
KUNNGJØRING OPPSTART DETALJREGULERING FOR 
INDRESKODJE - GBNR. 521/5 MED FLERE 

ÅLESUND KOMMUNE 
 

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet 
opp privat reguleringsarbeid for Indreskodje - gbnr. 521/5 med flere – 
Ålesund kommune. 
 
Intensjonen med planen er å legge til rette for boligformål i tråd med 
kommunedelplan for Skodje. Planområdet er i gjeldende 
kommunedelplan avsatt til nåværende og fremtidig boligbebyggelse, 
LNFR (landbruk- natur- og friluftsformål), offentlig eller privat 
tjenesteyting, framtidig friområde og andre typer bebyggelse og anlegg 
(naust). I reguleringsplanen, «del av reguleringsplan for Skodje tettstad 
(1979)») er planområdet for det meste satt av til jordbruksformål. Det er 
kommunedelplanen som er gjeldende regulering for området. 
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan 
komme som følge av innspill til planarbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Mot 
Skodjevegen i nord vil man vurdere muligheten for lavblokker med inntil 
2 etasjer + parkeringskjeller eller annen konsentrert bebyggelse. Videre 
sørover ser man for seg gradvis mindre fortetting, med 
rekkehus/eneboliger i kjede og frittliggende småhus. Man ser for seg å 
etablere kvartalsleikeplass innenfor delområde GF3 i tråd med 
kommunedelplanen. Videre ønsker man å legge til rette for badeplass og 
andre aktiviteter langs sjø. Langs sjøen vil man regulere og dermed legge 
til rette for en fremtidig kyststi, jf. krav satt i kommunedelplan for 
Skodje. 
 
Planområdet inkluderer gbnr. 521/1. Eiendommen er ikke en del av 
planlagt utbygging, men er likevel tatt med innenfor planområdet for å 
sikre en samlet planlegging av felles infrastruktur. 
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), 
og er vurdert til ikke å være KU-pliktig. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 28.10.2020. Det er gitt 
et tillegg til møtereferatet den 11.01.2021. Berørte grunneiere og 
naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan sees på 
websidene www.proess.no og www.alesund.kommune.no  
 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av Møre Hus AS. 
Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig 
(fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 
9.5.2021. 
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Til offentlige instanser 

 
 
Ålesund: 06.04.21 

 
 
VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERING FOR INDRESKODJE – DETALJREGULERING - 
GBNR. 521/5 MED FLERE - ÅLESUND KOMMUNE 
 
Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat 
reguleringsarbeid for Indreskodje - gbnr. 521/5 med flere – Ålesund kommune. 
 
Intensjonen med planen er å legge til rette for boligformål i tråd med kommunedelplan for Skodje. 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan avsatt til nåværende og fremtidig boligbebyggelse, 
LNFR (landbruk- natur- og friluftsformål), offentlig eller privat tjenesteyting, framtidig friområde og 
andre typer bebyggelse og anlegg (naust). I reguleringsplanen, «del av reguleringsplan for Skodje 
tettstad (1979)») er planområdet for det meste satt av til jordbruksformål. Det er 
kommunedelplanen som er gjeldende regulering for området. 
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til 
planarbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Mot Skodjevegen i nord vil man 
vurdere muligheten for lavblokker med inntil 2 etasjer + parkeringskjeller eller annen konsentrert 
bebyggelse. Videre sørover ser man for seg gradvis mindre fortetting, med rekkehus/eneboliger i 
kjede og frittliggende småhus. Man ser for seg å etablere kvartalsleikeplass innenfor delområde GF3 i 
tråd med kommunedelplanen. Videre ønsker man å legge til rette for badeplass og andre aktiviteter 
langs sjø. Langs sjøen vil man regulere og dermed legge til rette for en fremtidig kyststi, jf. krav satt i 
kommunedelplan for Skodje. 
 
Planområdet inkluderer gbnr. 521/1. Eiendommen er ikke en del av planlagt utbygging, men er 
likevel tatt med innenfor planområdet for å sikre en samlet planlegging av felles infrastruktur. 
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være 
KU-pliktig. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 28.10.2020. Det er gitt et tillegg til møtereferatet 
den 11.01.2021. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan 
sees på websidene www.proess.no og www.alesund.kommune.no  
 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av Møre Hus AS. Kommentarer/innspill til det igangsatte 
planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 
9.5.2021. 
 
 

mailto:post@proess.no
http://www.proess.no/
http://www.proess.no/
http://www.alesund.kommune.no/


proESS AS 
Brusdalsvegen 20 

6011 ÅLESUND 

 

Telefon 40 61 46 66 

E-post post@proess.no 

www.proess.no 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
proESS AS 
 
 
Sindre Øen 
 
Vedlegg:   A: Kart som viser planavgrensning ift. grunnkart. 

B: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan 
  C: Kart som viser planavgrensning ift. ortofoto og oversiktskart 
  D: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 
  E: Referat oppstartsmøte 
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VEDLEGG B 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 
Figur 1 Planområde med stiplet linje sett mot gjeldende kommunedelplan 

 
Figur 2 Planområde med stiplet linje sett mot gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan vises ikke i detalj - 

utstrekning er avgrenset ved svart linje. Området er i hovedsak avsatt til jordbruk. Se gjeldende reguleringsplan i eget 

vedlegg. 
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VEDLEGG C 
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Figur 1 Planområde med stiplet linje sett mot ortofoto 

 

 
Figur 2 Planområdet er avmerket med blå linje i oversiktskart 
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Figur 1 Planområde, omtrentlig plassert med stiplet linje sett mot reguleringsplan 
























