
 

KUNNGJØRING - OPPSTART DETALJREGULERING FOR 
VASSTRANDVEGEN 67 – GBNR. 22/353 MED FLERE - 

ÅLESUND KOMMUNE 
 

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det 
er startet opp privat reguleringsarbeid for Vasstrandvegen 67 - 
gbnr. 22/353 med flere – Ålesund kommune. 
 
Intensjonen med planen er å legge til rette for boligformål i tråd 
med kommunedelplan for Ålesund. Planområdet er i gjeldende 
kommunedelplan avsatt til fremtidig boligbebyggelse og blågrønn 
struktur. I reguleringsplanen «Spjelkavik øst 1 (1975)» er 
planområdet for det meste regulert til industri/næring samt turveg. 
Kommunedelplanens arealbruk går foran denne eldre 
reguleringsplanen.  
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse 
samt lekeareal og øvrig infrastruktur. Man vil vurdere noe 
fortetting av området i form av lavblokker med inntil fire etasjer 
samt parkeringskjeller. Utbyggingen vil ta hensyn til at det vil være 
en sammensatt gruppe av eiere/leietakere til boligene, og det vil 
stilles særlige krav til universell utforming og boliger av ulik 
størrelse. Man ser for seg å legge til rette for om lag 25 boenheter. 
Det planlegges en støyskjerming mot industriområdet i øst. Denne 
ser man for seg å etablere i den grønne korridoren som skiller 
bolig og industri i kommunedelplanen. Denne korridorer er også 
tiltenkt brukt til adkomst til boligområdet. 
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen 
kan komme som følge av innspill til planarbeidet. 
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger 
(KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig i samråd med Ålesund 
kommune. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 01.12.2020. 
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 grunneierne. 
Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være 
skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS 
AS, innen 18.05.2021. 
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Til offentlige instanser 
 
 

Ålesund: 14.04.2021 

 
 
 
 
 
 
VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERING FOR VASSTRANDVEGEN 67 – GBNR. 22/353 
MED FLERE - ÅLESUND KOMMUNE 
 
Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat 
reguleringsarbeid for Vasstrandvegen 67 - gbnr. 22/353 med flere – Ålesund kommune. 
 
Intensjonen med planen er å legge til rette for boligformål i tråd med kommunedelplan for Ålesund. 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan avsatt til fremtidig boligbebyggelse og blågrønn 
struktur. I reguleringsplanen «Spjelkavik øst 1 (1975)» er planområdet for det meste regulert til 
industri/næring samt turveg. Kommunedelplanens arealbruk går foran denne eldre 
reguleringsplanen.  
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse samt lekeareal og øvrig 
infrastruktur. Man vil vurdere noe fortetting av området i form av lavblokker med inntil fire etasjer 
samt parkeringskjeller. Utbyggingen vil ta hensyn til at det vil være en sammensatt gruppe av 
eiere/leietakere til boligene, og det vil stilles særlige krav til universell utforming og boliger av ulik 
størrelse. Man ser for seg å legge til rette for om lag 25 boenheter. Det planlegges en støyskjerming 
mot industriområdet i øst. Denne ser man for seg å etablere i den grønne korridoren som skiller bolig 
og industri i kommunedelplanen. Denne korridorer er også tiltenkt brukt til adkomst til boligområdet. 
 
Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til 
planarbeidet. 
 
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikke å være 
KU-pliktig i samråd med Ålesund kommune. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 01.12.2020. 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 grunneierne. Kommentarer/innspill til det igangsatte 
planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 
18.05.2021. 
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Med vennlig hilsen 
 

 
 
proESS AS 
 
 
 
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: Referat oppstartsmøte 
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Figur 1 Planområde med svart stiplet linje sett mot gjeldende kommunedelplan 
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Figur 2 Planområde med svart stiplet linje sett mot gjeldende reguleringsplan.  
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Figur 1 Planområde med svart stiplet linje sett mot ortofoto 
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Figur 2 Planområdet er avmerket med rød stiplet i oversiktskart og vist ved pil 
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