut til å være 9 meter. Tiltaket er bygget med flatt 
tak, og det er da lavere enn maksimal mønehøyde etter reguleringsplanen. Målt fra første etasje 
på nordsiden er gesimshøyden 6, 7 m. Reguleringsplanen fra 1976 er fra en tid da det ikke var 
vanlig å bygge med flatt tak. Konsekvensen av dette er at det i mange saker, og da særlig saker 
med skrånende tomter, må søkes om dispensasjon fra regulert gesimshøyde for å oppnå 
tilfredsstillende takhøyder innvendig. 
 
Klager hevder at boenhetene skal ha hver sine to parkeringsplasser, men da burde huset vært 
bygd mindre så dette kravet kunne vært innfridd uten at det gikk på bekostning av avstand til 
gang/sykkelvei og trafikksikkerhet.  Administrasjonen påpeker at det er èn felles avkjørsel for 
boenhetene i nord. Parkeringsplassene går ikke på bekostning av gang- og sykkelvei. 
 
Bygningsmyndighetene har innvilget dispensasjon fra takform, takvinkel, gesimshøyde, 
etasjeplan, samt fra kommuneplanens § 1.2. om grad av utnytting. Klager anfører at det ikke var 
grunnlag for å gi dispensasjon, at de er for dårlig begrunnet og at det er vektlagt personlige 
fordeler for utbygger. 
 
Administrasjonen er ikke enig i dette. Det skal gjøres en konkret vurdering av hver enkelt 
dispensasjon. Administrasjonen er av den oppfatning at forholdene på og rundt eiendommen er 



 

 

tilstrekkelig vurdert og at dispensasjonsvurderingen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 
19-2. Reguleringsplanen er av eldre dato, sett i sammenheng med at det har skjedd en utvikling 
når det gjelder arkitektur og tekniske løsninger. Det vises for øvrig til vurderingene som fremgår 
av vedtaket.  
 
Selv om boligen vil skille seg ut fra boligene i området med saltak, er det variert bebyggelse i 
området som gjenspeiler den tiden de er bygget i. Det er ikke bare en eldre villa som er nabo til 
tiltaket, det er også rekkehusene mot øst, og nyere boliger med flatt tak i nord. Som det fremgår 
av forarbeidene til plan- og bygningsloven § 29-2 kreves det ikke at et tiltak «… skal være helt 
likt sine bygde omgivelser, også kontraster kan være positive, men avvikene må fremstå som 
faglig begrunnede fremfor tilfeldig utforming.», jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 342. Som det 
fremkommer i den estetiske vurderingen i delegasjonsvedtaket vil tiltaket tilfredsstille estetiske 
krav.  
 
Det er administrasjonens oppfatning at beboere i boligområder må akseptere at det føres opp 
boligbygg, og at de som en følge av dette vil miste noe utsyn og/eller utsikt. Klagers solforhold 
og utsikt vil ikke endres i nevneverdig grad som følge av tiltaket, da boligen målt fra første etasje 
på nordsiden vil ha en gesimshøyde på 6, 7 meter. Nåværende bolig er like høy (LRL – målte ikke 
du dette?) Vi viser også til søkers beregninger der det fremgår at taket på boligen ligger på kote 
30,3, mens det nærmeste huset mot nord ut fra kartdata ligger møne på kote 32,0. Det vil si at 
møne på nabohus ligger ca. 1,7 meter høyere enn takhøyde på omsøkte hus. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er i klagen ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger eller momenter som ikke var 
kjent under behandlingen av søknaden. Administrasjonen vurderer det slik at klagen ikke gir 
grunnlag for å endre tidligere vedtak.  
 
I klagen bes det om at vedtaket settes på vent inntil saken er avgjort. Planutvalget må ta stilling 
til om det skal gis utsatt iverksetting. Dersom det ikke gis utsatt iverksetting, kan byggearbeidet 
starte før endelig godkjenning i klagesaken foreligger. Om tiltakshaver starter et byggearbeid før 
klagen er avgjort, vil dette gjøres for egen regning og risiko. Å starte et byggearbeid vil ikke føre 
til uopprettelig skade, og det er da tiltakshaver som profesjonell aktør som må vurdere risikoen 
ved bygging før klagesaken er avgjort. Administrasjon vil for sin del tilrå ikke utsatt iverksetting. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 

89. Gbnr. 48/114 - Nabomerknad fra Nils Arne Riise og Kjersti Haugen - Hatlen 51 - 
Tomannsbolig 

90. Lengdeprofil 2 (1) 
91. Lengdeprofil 2 (2) 
92. Gbnr. 48/114 - Nabomerknad fra Birger M. Hjelle - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
93. Gbnr. 48/114 - Nabomerknad fra Ålesund kommune v/VGA - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
94. Situasjonsplan 200120 justert plassering 
95. Åles.komm svar på nabovarsel 09.01.19 
96. Gbnr. 48/114 - Justering - Hatlen 51 - Tomannsbolig 



 

 

Vedlegg: 
 

 

97. Gbnr. 48/339 - Nabomerknad fra Nils Arne Riise og Kjersti Haugen - Hatlen 51 - 
Tomannsbolig 

98. Gbnr. 48/339 - Nabomerknad fra Birger M. Hjelle - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
99. Gbnr. 48/339 - Korrigert søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Hatlen 51 - 

Tomannsbolig 
100. 199884881_Opplysninger_gitt_i_nabovarsel 
101. 199884881_Gjennomfoeringsplan 
102. 199884881_Tegning_eksisterende_fasade 
103. 199884881_Situasjonsplan 
104. 199884881_Annet 
105. 199884881_Tegning_ny_plan 
106. 199884881_Annet2 
107. 199884881_Annet5 
108. 199884881_Annet6 
109. 199884881_Nabomerknader 
110. 199884881_Kommentarer_til_nabomerknader 
111. 199884881_Nabomerknader2 
112. 199884881_Kommentarer_til_nabomerknader2 
113. Gbnr. 48/339 - Vedtak - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
114. Gbnr. 48/339 - Klage på vedtak - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
115. Gbnr. 48-339 - Klage på vedtak i byggesak - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
116. Gbnr. 48/339 - Tilsvar - Hatlen 51 - Tomannsbolig 
117. Terrengsnitt med nabohus 
118. Presentasjon av husplassering 
119. Stort kart Hatlen 51 
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Gbnr. 50/1008 - Behandling av klage - Moavegen 1 - Fasadeendring og 
uteservering av restaurant 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Espen Aaser Aker Arkivsak: 20/4633 
 Journalpost: 20/84162 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

167/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget har vurdert klage datert 04.08.2020 fra Slyngstad Aamlid Arkitekter AS. Utvalget 
finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge, men holder fast på vedtak i delegasjonssak nr. 
810/20.  
 
Saken sende Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
 
Aktuelle parter blir underretta om vedtaket. 
 

 
Saksopplysninger 
 

Tiltak: Fasadeendring og uteservering av restaurant 

Byggested: Gbnr.  50 / 
1008 

Moavegen 1 

Areal: BYA: 65 m2 

Tiltakshaver: Thon Eiendom 

Ansvarlig søker: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS 

 
For området gjeld følgende: 

· Reguleringsplan for Moaområdet med bestemmelser, gjeldende fra 01.06.1995.  
· Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommen er i plan lagt ut til forretning. 
 
Påklaget vedtak er ekspedert den 14.07.2020 og klagen mottatt her den 04.08.2020. 
 
Vurderinger: 
Klagen anses mottatt innenfor gjeldende frister etter forvaltningsloven. Den er fremmet av 



 

 

Slyngstad Aamlid AS som er ansvarlig søker. 
 
Omfang: 
I forbindelse med at eksisterende forretningslokale skal gjøres om til serveringslokale søkes det 
om 
etablering av terrasse for utedørsservering med ca. 40 sitteplasser. I forkant av denne skal det 
etableres en rampe for trinnfri adkomst. Tiltaket vil utgjøre ca. 65 m2 og blir liggende på samme 
nivå 
som gulv i 1. etasje i kjøpesenteret. Terrenget rundt vil tilpasses slik at terrassens høyde over 
terreng 
blir ca. 0,5 meter. Således vil ikke terrassen generere nytt bebygd areal. 
 
Klage fra Slyngstad Aamlid AS: 

«I merknad til nabovarsel 30.03 bemerker Statens Vegvesen at de mener terrasse ikke bør 
godkjennes gjennom dispensasjon og at området dessuten er dårlig egnet for en slik 
funksjon 
på grunn av trafikk. I sin vurdering og avslag har kommunen tatt denne merknaden til 
følge. 
 
Generelt har det vært uttrykt ønske fra bygningsmyndighetene om en mer allsidig bruk av 
arealene rundt butikksenterets bygninger og at man ønsker åpnere fasader og en mer 
bymessig karakter på området. Området hvor terrassen er vist plassert er regulert til 
forretningsformål i gjeldende plan. Terrassen er et lite, reversibelt tiltak som vil ligge i 
bakkeplan og ikke betyr økning av bebygd areal for senteret. Tiltaket vil heller ikke komme 
i konflikt med siktlinjer eller skape problemer i forhold til veivedlikehold. Tiltakshaver er 
likevel innforstått med at terrassen på et tidspunkt kan komme i konflikt med planer for 
endringer i infrastruktur i området og at den da vil måtte fjernes. Man kan derfor også se 
for seg en tidsbegrenset dispensasjon, f.eks. for en periode på 5 år.» 

 
Vår vurdering av klagen: 
Det er administrasjonens vurdering at klagen i liten grad tilfører opplysninger som er nye i 
saken. Klagen er i hovedsak en bestridelse av våre tidligere vurderinger, uten at det vises til 
opplysninger som ikke var kjent for oss da saken først ble behandlet. Det vises av den grunn i 
hovedsak til tidligere vedtak i saken, delegert sak nr. 810/20.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er i klagen ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger eller momenter som ikke var 
kjent under behandlingen av søknaden. Administrasjonen vurderer det slik at klagen ikke gir 
grunnlag for å endre tidligere vedtak.  
 
 
Vedlegg: 
 

 

120. Gbnr. 50/1008 - Vedtak om avslag - Moavegen 1 - Fasadeendring og uteservering av 
restaurant 

121. Tegninger 50-1008 
122. Gbnr. 50/1008 - Klage på vedtak - Moavegen 1 - Fasadeendring og uteservering av 



 

 

Vedlegg: 
 

 

restaurant 
123. Gbnr. 50/1008 - Uttalelse fra Statens vegvesen - Moavegen 1 - Fasadeendring og 

uteservering av restaurant 
124. Gbnr. 50-1008 - Merknad til nabovarsel - Statens vegvesen 
125. Gbnr. 50-1008 - Søknad om dispensasjon - Moavegen 1 
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Gbnr. 50/486 - Behandling av klage - Åsegardsvegen 74 - Deling av 
grunneiendom 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 

Saksbehandlar: Mari Gjerstad Jørgensen Arkivsak: 20/10364 
 Journalpost: 20/90338 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 

168/20 Planutval 20.10.2020 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Planutvalget har vurdert klage datert 10.08.2020 fra Anbjørg Erdal, Anna og Even Erdal og Sidsel 
Folde. Utvalget finn ikke grunnlag for å ta klagen til følge, men holder fast på vedtak i 
delegasjonssak nr. 600/20.  
 
Klagen gir ikke utsatt iverksetting av tiltaket.  
 
Saken sende Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
 
Aktuelle parter blir underretta om vedtaket. 
 
 

 
Saksopplysninger 
 

Tiltak: Deling av grunneiendom 

Byggested: Gbnr.  50 / 486 Åsegardsvegen 74 

Areal: BRA:  BYA: %-BYA: 

Tiltakshaver: Roar Aasmund Knutsen 

 
For området gjeld følgende: 

· Reguleringsplan for Åse nord og Åse øst med bestemmelser, gjeldende fra 24.9.2009  
· Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser gjeldende fra 09.03.2017. 

 
Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Påklaget vedtak er ekspedert den 12.05.2020 og klagen mottatt her den 11.08.  
 
Vurderinger: 



 

 

Det følger av fvl. § 29 andre ledd at for den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, 
løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved 
vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut 
når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. 
 
Det kan argumenteres for at klager burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, da de mottok 
varsel om oppmålingsforretning 07.07.2020. Dette går vi ikke nærmere inn på, da vi uansett 
velger å behandle klagen. 
 
Klagen er fremmet i fellesskap av Anbjørg Erdal som eier gbnr. 50/1468, Sidsel Folde som eier av 
gbnr. 50/1007, og Anna Erdal som eier av gbnr. 50/1457.  
 
Historikk:  
12.05.2020 ble det godkjent å fradele en parsell fra gbnr 50/486 til ny boligtomt. Fradelingen ble 
nabovarslet og det kom ikke inn merknader til søknaden om fradeling.  
 
Klage fra naboer:  
Klagerne hevder at vedtak om fradeling er i strid med gjeldende reguleringsplan for området. 
Det vises til at det i sør på tomta er regulert til gang- og sykkelvei. De mener at oppmålingen 
gjennomføres på en slik måte at arealene til gang-sykkelveien legges inn i den nye tomten, og 
dette klages det på.  
 
Svar fra tiltakshaver: 
Det er korrekt at den fradelte parsell også omfatter regulerte veggrunnsarealer helt i sør. Dette 
er 
imidlertid helt uproblematisk. Dette arealet representerer for Knutsen ingen verdi overhode da 
arealet er befengt med rettigheter for andre. Arealet kan kun benyttes i henhold til 
reguleringsplanens bestemmelser og det er selvsagt Roar Knutsen helt ut innforstått med. 
Foreliggende klager er alle totalt forfeilet og basert på rene misforståelser. Klagene bør ikke tas 
til 
følge. 
 

Administrasjonens vurdering: 
Det er administrasjonens vurdering at klagen ikke tilfører nye opplysninger i saken. Klagen 
påpeker at  
det er fradelt vegareal og at dette er i strid med reguleringsplanen. Det er ikke i strid med 
reguleringsplanen å fradele  
ny boligtomt fra en tidligere boligtomt. Det nevnte vegarealet var også en del av den 
opprinnelige boligtomta.   
Det vises i klagen ikke til opplysninger som ikke var kjent for oss da saken først ble behandlet.  
Det vises av den grunn i hovedsak til tidligere vedtak i saken, delegert sak nr. 600/20.  
 
At det sør på tomta er regulert til gang- og sykkelveg, var tilfelle også før fradelingen, og dette 
arealformålet blir  
ikke endret som følge av delingsvedtaket.  Foreløpig er det samme eier på opprinnelige tomt 
og den nye fradelte  
parsellen. Om det skulle bli en ny eier av den nyopprettede tomta i sør, medfører det ingen 
endringer i forhold 



 

 

til før delingssaken. Det vil fortsatt være èn eier å forholde seg til, ved en eventuell innløsning 
av vegarealet fra kommunen sin side.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Det er i klagen ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger eller momenter som ikke var 
kjent under behandlingen  
av søknaden. Administrasjonen vurderer det slik at klagen ikke gir grunnlag for å endre 
tidligere vedtak.  
 

 

 
 
Vedlegg: 
 

 

126. Stort situasjonskart 50--486 50-1741 
127. Gbnr. 50/486 - Klage - oppmåling av eiendom i strid med reguleringsplan på Åse 
128. E-post 
129. 2009 Reguleringsplan Åse nord Åse øst 1 
130. Gbnr. 50/486 - Klage - Åsegardsvegen 74 - Deling av grunneiendom 
131. E-post 
132. Gbnr. 50/486 - Klage, signert - Åsegardsvegen 74 - Deling av grunneiendom 
133. Gbnr. 50/486 - Vedtak frådeling - Åsegardsvegen 74 - Deling av grunneiendom 
134. Gbnr. 50/486 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Åsegardsvegen 74 - 

Deling av grunneiendom 
135. Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
136. Brev til Ålesund kommune datert 05.05.20 
137. Gnr. 50 bnr 
138. opplysninger gitt i nabovarsel 
139. naboliste og kvittering for nabovarsel 
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