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2021009463 2L/9463
Spjelkavikplanen, reguleringsendring for Spjelkavikv. 3-13 og Brusdalsv. 414 - Planendring

14.10.202t, møterom syd, 6 et., Ålesund rådhus
Fra Ålesund kommune

John Fylling (gruppeleder Plan)
Linn Kristine Kvammen (saksbehandler Plan)
Morten Nakken (Veg, grønt og anlegg)
Magne Blindheim (Vatn og avløp)
Else Jorunn Strømsheim (Kom muneoverlegen)

MØtedeltaker, rolle

F rofal

I

:

Ce ci I i e
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Fra forslagsstiller
Terje Fagervoll (forslagsstiller, Taftasund eigedom AS)
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Silje Skaro (plankonsulent, Sporstøl Arkitekter AS)
Bjørnar Sporstøl {plankonsulent, SporstØl Arkitekter AS)

Stedsnavn, gbnr.

Plantype, plannavn

Formål med planen

Spjelkavik, 25

/ 92 oe36 /

32 mfl.

Reguleringsend ring in nenfor Spjelkavikpla nen for Spjelkavi kvegen 3-13 og

Brusdalsvegen 4-14

Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næring med utviding
av Dyreklinikken og opparbeiding av potensielt 3 tomannsboliger, samt

Postadresse:

Sentralbord:

Organisasjonsnum mer:

Postboks 1521

Tlf.70 16 20 00

920.41s.288

post rnottak(Aålesu nd.kom mune.no

www.alesund.kommune.no
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en boligblokk med 25-30 boenheter med tilhørende parkering og
lekeareal.
Planlagt boligblokk forutsetter at eksisterende næringsbygg rives.
Boligblokka foreslås i 5 et. inkl. 1 parkeringsetasje delvis iterreng, Yo-BYA=
70 og m6nehøgde på maks. L8 m. Utvidelse av Ålesund dyreklinikk vil i
første omgang være i 2 et. mot Øst, %-BYA= 80 og gesimshøyde maks. 10
m. I tillegg åpnes det for at eksisterende eneboliger i sør (gbnr. 36114,
36/8 oe 36/86) ifremtiden kan rives og at det kan opparbeides tre
tomannsboliger i 2 et. hver, Yo-BYA= 6O og maks mønehøyde 10 m.
Potensielt kan de tre eiendommene benyttes til ytterligere utviding av

dyreklinikken.

Anmodning om oppstartsmøte
V0 - Planinitiativ

V1V2

Framlagt materiell

skjema

til planavgrensning

- ROS-analyse

V4 V5 V6 V3

V7

Forslag

-

-

Gjeldende plankart Spjelkavikplanen
Gjeldende bestemmelser Spjelkavikplanen
Gjeldende plankart Brusdalsvegen 10
Gjeldende plankart Brusdalsvegen 10
Forhåndsuttalelse Møre og Romsdal fylkeskommune

PLANFORUTSETTNINGER

Gjeldende plangrunnlag for området
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Kommunedelplanen
sin arealdel
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IJtsnitt fro areoldelen Kommunedelplanen for Åtesund 20L6-2028
m e d fors I o g ssti I I e rs fors I o g ti I p I a n av g re n sn i n g

Området er avsatt til forretning, bolig og kombinert bebyggelse og
anlegg, slik det også er utbygd i dag.
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Utsnitt fro gjeldende reguleringssituosjon
me d forslag ssti ll e rs forsl og ti I p I on avg re n sn i n g

Gjeldende regulering i området er Spjelkavikplanen, reg.plan for
områdene 82, Sl-0, ST1, 54 og A1 m/bestemmelser, vedtatt 6.L.1981
(planlD 1504283). Området er regulert til forretning, kontor og
villamessig bebyggelse. Reguleringsendringen vil erstatte deler av denne
planen.

for Brusdalsvegen 10, vedtatt 7.9.2006 {planlD 1504563)
er gbnr. 36/32 regulert til kombinert formål bustadforretning/kontor.
Reguleringsendringen vil erstatte hele denne planen.
I reguleringsplan

Pågående planarbeid

Andre fpringer
(statlige, regionale og
kommunale)

Krav om

konsekvensutredning
eller planprogram

Planfaglige

vurderinger

Moa områdeplan er under arbeid, med fastsatt planprogram L.L2.2O2O
(planl D L5A7 2OL9A137 341.

for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
for styrking av barn og unge sine interesser i planlegging
for flom- og skredfare i arealplaner
for behandling av stØy i arealplanlegging T-L442
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-L520

Planinitiativet bytter om på plasseringen av formåla bolig og næring, men
innenfor et så lite området at vi fortsatt vurderer planinitiativet til å være
i tråd med formål og retningslinjer i overordna planer. Det vurderes at
tiltaket ikke vil berøre miljøverdier eller naturressurser i vesentlig grad,
og at det ikke vil gi vesentlige konsekvenser for milj6- og samfunn. På
bakgrunn av dette stilles det ikke krav til konsekvensutredning (KU) eller
planprogram etter forskrift om KU.

Kommunen er positive til en viss fortetting og utvidelse av eksisterende
næring (dyreklinikken) i planområdet og kan på bakgrunn av dette
anbefale oppstart av planarbeidet.

Av hensyn til eksisterende nabobebyggelse både i nord og sør anbefaler
vi at det foreslåtte leilighetsbygget reduseres med en etasje. Det må
gjennom planarbeidet også komme tydelig frem hvordan planforslaget
tar hensyn til omgivelsene. Ellers ser vi at planavgrensningen må utvides
mot vest, slik at den østlige avkjørselen til energistasjonen inkluderes i
planområdet (eventuelt også mot Øst for å rydde i planmosaikken).

Planavgrensning

Kommunens

Kommunens forslog til planavgrensning, markert med svort.

tilbakemelding til
planavgrensning

Kommunens forslag til planavgrensning er noe utvidet fra forslagsstillers
forslag. Dette er for å inkludere nødvendig areal til avkjørsel, samt for å
rydde opp i kommunens planmosaikk.
Planavgrensning må utvides i nordvest, slik at den østligste
avkjørselen til energistasjonen inkluderes i planområdet.
For å rydde i planmosaikken ber vi om at den østlige plangrensa
flyttes mot øst slik at den gjenværende «vegstumpen»» fra
Spjelkavikplanen også inngår, samt eksisterende avkjørsel til gbnr.
32/2L7 mtl..
En utvidelse av planområdet, slik kommunen foreslår, vil ikke føre
til økte utgifter for forslagsstiller ifm. beregning av plangebyr.
Forslagsstiller viser til et stramt tidsskjema og er bekymret for at en
uWidelse av planområdet vil føre til forsinkelser oS Økte kostnader.

r

o

o

o

etterkant av oppstdrtsmøtet har kammunen presisert at vi {farutsott en
utvidelse av planamrådet mot Øst) køn bidra med plangrunnlagetfor den
Østlige delen av plonområdet. Dersom utvidelsen ov planamrådet skulle
vise seg å forsinke prosjektet vesentlig kon andre løsninger vurderes.
I

4

Viktige interesser, utredningsbehov og premisser for videre planarbeid
(foreløRie vurdering)
Punktene nedenfor ble drøftet i oppstortsmøtet og bygger på en
forhåndsuttolelse fra Bornerepresentdnten (som ikke hodde mulighet til å
stil le på oppstdrtsmøte).

Dagens situasion/ka rtlegsinser:

o
o

o
Barn og unge sine

interesser

r
Krav

Det er gjennomf6rt barnetråkkregistreringer for området i 2OL4 og
2021. Disse er tilgiengelig på kommunens kartløsning.
Barnetråkk viser ingen bruk av selve planområdet, men markerer
både Spjelkavikvegen, Brusdalsvegen og Nybøbakken som
viktig/mye brukt skoleveg. Rapporten viser også til utrygg kryssing
av Brusdalsvegen/Spjelkavikvegen og biler som ikke stopper.
TryBB ferdsel til skole, fritidsaktiviteter og kollektivpunkt må sikres
og beskrives.
Planens 6vrige konsekvenser for barn og unge må beskrives.

til leikeareal:

o

Lekeareal må opparbeides jf. lekeplassbestemmelsene i KDP (krav
ti I størrelse, lekeplasstype, kva itet avstand, dimensjo neri ng).
Sol-/skyggeanalyse må synliggjøre minimum 50% sol på lekeareal
kl. 15 ved vårjevndøgn og kl. 18 midtsommers.
Leke- og uteoppholdsareal må ha tilfredsstillende stØyforhold.
Alle boenheter bør kunne komme til lekeareal uten å måtte krysse
trafikkareal. Der lek og trafikk skjer i nærheten av hverandre bør
det opparbeides fysiske skiller mellom dem.
I

o
r
o

Sosial infrastruktur:

o

o
o
Universell utforming

o

Naturmangfold

Skolekapasitet oppgis å være god for ungdomstrinnet, men nærmer
seg grensa på barneskolen (tall frateb.2AZLI

Planforslaget må utformes iht. TEK.
Prinsipp om universell utforming skal legges til grunn oE omtales
planbeskrivelsen.

i

for universell utforming og NAL {på oppdrag
fra Helsedirektoratet) sin håndbok om aldersvennlig stedsutvikling.
Se NFK sitt temahefte

Må vurderes jf. naturmangfoldloven og omtales i planbeskrivelsen
Prioriterte a rte r, rød I ista a rter og prioriterte/uWa lgte natu rtype r,
uønska plantearter (tiltak for fjerning/håndtering skal vurderes og
ev. sikres i planen).
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Utsnitt
Fortetti ngsstrategi og

estetisk utforming

fro

Temoplan

j

- fortettingsstrategi. Plonområdet morkert grønt

Planområdet ligger i fortettinsssone 3 (boligfortetting langs
kollektivaksen bysentrum-Moa og rundt bydels- og nærsentra).
Det tillattes fortetting med middels utnyttelse, men det presiseres
at nye tiltak må samspille med eksisterende bebyggelsesstruktur
gjennom moment som: volum, høyde, lengde, grunnflate, takform
og materialbruk.
Det stilles krav om tverrsnitt, sol-lskyggeanalyser og illustrasjoner
(som også viser nabobebyggelsen) som viser hvordan nye tiltak tar
hensyn tilomgivelsene. Dette må også omtales i planbeskrivelsen.
Av hensyn til nabobebyggelse i nord og sør vurderer planavdelingen
at byggehØyde for boligblokka (5. et. inkl. 1 parkeringsetasje delvis i
terreng og m6neh6yde 18 ml,bør reduseres med en et.
Maks. takhøyde for boligblokk bør kotefestes på plankartet.

VeE:

Forhåndsuttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune, datert
18.0L.2021 og 1-9.09.2021 oppfordrer til sanering av avkjørsler fra
Brusdalsvegen.
Veg- og vegtekniske

forhold, trafikksikkerhet og
renovasjon

Kommunen anbefaler to alternative l6sninger for tilkomst til
planområdet. AIt. 1 (hovedalternativ): en felles avkjørsel for hele
planområdet fra Spjelkavikvegen i vest. Alt. 2: to avkjørsler, en fra
Spjelkavikvegen (til boligblokka) og en fra Brusdalsvegen (slå
sammen tre, med felles avkjørsel til dyreklinikken, de potensielle
tomannsboligene og energistasjonen).
Ved en ev. utvidelse av planområdet mot østbør det også vurderes
om fremtidig adkomst til de potensielle tomannsboligene kan skje
fra øst, slik at avkjørselen fra Brusdalsvegen kun brukes til næring.
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Prinsippskisse for fremtidig odkomst til plonområdet.
Rød

pil illustrerer alt. 1 og Svart + rød pil olt. 2

Avkjørsler og interntrafikk må opparbeides iht. kommunens veg- og
gatenorm og Statens vegvesens håndbok N1OO.
Avkjørsel og interne vegløsninger bør dimensjoneres for lastebil og
ta høyde for brøyting, snølagring m.m.
Det må reguleres fortau med sideareal, på østsiden av
Spje I kavikvege n, nord-sør gje n nom p la nom

rådet.

Planforslaget må tilrettelegge for myke trafikanter og sikre trygg
tilkomst til viktige målpunkt (for eks. kollektivpunkt, skole m.m.)
Parkering:

o
o

Det må sikres parkering både for bolig og næringsvirksomhet jf.
krav i Kommunedelplanen for fortettingssone 3 {avhengig av

leilighetstype og størrelse).
Husk sykkelparkering nært hovedinngang og gjerne overbygd.

Renovasion:

o
o
o

Krav om renovasjonsteknisk plan, eller eget tema i planbeskrivelsen

til bruk av nedgravde løsninger og en tidlig dialog
med Åntu.
Tekniske krav og tilkomst/snuplass for søppelbil må sikres, jf.
Det oppfordres

renovasjonsforskrifta

Vann, avl6p,
overva nnshåndtering

Det opplyses om godt utbygget VA-infrastruktur i området og det
BjØres derfor unntak fra kravet om VA-rammeplan. VA-løsninger
kan bestemmes ifm. byggesak (søknad om forhåndsuttalelse i
byggesaker, der detaljer og krav mht. vann og avløp bestemmes).
Vurderinger og beskrivelse av vannforsyning, spillvann og overvann
(inkl. flomveger) må omtales i planbeskrivelsen.

a

Eventuelle støytiltak må legges inn i plankartet og bestemmelsene
og vurderinger fra støyutredningen må omtales i planbeskrivelsen.

a

Det opplyses om støy fra vaskehallen, men at det ellers er lite støy
fra energistasjonen.

Det er krav om ROS-analyse (bruk Statsforvalteren sin sjekkliste).
ROS-a nalysen fra planinitiativet viser følgende fa remoment:
flomveger, grunnforhold, radon, støy og sårbare objekt. Alle
faremoment må vurderes nærmere i det videre planarbeidet.
Energistasjonen må vurderes og omtales som eget tema i
planbeskrivelsen. Vurder også behov for ev. hensynssone m.m.
Vivurderer det som nØdvendig å gjennomføre en miljøgeologisk
undersøkelse, basert på nærheten til energistasjonen.
Grunnforholdene i området tilsier at det også er behov for en
geoteknisk undersøkelse.

Beredskapsmessige

vurderinger/ROSanalyse

Det må stilles rekkeføleekrav til opparbeidine av:
o Lekeplass jf. Kommunedelplanen for Ålesund
o Parkering jf. Kommunedelplanen for Ålesund

o
o

Ev. st6yreduserende

tiltak

Sanering av eksisterende avkjørsler og opparbeiding av ny(e)

Rekkefølgekrav

forbindelse med sonering og opporbeiding av ovkjørsler vurderer
kammunen det som naturlig at tilgrensende fortau innenfor plonområdet
også opporbeides. Dette ble ikke nevnt som rekkefølgekrav i mgtet, men vi
ser det som en naturlig konsekvens av øvrige tilbakemeldinger knyttet til
I

ve g I øs n i n g e r o g

o

r
r

tr afi kksi kkerh et.

Aktuelle offentlige organ og andre berørte skal varsles om
planoppstart jf. høringsliste oversendt av kommunen.
Behov for ytterligere medvirkningsprosesser bør vurderes.
Dersom det planlegges for boliger med en tydelig definert
målgruppe b6r representanter fra denne involveres særskilt i
planarbeidet (for eks. involvering av eldrerådet ved tilrettelegging
av boliger for eldre).

H6ringsparter
NVE har utuiklet en løsning for autamotiske innspillved vsrsel om
plonoppstart. Løsningen sammenligner planens omriss med NVEs
kartdatabase og identifiserer hvilke ov NVEs ansvarstemoer som kon være
relevonte for plonen og som må tas hensyn til (f.e\s. flom, skred, overvdnn
m.m.). Løsningen genererer en skreddersydd rapport som beskriver hvilke
av NVEs temaer planen bergrer, og hvordan mon går frem for å
dokumentere at disse temaene er ivoretatt.

9

GENERELT

OM PLANPROSESS OG KRAV

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i minst 1avis som er alminnelig lest på stedet. Varsling må inneholde

vurdering av KU-plikt.

Krav

Kommunen annonserer oppstartsvarsel på sin hjemmeside.
Offentlige instanser (se vedlagt høringsliste), grunneiere og
naboer skal varsles med eget brev der det orienteres om
planarbeidet, dagens og framtidig planstatus og formålet
med planen. Referat fra oppstartsmøte skal legges ved.
Planavgrensning i gjeldende SOSI-format, samt
varslingsbrev og annonse skal sendes til komrnunen for
kontroll før det varsles oppstart.
Naboliste må bestilles fra Ambita, Norkart eller Proconet
(siå rettleiing på kommunen si heimeside).
Høringsfristen skal være minst 4 uker (lenger ved ev. ferie).

til varsel om oppstart av

planarbeid

Kart og plandata

Digitale kart- og plandata kan bestillest fra kommunen sine
kartløsninger og blir formidla via Ambita. De blir levert i formata
SOSI, DWG eller DXF. (Siå rettleiins på kommunen si heimeside.)

Plandata skal oppfylle kommunen sine tekniske krav før
planforslaget blir sendt til 1. gangs behandling.
Kommunen sine krav og maler for planfremstilling sendes
direkte til plankonsulenten.

Plandokument skal levers ifølgende format:
o Plankart i pdf-format og igjeldende SoS]-versjon
o Reguleringsbestemmelser i pdf- og word-format

til innlevering av
plandokument
Krav

o
r

Planbeskrivelse i pdf- og word-format
Ev. rapporter og utredninger i pdf-format

Andre dokument oversendes i egnet format:
o Kopi av kunngjøring, varslingsbrev og adresseliste
o Kopi av innspill ved oppstart av planarbeidet
r Ev. illustrasjoner
Planavdelinga ønsker en god og konstruktiv dialog før
planforslaget formelt leveres inn til behandling.

Framdrift

Saksgangen følger plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra
komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12

uker.

Plangebyr

Behandling av planforslag blir gebyrlagt i samsvar med kommunen
sitt sebvrresulativ: Planeebvr på kommunen si heirneside.
10

Faktura for sebvr sendes til forslagsstiller ved:
o Taftasund eigedom AS, Roth, 6057 Ellingsøy

BEKREFTELSE OG FORBEHOLD
Kommunen sine vurderinger er faglige, generelle og av en foreløpig karakter. Naboprotester,
uttalelser fra offentlige etater og politiske vedtak m.m. vil kunne bringe inn nye moment eller føre til
krav om/behov for endringer i planarbeidet underveis. Oppstartsmøtet skal avklare aktuelle tema og
spørsmåI, men skal ikke avgjøre viktige punkt som skal utredes ividere planprosess fram til endelig

politisk vedtak.

Referat godkjent og kopi

{7

{

4rt
(Ståd, dato, underskrift forslagsstiller)

(Sted, dato, underskrift forslagsstiller)

Med hilsen
Linn Kristine Kvammen
planleggar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopitil:
Cecilie Solli
Else Jorunn Strømsheim
John H. Fylling

Plan

Magne Blindheim

Morten Nakken
sporstøl Arkitekter AS
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