
 

KUNNGJØRING OPPSTART DETALJREGULERING FOR 
VOLSDALSNESET NORD – REGULERINGSENDRING - 

DEL AV GBNR. 133/353 MED FLERE - ÅLESUND 
KOMMUNE 

 

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at 
det er startet opp privat reguleringsarbeid for Volsdalsneset 
nord – reguleringsendring - del av gbnr. 133/353 med flere – 
Ålesund kommune. 
 
Intensjonen med planendringen er å legge til rette for et nytt 
parkeringshus på deler av gbnr. 133/353. Planområdet er 
regulert i flere reguleringsplaner. Selve tomta 133/353 er i 
gjeldende reguleringsplan regulert til friområde, turløype og 
lekeplass.  
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i 
plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt 
parkeringshus innenfor deler av gbnr. 133/353. 
Parkeringshuset skal etableres inn i haugen og under 
eksisterende terreng. Eksisterende terreng skal reetableres 
som tak og i tråd med gjeldende reguleringsplan. Dette 
området er avsatt til friområde, turløype og lekeplass i 
gjeldende reguleringsplan. Området som er regulert til 
hensynssone kulturminner er ikke en del av planområdet og 
endres ikke. Som del av planarbeidet vil man utrede forhold 
for myke trafikanter samt regulere eksisterende gang- 
sykkelvegtrasé. Bakgrunnen for at man varsler et større 
område ut over gbnr. 133/353 er at man ønsker å gjøre en 
planteknisk opprydding slik at plankart samsvarer med etablert 
situasjon i området.  
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-
utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 19.06.2020, 
med oppfølgingsmøte 26.06.2020. 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 forslagsstiller. 
Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være 
skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til 
proESS AS, innen 04.09.2020. 
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Til offentlige instanser 

Ålesund: 28.07.2020 

 
VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERING FOR VOLSDALSNESET NORD – 
REGULERINGSENDRING - DEL AV GBNR. 133/353 MED FLERE - ÅLESUND KOMMUNE 
 
Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat 
reguleringsarbeid for Volsdalsneset nord – reguleringsendring - del av gbnr. 133/353 med flere – 
Ålesund kommune. 
 
Intensjonen med planendringen er å legge til rette for et nytt parkeringshus på deler av gbnr. 
133/353. Planområdet er regulert i flere reguleringsplaner. Selve tomta 133/353 er i gjeldende 
reguleringsplan regulert til friområde, turløype og lekeplass.  
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til 
planarbeidet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt parkeringshus innenfor deler av gbnr. 
133/353. Parkeringshuset skal etableres inn i haugen og under eksisterende terreng. Eksisterende 
terreng skal reetableres som tak og i tråd med gjeldende reguleringsplan. Dette området er avsatt til 
friområde, turløype og lekeplass i gjeldende reguleringsplan. Området som er regulert til 
hensynssone kulturminner er ikke en del av planområdet og endres ikke. Som del av planarbeidet vil 
man utrede forhold for myke trafikanter samt regulere eksisterende gang- sykkelvegtrasé. 
Bakgrunnen for at man varsler et større område ut over gbnr. 133/353 er at man ønsker å gjøre en 
planteknisk opprydding slik at plankart samsvarer med etablert situasjon i området.  
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være 
KU-pliktig. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 19.06.2020, med oppfølgingsmøte 26.06.2020. 
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 forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte 
planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 
04.09.2020. 
 
Med vennlig hilsen 
proESS AS 

 
Bjørn B. Leinebø 
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Vedlegg:   A: Kart som viser planbegrensning ift. grunnkart. 
B: Kart som viser planbegrensning ift. gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan 

  C: Kart som viser planbegrensning ift. ortofoto og oversiktskart 
  D: Referat oppstartsmøte 
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SPAREBANKEN MØRE ARENA

COLOR LINE STADION

VEDLEGG A
PLANGRENSE SETT MOT GRUNNKART
OPPSTARTSVARSEL - VOLSDALSNESET NORD - REGULERINGSENDRING
DATO: 27.07.2020
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Figur 1 Planområde med stiplet linje sett mot gjeldende kommunedelplan 

 

 
Figur 2 Planområde med stiplet blå linje sett mot gjeldende reguleringsplan 
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Figur 1 Planområde med blå stiplet linje sett mot ortofoto 

 

 
Figur 2 Planområdet er avmerket med blå linje i oversiktskart 
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