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SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG 

VASSDRAG 
 
 
Vi anbefaler å lese vår veileder for søkere, som kan lastes ned her: 
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-

for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/.  
 

 

1. Generell informasjon 
a) Søker (tiltakshaver) 

Navn Sunnmøre Fiskeindustri AS ved Bjørn Fladmark 

Adresse Brogata 14, Steinvågneset øst 

  
b) Kontaktperson (søker eller konsulent) 

Navn WSP Norge AS ved Anastasia von Hellens 

Adresse Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo 

Telefon 412 53 352 

E-post Anastasia.von.hellens@wsp.com 

 
c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent) 

Navn  

Adresse    

Telefon  

 
2. Beskrivelse av tiltaket 

a) Type tiltak (sett kryss):     b) Lokalisering: 
 

Mudring fra land X  Kommune Ålesund 

Mudring fra fartøy   Navn på sted Steinvågneset  

Dumping   Gnr./bnr. 122/5 

Utfylling   Koordinater  UTM32, x: UTM32, y: 

Strandkantdeponi   (ved dumping)   

 
Kart MÅ legges ved!  

  

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/
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c) Formål med tiltaket: 

Gjentatt mudring   Årstall siste mudring:  

Førstegangs mudring X  

Privat brygge    

Felles båtanlegg    

Infrastruktur X   

Annet For å tilrettelegge for økt seilingsdybde grunnet en økende etterspørsel fra 

større fiskefartøy, som ønsker å benytte havneterminalen til Sunnmøre  

Fiskeindustri AS. 

 
forklar:  

 
 

d) Mengde (ved mudring eller utfylling): Det er planlagt å ta ut til sammen ca. 1211 m3 i 

forbindelse med mudringen.  

 

  

e) Areal som omfattes av tiltaket (vises 

på kart): 

Tiltaksområdet nord for tomten er ca. 700 m2 og 

tiltaksområde sør for tomten er ca. 850 m2, se 

vedlegg 1.  
 

  

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det 

skal mudres): 

Ønsket innseilingsdybde etter mudring vil være 

10m. Longva Oppmåling har foretatt 

masseberegninger der sluttdybden ble satt til 10 m 

ved begge områder, se vedlegg 2. Mudringsdybden 

estimeres til ca. 1 m, dog er dette usikkert da dybden 

på løsmassene over fjell ikke er kjent. 

 

 
g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss): 

Graving fra lekter   

Grabbmudring X  

Sugemudring   

Annet  

forklar: 

 

i) Metode for transport Sandmassene vil deponeres på eiendommen (gbnr: 122/5 på land). 

Havnevesenet har tidligere godkjent sjøfylling på nordsiden av 

eiendommen. Muddermassene er planlagt deponert i sjøfylling. Det vil 

si at massene vil flyttes innenfor en radius på 150 meter fra 

tiltaksområdene. 

 

av massene: 
forklar: 
 

 

j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket: Det planlegges at tiltaket starter rett etter at tillatelse 

til mudring foreligger og det estimeres  

at mudringstiltaket varer i 4 uker.  

 

 

 
k) Påvirkede eiendommer: 
Eier:  Gnr./bnr.: 
Sunnmøre Fiskeindustri AS 122/5 
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3. Lokale forhold  
 
a) Vanndyp før tiltaket: Tiltaksområdet nord for tomten har et vanndyp mellom 2 og 6 meter og 

tiltaksområde sør for tomten har et vanndyp mellom 4 og 11 meter.  

b) Beskrivelse av 
bunnforholdene: 

Generellt sees mye stor tang/tare og stein ved begge mudringsområdene. 

Det er noen områder med skjellsand men sanden ser ut å være skjellsand  

med småstien og uten finsediment, se vedlegg 3 og vedlegg 4.   

c) Beskrivelse av 
naturforholdene: 

Det er ingen registrerte verneområder i eller nær tiltaksområdene. Det er 

ikke registrert rødlistede eller fremmede arter innenfor selve 

tiltaksområdene. Det er registrert et regionalt viktig gytefelt for torsk 

(bmverdi B) ved tiltaksområdene. 

 

Naturverdiene ved det nordlige tiltaksområdet er knyttet til en større 

tareskogforekomst (marinnaturtypeID BM00118258) med verdi vurdert til 

«svært viktig». Mudringen på den nordlige siden av Steinvågneset vil 

beslaglegge noe av ytterkanten på tareskogen, og vil dermed ikke føre til 

oppstykking av feltet, se vedlegg 5.  

 

Det er ikke registrert kulturminner ved tiltaksområdene eller eiendommen. 

 

4. Mulig fare for forurensning 
 
a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten? ja nei 

I forbindelse med «Prosjekt Borgundfjord» ble Sunnmøre fiskeindustri AS i pålagt å gjennomføre en  

miljøundersøkelse og spredningsundersøkelse av bunnsedimenter i sjøen. Multiconsult AS utarbeidet 

en rapport om miljøundersøkelsene ved Steinvågneset (gnr.122 bnr.5, 7 og 9. Som følge av en 

historisk gjennomgang, godkjent av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), fant en det ikke nødvendig å 

bore/teste selve grunnen/sjøbunnen langs de østlige kaiene der det søkes om å mudre. Fylkesmannen 

(nå Statsforvalteren) kunne informere i et brev datert 20.10.2016, at statusen i 

grunnforurensningsdatabasen ble endret til «Status for den østlige delen (gnr.122 bnr.5) har blitt 

endret til lite/ikke forurenset.» Det er derfor vurdert at risikoen for spredning av forurensing er lav 

eller fraværende. 

 X 

angi kildene:    

 

b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden) 

Antall prøvesteder (vis på kart): Det var ikke mulig å ta ut sedimentprøver grunnet sedimentenes 

sammensettning ifølge feltunderesøkelse utført av Multiconsult og 

havbunnscanning av WSP, se vedlegg 3 og 4. 

Totalt antall prøver:  

Analyser (sett kryss): 
 

Kvikksølv (Hg)  Nikkel (Ni)  Totalt organisk karbon (TOC)  

Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff  

Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling  

Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor):  

Kadmium (Cd)  Bromerte (PBDE, HBSD)   

Sink (Zn)  Perfluorerte (PFOS)  

 
c) Sedimentenes sammensetning (angi i %): 

Grus: Og stein 80 % Skjellsand: 20 % Leire:  

Sand:  Silt:  Annet:  

 
 Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %): 
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5. Utfyllingsmasser 

a) Hva slags masser skal brukes i 
fyllingen: 

 

(ta med opphav/kilde) 

 
b) Avfall i massene    
Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre seg i vannmassene 
og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbudt. Se også kapittel 5 i veilederen vår. 

 

Er det fare for marin 
forsøpling under 
tiltaket? I hvilken grad 

inneholder massene avfall? 

 

Hvilke tiltak skal 
gjøres for å hindre 
marin forsøpling? 

 

 
6. Behandling av andre myndigheter 

 vet 
ikke 

ja nei 

a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?  X  
Angi plangrunnlaget:  

Området er uregulert og Statsforvalteren i Møre og Romsdal kan kun fatte vedtak etter forurensningsloven om 

tiltaket er i tråd med plan. Grunnet dette kreves det en dispensasjon fra gjeldende arealplan. Det ble av 

Multiconsult 08.09.2021 sendt inn en dispensasjonssøknad (ref. 10228110-01), fra § 2.2 i kommuneplanen sin 

arealdel for Ålesund ang. plankravet. Søknad om dispensasjon fra § 2.2 i kommuneplanen sin arealdel for 

Ålesund ble godkjent 21.09.2021 (ref. 21/1473-6 21/92544). Se vedlegg 6 og 7. 

 
 ja nei 

b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i kommunen? (er 

svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

Dispensasjonssøknad fra gjeldende arealplan (ref. 10228110-01) og godkjent dispensasjonsvedtak 

(ref. 21/1473-6 21/92544) legges ved, se vedlegg 6 og 7. 

X  

  

 
 ja nei 

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak 

legges ved) 
 X 

  
 

Andre opplysninger som er relevante for saken legges ved søknaden. 
Sett kryss 

X Søkeren er kjent med at tiltakshaver har ansvaret for at eventuelle målinger på 
sjøbunnen utført i forbindelse med tiltaket blir registrert i databasen Vannmiljø (kryss av 

for å bekrefte). Les mer om Vannmiljø i veilederen vår til søkere. 

 

X Søkeren er kjent med at det skal betales et gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å 

bekrefte). Jf. forurensningsforskriften kap. 39.  
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Ålesund, 15.09.2022 
_________ _________                   

Sted, dato     
 

15.09.2022

X Anastasia von Hellens

Søkerens underskrift

Signed by: Hellens, Anastasia (noah200533)  
 
 
Vedlegg: 
 
Nr. Tittel 

1.  Kart over tiltaksområde.  

2.  Masseberegning av mudring 07.04.2021 

3.  E-post vedrørende feltundersøkelse, Multiconsult Dato: 30.08.2022 

4.  Notat scanning av havbunn med undervannsdrone, WSP Norge Dato: 15.09.2022 

5.  Kart over tareskogforekomst 

6.  Steinvågneset øst – mudring langs kaianlegg. Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan.  

Ref. 10228110-01 

7.  Gbnr. 122/5 - Dispensasjonsvedtak - Brogata 14, Steinvågneset øst – Mudring. Ref. 21/1473-6 

21/92544 

  

  

  

 
Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvaltaren med kopi til berørte parter for 
kommentarer. Søkeren må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de 
obligatoriske som er listet opp nedenfor. 
 

PARTENE FÅR EN FRIST PÅ 4 UKER FOR Å SENDE STATSFORVALTAREN EN KOMMENTAR TIL 
TILTAKET 

 
Kopi: kopi er sendt (kryss av) 

NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)  X 

Bergen Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)  X 

Fiskeridirektoratet Region Sør (postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen)  X 

Lokal havnemyndighet, Ålesund havnevesen  X 

Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet  X 

Andre berørte parter (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og 

velforeninger. Listes opp nedenfor.) 
 

 X 

  

   

   

   

 

Midt



Vedlegg 1. Kart over tiltaksområde 
 

 

Figur 1. Tiltaksområdet på Steinvågneset. Områder med skravur angir område for planlagt mudring. 



Statistikk fra applikasjonslag

Polygoner Sunnmøre Fiskindustri AS

App.lag: Mudring.aly
S_FCODE: Antall: Areal: M3
 Mudring 2 1210,849 1211

Areal som er takt med beregningen og med 1m tykkelse

Vedlegg 2. Masseberegning mudring
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Hellens, Anastasia

Subject: Feltundersøkelse Multiconsult

Fra: Moe, Marius <marius.moe@multiconsult.no>  

Sendt: tirsdag 30. august 2022 09.35 

Til: Bjørn Fladmark <bjorn@normarine.no>; Rasmussen, Grete <Grete.Rasmussen@multiconsult.no> 

Kopi: Fagerhaug, Arne <arne.fagerhaug@multiconsult.no> 

Emne: RE: Søknad om mudring / utfylling Steinvågneset 

  

Hei 

Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å beklage at dette ikke er rapportert ut som avtalt. Jeg er tilbake i 50% jobb 6. 

september etter et lengre sykeopphold, og kan sy dette sammen i rapport med vurderinger som tidligere avtalt, om 

ønskelig. Jeg vil da vil kunne prioritere deres sak, og kan også være behjelpelig med utarbeidelse av søknad til 

Statsforvalteren.  Gi meg i så tilfelle en tilbakemelding på om det kan være aktuelt.  

  

Jf. tidligere korrespondanse så vil jeg heller ikke tro at det skal være nødvendig å gjennomføre nye undersøkelser 

med hensyn til forurensning. Undersøkelsene som vi har utført (i to omganger) og etter gjeldende standarder viser i 

stor grad at overflatesedimentene i tiltaksområdet på nordsiden består av grov skjellsand uten finstoff, mens det i 

tiltaksområdet på sørsiden ikke lyktes å hente opp særlig prøvemateriale da grabben i stor grad var tom eller 

inneholdt noe småstein. Det lyktes å hente opp noe løsmasser like under kaifronten på sørsiden, men dette var 

grove sedimenter (skjellsand og stein).  

  

Under følger en kort oppsummering av undersøkelser som ble utført, samt resultater fra disse.  

  

Utførte undersøkelser 

Undersøkelser med prøvetaking ble gjennomført i ukene 43 og 44, 2021, av undertegnede og Grete Rasmussen.  

Undersøkelser måtte gjøres i to omganger da det ved første forsøk ikke lot seg gjøre å samle inn sedimenter som var 

egnet til kjemiske analyser, og man måtte til med tyngre prøvetakingsutstyr for å komme dypere ned i sedimentet. 

Prøvetaking av sedimenter ble gjort med en Van Veen grabb. Hvert grabbhugg ble vurdert i forhold til fyllingsgrad og 

utvasking, og forkastet dersom materialet i grabben ble vurdert som forringet. For hvert grabbhiv ble det gjort 

subjektive vurderinger av sedimentene, som bl.a. omfatter beskrivelse av fysisk sammensetning/korngradering, 

lagdeling, farge, lukt, biologisk aktivitet, etc. 

I begge omganger ble prøvetaking utført etter et forhåndsdefinert prøvetakingsprogram som vist i Figur 1, hvor 

koordinater er vist i tabell 1. Ved prøvetaking i uke 44 ble det og forsøkt å hente inn prøvemateriale i flere punkter 

innenfor området som skravert på figurene uten særlig hell.  

Omfanget av prøvestasjoner er dekkende iht. Miljødirektoratets veiledere. 

Vedlegg 3. E-post vedrørende feltundersøkelse
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Figur 1 Oversikt over prøvepunkter. 

Tabell 1 Koordinater for prøvepunkt, UTM32. 

Prøvepunkt x y 

Sed_1 351775 6930106 

Sed_2 351818 6930043 

Sed_3 351847 6930060 

  

  

Feltobservasjoner og resultater 

Feltobservasjoner fra undersøkelser i uke 43 er oppsummert i tabell 1. Undersøkelsene som ble utført i uke 44 gav 

tilsvarende resultater. Det lyktes ikke å hente opp sedimenter som var egnet for kjemiske analyser fra noen av 

tiltaksområdene (skraverte felt i Figur 1). I stor grad var grabbene helt tomme, eller hadde stein i åpningen.  

På sørsiden ble det observert noe løsmasser like under kaifronten. Det ble gjort forsøk på å prøveta dette som viste 

at overflaten bestod av skjellsand og stein, som vist i Figur 5.  

  

Id Dybde (m) Hugg 1 Hugg 2 Hugg 3 

Sed_1 7-11,5 Noe skjellsand og 

stein 

Stein i grabbåpning Grov skjellsand 

Sed_2 9,5-11 Tom grabb Tom grabb Stein i grabbåpning 

Sed_3 11 Sukkertare Tom grabb -   
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Figur 2 Stasjon Sed_1, uke 43. Grov skjellsand og rester av fiskebein. 
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Figur 3 Stasjon Sed_1, uke 44. Grov skjellsand og rester av fiskebein. 

  

 
Figur 4 Stasjon sed_2, sukkertare. Uke 43. 
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Figur 5 Sedimenter langs kaifront, sørside. Uke 44. Stein og skjellsand.  

  

  

Mvh 

MARIUS MOE 
Rådgiver 

 

(+47) 95 75 58 18 | marius.moe@multiconsult.no 
www.multiconsult.no 

 
  

  



 

WSP Norge AS 
Telefon sentralbord: 932 40 000| Org.nr: NO 881 894 742 MVA | www.wsp.com 

NOTAT 

Oppdragsnavn: Steinvågneset - Havbunnscanning med undervannsdrone 

Oppdragsgiver: 

Kontaktperson: 

Sunnmøre Fiskeindustri AS 

Bjørn Fladmark 

Emne: Havbunnscanning 

Dokumentkode: 35653-2022-000-20220909 

Ansvarlig enhet: Miljø Utført av: Anastasia von Hellens 

Tilgjengelighet: Åpen Dato: 15.09.2022 

 

SAMMENDRAG: 

WSP Norge har på oppdrag for Sunnmøre Fiskeindustri utført en forenklet havbunscanning med 

undervannsdrone i forbindelse med søknad om mudring på eiendom 122/5 på Steinvågneset i 

Ålesund kommune. Det er i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase ikke registrert noe 

grunnforurensning direkte i nærheten av prosjektet. 

 

Formålet med undersøkelsen var å gjennomføre en forenklet scanning av havbunnen for å fastsette 

om det var mulig finne områder med finstoff for å ta ut sedimentprøver i forkant av søknad om 

mudring. Dette med bakgrunn i at Multiconsult utført en sedimentprøvetaking i 2021 der de ikke 

kunde ta ut sedimentprøver grunnet mangel på finsedimenter. 

 

Generellt sees mye stor tang og stein ved både det nordre og det sødre mudringsområdene. Det er 

mer sand ved det nordre mudringsområdet men sanden ser ut å være skjellsand uten finsediment. I 

det sødre området sees områder med sand/skjellsand ca. 10-15 meter fra kai, ikke innenfor område 

som planlegges å muddres. Det er et område med sand i den vestre delen av det sødre 

mudringsområdet men denne sanden ser ut å være skjellsand uten finsediment samt med 

småstein.  

 

Konklusjonen fra havbunnscanningen er at det ikke er mulig å ta ut sedimentprøver fra området 

grunnet mangel på områder med finsediment. 

 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV GODKJENT AV 

0.0 15.09.2022 Notat havbunnscanning med undervannsdrone Anastasia von Hellens Randi Rodvelt 

Vedlegg 4. Notat havbunnscanning undervannsdrone
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1. INNLEDNING 
WSP Norge har på oppdrag for Sunnmøre Fiskeindustri utført en forenklet havbunscanning med 

undervannsdrone i forbindelse med søknad om mudring på eiendom 122/5 på Steinvågneset i 

Ålesund kommune. Det er i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase ikke registrert noe 

grunnforurensning direkte i nærheten av prosjektet /1/. 

Formålet med undersøkelsen var å gjennomføre en forenklet scanning av havbunnen for å fastsette 

om det var mulig finne områder med finstoff for å ta ut sedimentprøver i forkant av søknad om 

mudring. Dette med bakgrunn i at Multiconsult utført en sedimentprøvetaking ukene 43 og 44 i 

2021 der de ikke kunne ta ut sedimentprøver grunnet mangel på finsedimenter, se vedlegg 2 i 

søknad om mudring for videre beskrivelse av utført prøvetaking /2/. 

Mudringsområder er plassert nord og syd for Steinvågneset, i Ålesund kommune. Se plassering av 

mudringsområder i Figur 1-1.   

 

Figur 1-1. Områder som skal mudres er markert med rødt. Kilde Miljødirektoratet 
grunnforurensningsdatabase 
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2. PROSJEKTETS RAMMER 
2.1. BELIGGENHET OG AVGRENSNING  

Mudringsområdet nord for tomten har et areal på ca. 700 m2 og mudringsområde sør for tomten et 

areal på ca. 850 m2. Ønsket innseilingsdybde etter mudring vil være 10 m. Dybden på løsmassene 

over fjell er usikker. Se Figur 2-1 for plassering av mudringsområde nord og syd. 

 

Figur 2-1. Mudringsområde nord og syd ved Steinvågneset. Områder med skravur angir område 
for planlagt mudring.  
 

3. HAVBUNSCANNING MED UNDERVANNSDRONE 
Scanning av havbunnen ble gjennomført den 29. august 2022 av Sigurd Hestad ved Lingen 

Grunnboring og Anastasia von Hellens ved WSP Norge. Undersøkelsen ble utført med en 

undervannsdrone av modell FIFISH V6. Det ble tatt fotografier og i tillegg ble havbunnen 

videofilmet. Vet undersøkelsestilfellet var det flo med vannstand på ca. 1,80 meter. Det var kraftig 

strømt i mudringsområdet i sør.   

Det er to områder som planlegges å mudres, se Figur 2-1. Ved det sørlige området ble det utført 4 

transekter der fotografering av havbunnen startet fra kai og sluttet ca. 10-15 m ut. Ved det nordlige 

området ble det utført 3 transekter der fotografering av havbunnen startet fra kai og sluttet ca. 10-

15 m ut. I tillegg ble havbunnen fra hvert område filmet i en transekt langs med og i retning ut fra 

kaiene. 
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Figur 3-1 viser punkter for start av transekt og Tabell 3-1 beskriver antall fotografier per transekt og 

område samt informasjon om filming av havbunnen.  

 

Figur 3-1. Punkter for start av transekt ved nordre mudringsområde markert N1-N3 og ved søndre 
mudringsområde markert S1-S4.  
 

Tabell 3-1. Beskrivelse av antall transekter, bilder og beskrivelse av havbunnen ved de forskjellige 
områdene. *Video fra undersøkelse kan sendes etter ønske.  

Transekt Fotografier/video Beskrivelse av havbunnen 

N1 N1.1 – N1.5 Mye småstein nært kai, sand lenger ut fra kai ved ca. 10-15 m.  

N2 N2.6 – N2.12 Mye stein og stor tare nært kai. Noen områder med sand lenger ut 
ved ca. 10-15 m.  

N3 N3.13 – N3.18 Mye stein og stor tare nært kai. Blandet områder med sand og 
større stein.  

N3 – N1 Video nord* Transektfilming fra vest til øst. Mye stor tang og stein, noe betong 

S1 S1.1 – S1.7 Mye stein og tang/tare 

S2 S2.8 – S2.11 Mye stein, tang/tare og noe betong. Noen områder med sand og 
småstein lenger ut fra kai ved ca. 10 m. 

S3 S3.12 – S3.17 Vestkant av mudringsområde. Områder med sand og tang/tare, 
ser ut å være skjellsand. Noe stein og småstein samt skinne/rør. 

S4 S3.18 – S3.19 Østkant av mudringsområde. Område med sand/skjellsand og 
småstein samt område med mye stein eller knust betong.  

S3 – S4 Video syd* Transektfilming fra vest til øst. Mye stein og tang/tare 
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4. FOTOGRAFIER - NORD 

 
N1.1 En del sand/skjellsand samt stein og betong 

 
N1.2 Småstein og stein blandet med skjellsand 

 
N1.3 Småstein og stein blandet med skjellsand og tang/tare 

 
N1.4 Større sandområder lenger ut fra kai 
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N1.5 Sand/skjellsand blandet med større stein N2.6 Sand/skjellsand med småstein og større tang/tare 

 
N2.7 Litt sand med mye tang/tare N2.8 Stein og småstein 
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N2.9 Lomme med sand/skjellsand og mye stor tang N2.10 Mye tang/tare 

 
N2.11 Lomme med sand/skjellsand, småstein lenger ut fra kai og mye stor tang 

 
N2.12 Mye småstein og tang/tare 
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N3.13 Lomme med sand/skjellsand og mye stor tang N3.14 Område med sand/skjellsand og noe stor tang 

N3.15 Område med sand/skjellsand og noe stor tang N3.16 Tang/tar og noe knust betong 
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N3.17 Område med sand og skjellsand lenger ut fra kai N3.18 Tang/tare lenger ut fra kai 
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5. FOTOGRAFIER – SYD 

S1.1 Mye stor tang og tare S1.2 Mye stor tang og tare samt stein 

 
S1.3 Mye stor tang og tare samt stein 

 
S1.4 Mye stor tang og tare samt noe stein 



 

 35653-2022-000-20220909 Side 11 av 15 

 
S1.5 Mye stor tang og tare samt stein 

 
S1.6 Mye stor tang og tare samt noe stein 

 
S1.7 Mye stor tang og tare samt stein/knust betong og sand lenger ut fra kai 

 
S2.8 Mye tang og tare ved kai 
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S2.9 Mye stor stein og betongblokk nært kai 

 
S2.10 Område med sand/skjellsand lenger ut fra kai 

 
S2.11 Område med sand/skjellsand og småstein lenger ut fra kai 

 
S3.12 Område med sand og skjellsand i vestre del av sødre mudringsområde 
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S3.13 Område med sand og skjellsand i vestre del av sødre mudringsområde 

 
S3.14 Tang/tare og skjellsand, småstein samt noen skinner 

 
S3.15 Område med skjellsand og småstein lenger ut fra kai 

 
S3.16 Tang/tare samt stein 
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S3.17 Mye tang/tare samt stein 

 
S4.18 Mye stor stein og betongblokk ved kai i østre delen av område 

 
S4.19 Område med skjellsand lenger ut fra kai  
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6. RESULTATER FRA HAVBUNNSCANNING 
Generellt sees mye stor tang og stein ved både mudringsområder i sør og i nord. Det er mer sand 

ved det nordlige mudringsområdet men sanden ser ut å være skjellsand uten finsediment. Dette 

stemmer med Multiconsult sin beskrivelse av sedimentene ved prøvetaking utført i 2021, se vedlegg 

2 i søknad om mudring /2/. 

I det sørlige området sees områder med sand/skjellsand ca. 10-15 meter fra kai, ikke innenfor 

område som planlegges å muddres. Det er et område med sand i den vestre delen av det sødre 

mudringsområdet men denne sanden ser ut å være skjellsand uten finsediment samt med småstein. 

Dette stemmer med Multiconsult sin beskrivelse av sedimentene ved prøvetaking utført i 2021 se 

vedlegg 2 i søknad om mudring /2/. 

 

Konklusjonen fra havbunnscanningen er at det ikke er mulig å ta ut sedimentprøver fra området 

grunnet mangel på områder med finsediment.  
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DOKUMENTKODE: 10228110-01 Dispensasjonssøknad - Steinvågneset øst 
TILGJENGELIGHET: Åpen 
 

Steinvågneset øst – mudring langs kaianlegg 

Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan 
 
 
Tiltak: Mudring 

Byggested: Gbnr: 122/5 Brogata 14, Steinvågneset øst 

Tiltakshaver: Sunnmøre Fiskeindustri AS ved Bjørn Fladmark 

Søker: Multiconsult Norge AS 

 

Bakgrunn 
Det er en økende etterspørsel fra større fiskefartøy som ønsker å benytte havneterminalen til Sunnmøre 
Fiskeindustri AS. Innseilingen er i dag for grunn for mange fartøy. Det er derfor et stort behov for mudring 
av bunnsedimenter langs kaianlegg for å øke seilingsdypet for å dekke økende etterspørselen fra større 
fiskefartøy. 

Multiconsult Norge AS er engasjert av Sunnmøre Fiskeindustri AS for å utarbeide en dispensasjonssøknad 
for mudring langs kaianlegg på Steinvågneset. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak om mudring i 
sjø ved Gbnr. 122/5, Steinsvågneset øst, datert 04.02.2021, fikk tiltakshaver tilbakemelding om mangler i 
søknaden. I brev datert 16.02.2021 opplyser Ålesund kommune at mudring krever tillatelse fra 
Statsforvalteren etter forurensingsloven. Videre opplyser Ålesund kommune i brev datert 19.05.2021 at 
området er uregulert. Ettersom området er uregulert og Statsforvalter kun kan fatte vedtak etter 
forurensningsloven om tiltaket er i tråd med plan, kreves det først en dispensasjon fra gjeldende arealplan.  

 

Dagens bruk, planstatus og eierforhold 

Den planlagte mudringen skal utføres på nordsiden av anlegget, mot Valderhaugfjorden, og på sørsiden av 
anlegget, mot Steinvågsundet, på østre del av kaien som vist i Figur 1. 

Mudringen berører arealer som omfattes av kommunedelplan for Ålesund kommune 2016 - 2028. Området 
på land innenfor: Gbnr: 122/5 er avsatt til arealformål næringsbebyggelse. Områder for mudringstiltaket i 
sjø er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL §11-7 nr. 6) med 
arealformål område for natur, ferdsel, fiske, og friluftsliv (NFFF). Tiltaket vil i kun berøre arealer i sjø.  

Ålesund kommune 
Plan, byggesak og geodata 
Postboks 1521 
6025 Ålesund 
  
postmottak@alesund.kommune.no 

Vedlegg 6. Dispensasjonssøknad
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Figur 1 Tiltaksområdet på Steinvågneset. Lilla farge viser næringsformål i kommunedelplanen og blått viser sjøareal med 
arealformål område for natur, ferdsel, fiske, og friluftsliv (NFFF). Områder med skravur angir område for planlagt mudring. 

 

 

Figur 2 Utsnitt av gjeldende kommunedelplan for Ålesund kommune 2016 – 2028. 
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Redegjørelse for planlagte tiltak 
For å tilrettelegge for økt seilingsdybde planlegges det mudring av sand og grus i grunnen utenfor kaiene til 
Sunnmøre Fiskeindustri. Arbeidet planlegges utført med gravemaskin med lang bom. Sandmassene vil 
deponeres på eiendommen (gbnr: 122/5 på land). Havnevesenet har tidligere godkjent sjøfylling på 
nordsiden av eiendommen. Muddermassene er planlagt deponert i sjøfylling. Det vil si at massene vil flyttes 
innenfor en radius på 150 meter fra tiltaksområdene. Det er planlagt å ta ut ca 1210 m3 i forbindelse med 
mudringen. Det planlegges at tiltaket starter umiddelbart etter at dispensasjon foreligger og det estimeres 
at mudringstiltaket varer i 4 uker.  

 

Søknad om dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2: 

Det planlagte tiltak strider mot bestemmelse i kommunedelplan og det søkes derfor dispensasjon fra dette 
for å gjennomføre planlagte tiltak.  
 
For å tilrettelegge for større fiskefartøy er det nødvendig å øke seilingsdybden langs kaiene.  
Området for planlagt tiltak er regulert til arealformålsområde for natur, ferdsel, fiske, og friluftsliv (NFFF). 
Tiltakene i sjø har nær sammenheng både med område for næringsbebyggelse og er nødvendig for 
næringsaktiviteten i området. Tiltakene er derfor vurdert til ikke å medføre noen nevneverdige endringer 
av arealbruken. Tiltaket strider med bestemmelsen i kommunedelpanen som krever detaljplan for tiltak 
etter etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav a, d, g, k, l. Det søkes derfor om dispensasjon fra bestemmelsen 
om krav til detaljplan for mudringstiltaket. Begrunnelsen er at tiltaket tilrettelegger for videre utvikling av 
næringsområdet på Steinvågneset. Det er viktig å påpeke at skipstrafikken, med tilhørende maritim næring 
utgjør bidrag til Ålesund sin posisjon som landets største eksporthavn og landets største fiskerihavn. 

Pbl § 19-2 sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen som det dispenseres fra, 
eller hensynene i pbls formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Loven krever videre at fordelene ved 
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 
I  Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er § 2.2 i kommunedelplanen for Ålesund 

som sier at: «For øvrige utbyggingsområder er det krav om detaljreguleringsplan før tiltak etter pbl. 
§ 20-1 første ledd bokstav a, d, g, k, l og m kan finne sted.»  

 

Detaljreguleringen vil være en plan for utforming og bruk av området. Det er flere hensyn som ligger bak et 
krav om detaljregulering, men generelt kan man si at reguleringsprosessen skal sikre at alle hensyn blir hørt 
og vurdert hensyntatt i den detaljerte utformingen og bruken av området.  

Denne søknaden handler primært om at det er ønskelig å kunne gjennomføre mudring uten detaljplan. Det 
søkes derfor om dispensasjon fra nevnte bestemmelse ved at planlagte tiltak omfattes/tillates uten 
detaljreguleringsplan. 

Det forventes at næringsaktørerer har en viss framsynthet og planlegging av driften i forhold til 
arealmessige disposisjoner og behov. Samtidig vil en reguleringsprosess være svært omfattende og 
tidkrevende, og bør stå i et rimelig forhold til hvor omfattende tiltaket er. Derfor mener vi at en 
gjennomgang av hensynene bak PBLs formålsbestemmelse som belyses i dispensasjonssøknaden er 
tilstrekkelig for tiltakets omfang. 

Ettersom tiltaket er av beskjeden art, legges det til grunn at hensyn blir tilstrekkelig belyst, vurdert og 
ivaretatt gjennom dispensasjonssøknaden. Samlet sett vurderer vi at omsøkte tiltak ikke vesentlig 
tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ettersom hensynene bak PBLs 
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formålsbestemmelse belyses i dispensasjonssøknaden. Dispensasjonssøknaden vil utgjøre en viktig del av 
grunnlaget for ansvarlige myndigheter når de skal fatte et vedtak om, og eventuelt på hvilke vilkår, det kan 
gis dispensasjon til å gjennomføre planene om mudring. 

 
Tiltakene er til stor fordel for næringsaktivitet i Ålesund, både for Sunnmøre Fiskeindustri AS og 
fiskenæringen i området som har behov for rask tilgang av kjølelager for fisk. En kan ikke se noen vesentlige 
ulemper ved tiltakene. Det konkluderes med at fordelene med tiltakene er klart større enn ulempene. 
 
II  Det redegjøres for aktuelle hensyn bak PBLs formålsbestemmelse i følgende tekst. 
 
Forurenset grunn   
I forbindelse med «Prosjekt Borgundfjord» ble Sunnmøre fiskeindustri AS i pålagt å gjennomføre en 
miljøundersøkelse og spredningsundersøkelse av bunnsedimenter i sjøen. Multiconsult AS utarbeidet en 
rapport om miljøundersøkelsene ved Steinvågneset (gnr.122 bnr.5, 7 og 9. Som følge av en historisk 
gjennomgang, godkjent av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), fant en det ikke nødvendig å bore/teste 
selve grunnen/sjøbunnen langs de østlige kaiene der det søkes om å mudre. Fylkesmannen (nå 
Statsforvalteren) kunne informere i et brev datert 20.10.2016, at statusen i grunnforurensningsdatabasen 
ble endret til «Status for den østlige delen (gnr.122 bnr.5) har blitt endret til lite/ikke forurenset.»  

Det er derfor vurdert at risikoen for spredning av forurensing er lav eller fraværende. 

 

Friluftsliv og nærmiljø  
Søk gjort i Miljødirektoratets miljostatus.no og Naturbase viser at det er ikke registrert viktige 
friluftsinteresser i det omsøkte området. Det er ikke kjent at næringsområdet blir brukt til rekreasjon eller 
friluftsliv. Det er mulig brua over Steinvågsundet benyttes til fritidsfiske. Vi anser at tiltaket ikke har noen 

innvirkning på nærmiljø /friluftsliv. 

 
Landskap 
Tiltaket vil skje under havnivå, og vil derfor ikke ha konsekvenser for landskapsbildet. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente kulturminner og kulturmiljø innenfor tiltaksområdet. Dersom det underveis i 
anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet straks stanses og 
kulturmyndighetene varslet. Kulturminner vurderes til å være ivaretatt. 
 
Naturmangfold 
Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser, kartinnsynsløsninger og andre kilder. Sentrale kilder 
her har vært naturbase, artskart (artsdatabanken). Det er ingen registrerte verneområder i eller nær 
planområdet. Naturverdiene i området er knyttet forekomst av til en større tareskog med verdi «svært 
viktig». Mudringen på den nordvestlige siden av Steinvågneset vil beslaglegge noe av ytterkanten på 
tareskogen og vil dermed ikke føre til oppstykking av feltet. Disse kan bli påvirket ved utslipp av finstoffer 
fra mudringen. Statsforvalterern kan sette vilkår i tillatelsen for å sikre at tiltaket gjennomføres på en måte 
som begrenser miljøulempen. Vi minner om at omsøkt dispensasjon ikke tilsidesetter krav om 
byggesaksbehandling og forsvarlig utførelse av tiltaket i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Og at i den 
grad det likevel skulle være behov for nærmere vurderinger vil dette kunne følges opp gjennom særskilte 
vilkår. 
 
Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor selve tiltaksområdet. Det er registrert mange arter sjøfugl 
innenfor influensområdet, deriblant flere på rødlista; lomvi - Kritisk truet (CR), alke - Sterkt truet (EN), 
krykkje - Sterkt truet (EN), ærfugl - Nær truet (NT), gråmåke, svartbak, havørn, storskarv - Livskraftig (LC). 
På grunn av tiltakets omfang og varlighet vil det i liten grad kunne virke forstyrrende på fuglelivet. 
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Tiltaksområdet er ellers påvirket av menneskelig aktivitet og aktivitet knyttet til næringsvirksomhet, og det 
som lite sannsynlig mudringsarbeidet vil forårsake ytterligere skade på fuglelivet i området. 

Det er ikke registrert fremmede skadelige arter i planområdet.  

Det foreligger gjennom fiskedirektoratets kartløsninger, informasjon om regionalt viktige gytefelt for torsk 
og ved det aktuelle området. Disse kan bli påvirket ved utslipp av finstoffer fra mudringen.  

En eventuell forringelse av vannmassene som følge av mudring forventes å være midlertidig og 
hovedsakelig avgrenset til tidsrommet arbeidet pågår. 

 

 

Figur 3 Lokalitet for svært viktig tareskog (Miljøstatus, 2021). 

 

Vurdering etter naturmangfoldet §§ 8-12 

§8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Det er vurdert at den offentlige tilgjengelig informasjonen er tilstrekkelig mht. planlagt tiltak og varighet. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor som tilstrekkelig for vurdering av tiltakenes virkninger på 
naturmangfoldet. 

§9 Føre-var-prinsippet:  

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget synes det ikke å være usikkerhet som medfører risiko for vesentlig 
skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket. 

§10 økosystemtilnærming og samlet belastning:  

En eventuell forringelse av vannmassene som følge av mudring forventes å være midlertidig og 
hovedsakelig avgrenset til tidsrommet arbeidet pågår. Belastningen vurderes dermed ikke større enn hva 
som må forventes av denne typen arbeid. Vurdering av tiltaket tilsier at naturen kan bli negativt påvirket av 
tiltaket, men med avbøtende tiltak fra ansvarlig myndighet forventes imidlertid belastningen å være 
begrenset. I tillegg skal tiltaket utføres i et område som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet og 
inngrep, og det skal gjennomføres i et avgrenset tidsrom. Støy i forbindelse med anleggsarbeidene kan føre 
til negative effekter for blant annet fisk og fugl, som sannsynligvis vil trekke unna området når støyende 
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arbeidsoperasjoner utføres. Arbeidet vil være midlertidig og kortvarig, og når arbeidene er gjennomført 
antar vi at situasjonen vil normalisere seg i løpet av kort tid. 

§11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

§12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  

Det forutsettes at tiltakshaver følger føringer for anleggsaktivitet som blir gitt fra ansvarlig myndighet.  

Konsekvensen ift naturmangfold vurderes totalt sett som begrenset som følge av tiltakets varighet og 
omfang. I den grad det skulle være behov for nærmere vurderinger legges til grunn at dette vil kunne sikres 
gjennom særskilte vilkår fra ansvarlig myndighet. Det anses at hensynet til naturmangfold blir ivaretatt 
gjennom dispensasjonsbehandlingen. 

 

Grunnforhold 
Store deler av planområdet er bygd på fylling/kai i sjø. Berggrunnen i området består av gneis, og 
lausmassen består av hav og fjordavsetning. Planområdet ligger under marin grense. NVE aktsomhetskart-
marin leire – viser at det kan finnes marine avsetninger og eventuelt kvikkleire innenfor tiltaksområdet. I 
den grad det skulle være behov for nærmere vurderinger legges til grunn at dette vil kunne sikres gjennom 
særskilte vilkår fra ansvarlig myndighet. Det anses at hensynet til grunnforhold blir ivaretatt gjennom 
dispensasjonsbehandlingen. 
 
Langsiktige løsninger 
Det er i dag et sterkt press på arealene i strandsonen, både i forhold til havneanlegg, og attraktive 
sjøtilknyttet næringsvirksomhet. For å unngå store inngrep i de delene av strandsonen som fortsatt ligger 
relativt urørt, bør det vurderes tilrettelegging for at virksomheten kan øke kapasitet i tilknytning til 
eksisterende infrastruktur. Planlagt mudring legger til rette for videre bruk/utvidet drift av næringsarealer i 
et område som er avsatt til formålet i overordnet plan.  
 

Fiskeri og ferdsel 
Skipstrafikken, med tilhørende maritim næring utgjør bidrag til Ålesund sin posisjon som landets største 
eksporthavn og landets største fiskerihavn. Tiltaksområdet grenser til et trafikkert sjøområde, både med 
gjennomgangstrafikk og med større fartøy som benytter kaier på begge sider av sundet. Med bakgrunn i 
behov fra etablert sjøtrafikk, utførte Kystverket betydelige utbedringsarbeider i sundet i 2019, med 
utdypning for å bedre forholdene for større fartøy. Tiltaksområdet ligger nær farleden gjennom 
Steinvågsundet. Tiltaket kommer likevel ikke i konflikt med farleden på grunn av tiltakets omfang og vil ikke 
skape begrensninger i for etablert sjøtrafikk. Farleden vurderes som ivaretatt. 
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Figur 4 Blå stiplet linje biled og grønn skravur farledsareal (Fiskeridirektoratet, 2021). 

 

Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 
Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal 
kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Søknad om dispensasjon sendes på høring til berørte naboer og 
myndigheter før det fattes vedtak, og det er anledning til å klage på vedtaket. Det anses derfor at hensynet 
til åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning blir tilfredsstillende ivaretatt gjennom 
dispensasjonsbehandlingen. 
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Det er ikke kjent at området brukes av barn og unge i dag. 
 
Estetikk 
Ikke relevant i denne saken. 
 
Vi kan ikke se at noen av disse hensynene blir satt vesentlig til side. 
 

III Loven krever videre at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Konsekvensen ift naturmangfold vurderes totalt sett som begrenset. I den grad det skulle være behov for 
nærmere vurderinger legges til grunn at dette vil kunne sikres gjennom særskilte vilkår fra ansvarlig 
myndighet. Det anses at hensynet til naturmangfold blir ivaretatt gjennom dispensasjonsbehandlingen. 

Tiltaket bidrar dermed til effektiv, samfunnsøkonomisk og miljømessig gunstig utnyttelse av tilgjengelige 
havneareal. Planlagte mudring legger til rette for videre bruk av næringsarealer i et område som er avsatt 
til formålet i overordnet plan. Det er i dag et sterkt press på arealene i strandsonen, både i forhold til 
havneanlegg, og attraktive sjøtilknyttet næringsvirksomhet. For å unngå store inngrep i de delene av 
strandsonen som fortsatt ligger relativt urørt, bør det vurderes tilrettelegging for virksomheter som kan øke 
kapasitet i tilknytning til eksisterende infrastruktur. 
Omsøkte tiltak er avgrenset til to mindre områder og vil ikke være til hinder annen næring i området. 
Tiltakene anses som oversiktlige, og tilrettelegger for videre utvikling av næringsområdet på Steinvågneset. 
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Tiltaket vil ikke føre til noen driftsmessige ulemper, da tiltaksområdet hovedsakelig er et eksisterende kai- 
og havneområde i et etablert næringsområde. Tiltakene i sjø har nær sammenheng både med område for 
næringsbebyggelse og er nødvendig for næringsaktiviteten i området.  

På bakgrunn av dette vurderes fordelene ved å innvilge dispensasjon som klart større enn ulempene. 

 
Konklusjon 
På bakgrunn av redegjørelsene ovenfor, er det vår vurdering at tillatelse til planlagte mudring ikke vesentlig 
tilsidesetter hensynene bak aktuelle bestemmelser i gjeldende kommunedelplan. 
 
Fordelene med å innvilge dispensasjon anses etter en samlet vurdering å være større enn ulempene i dette 
konkrete tilfellet. 
 
Det er ikke snakk om å dispensere fra saksbehandlingsbestemmelser. 
 
På denne bakgrunn er det derfor vår konklusjon at de rettslige kriteriene for å kunne innvilge dispensasjon 
(jf. pbl. § 19‐2) er til stede. 
 
Med dette søkes det om dispensasjon fra plankrav for å kunne realisere tiltak. 
 
Vi minner om at omsøkt dispensasjon ikke tilsidesetter krav om byggesaksbehandling og forsvarlig utførelse 
av tiltaket i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Og at i den grad det likevel skulle være behov for 
nærmere vurderinger vil dette kunne følges opp gjennom særskilte vilkår. 
 

 

Med vennlig hilsen  
 

 
JULIE GILMORE  
Arealplanlegger | arealplan og landskap Midt  
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Gbnr. 122/5 - Dispensasjonsvedtak - Brogata 14, Steinvågneset øst - Mudring  
 
 
Behandling: 

Delegert sak nummer: 1003/21 Dato: 21.09.2021 

 
Tiltak: Mudring 
Byggested: Gbnr.  122 / 5 Brogata 14, Steinvågneset øst 
Tiltakshaver: Sunnmøre Fiskeindustri AS 
Ansvarlig søker: Busengdal AS 

 
 
Delegert vedtak: 
 
Søknad om dispensasjon fra § 2.2 i kommuneplanen sin arealdel for Ålesund er godkjent.  
 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd.  
 
 
Vurderinger  
 
Saken gjelder: 
Tiltakshaver ønsker å foreta mudring i sjø for et område som ikke er regulert. Mudringen har blitt 
avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal til å være søknadspliktig etter forurensningsloven § 
11 ettersom området tiltaket er plassert i er en del av et større gytefelt for torsk og med tanke på 
risiko for spredning av partikler og miljøgifter. Ettersom området ikke er regulert, kreves det 
dispensasjon eller en reguleringsprosess før Statsforvalteren kan fatte vedtak. Det søkes derav om 
dispensasjon fra § 2.2 i kommuneplanen sin arealdel for Ålesund ang. plankravet slik at Statsforvalter 
kan fatte vedtak.  
 
Planmessige forhold og dispensasjoner: 
Området er uregulert og det blir søkt om dispensasjon fra plankravet. Søknaden er begrunnet med at  
tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for større fiskefartøy som fører til at det er et behov for å øke 
seilingsdybden langs kaiene. Ansvarlig søker skriver at tiltaket ikke vil medføre noen nevneverdige 

Vedlegg 7. Dispensasjonsvedtak
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endringer av arealbruken og at tiltaket vil tilrettelegge for videre utvikling av næringsområdet på 
Steinvågneset.  
 
Vi kan bare gi dispensasjon dersom hensynene som ligger bak bestemmelsen det blir dispensert 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 avsnitt. I 
utgangspunktet er fordeler som er forankret i areal- og ressursdisponeringshensyn relevante i 
vurderingen.  
 
En reguleringsprosess vil være omfattende og tidkrevende og det vil ikke være hensiktsmessig å 
kreve det for mudringen med tanke på omfanget. Vi finner ikke at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt. Mudringen vil være til fordel for næringsaktiviteten i Ålesund.  
 
Med bakgrunn i utgreiingen over gis det dispensasjon fra plankravet.  
 
Merknader fra naboer og andre: 
Tiltaket er ikke nabovarslet.  
 
 
Konklusjon 
 
Det gis dispensasjon fra § 2.2 i kommuneplanen sin arealdel for Ålesund. 
 
 
 
 
 
 

 
Andre opplysninger: 
Du har rett til å klage på vedtaket, se vedlegg for mer informasjon om klagerett i byggesaker. 
Aktuelle parter blir orientert om vedtaket. 
 
Gebyr blir fakturert i samsvar med satser fastsatt i kommunestyret, og faktura blir sendt til deg 
senere. 
 
Denne tillatelsen skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen. Om byggearbeidet ikke er satt i gang 
innen tre år, eller om arbeidet vert innstilt i mer enn to år, må du søke på nytt, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-9. Arbeidet kan ikke starte før igangsettingstillatelse er gitt.  
  
Vi gjør oppmerksom på at tiltaket blir registrert i Statens kartverk (Matrikkelen). Kommunale vann- 
og avløpsgebyr kan blir beregnet med grunnlag i areal ført i Matrikkelen. 
 
Gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reguleringsplaner skal følges, med mindre du har fått 
uttrykkelig dispensasjon. 
 
Ved all videre kontakt i denne saken, vennligst referer til «Arkivsaksnummer 21/1473» og gbnr. 
122/5. 
 
Ved å gå inn på lenken under kan du søke på arkivsaksnummer eller gbnr. og finne dokumentene 
som er registrert i saken. 
https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/sok-etter-arkivsak/ 

https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/sok-etter-arkivsak/
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Dokument fra før 2020 finner du her https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/innsyn-fra-dei-
gamle-kommunane/ 
 
Med hilsen 
Lars Roger Lundanes  
avdelingsleder Geir Pal Holm 
 avdelingsingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: 
Gbnr. 122/5 - Dispensasjonssøknad - Brogata 14, Steinvågneset øst - Mudring  
Kartskisse mudring SFI. 122_5. Vedlegg F  

 
 
 
    

 
 
  

https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/innsyn-fra-dei-gamle-kommunane/
https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/innsyn-fra-dei-gamle-kommunane/


 
 
 

4 

Orientering om klagerett i byggesaker - Ålesund kommune –-Plan, byggesak og geodata 

  Lovheimel:  

Hvem har rett til 
å klage? 

Den som er part i saken, eller som har rettslig 
klageinteresse, kan klage på vedtak i byggesak.  

Forvaltningsloven 
(Fvl.) § 28 

Hva kan du klage 
på? 

Enkeltvedtak, dvs. vedtak som er bestemmende for 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer.  
 
Du har ikke rett til å klage på forhold som er avgjort i 
bindende reguleringsplan eller dispensasjon, etter at  
fristen for å klage på de vedtakene er gått ut. 

Fvl. § 28, jf. § 2. 

Klagefrist Klaga må være postlagt innen tre (3) uker etter at du 
fikk melding om vedtaket. Det vil si at du må sende 
klagen innen tre uker fra den dagen melding om 
vedtaket ble lagt i din postkasse, postboks eller ble 
levert på annen måte. Om du ikke har fått melding, er 
klagefristen tre veker fra du fikk eller burde skaffet deg 
kjennskap til vedtaket. 
 
Selv om klagen blir sendt for sent kan kommunen 
behandle klaga dersom  
a) du ikke kan lastes for at fristen ikke ble overholdt 
eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller  
b) det er «særlige grunner» til at det er rimelig at 
klagen blir prøvd. 

Fvl. §§ 29 og 30   
 
 
Fvl. § 31 

Hva må du ta 
med i klagen? 

Klagen må:  
- være signert  
- angi kva vedtak det klages på  
- angi kva endringer du ønsker   
- eventuelt gi opplysninger om oppfylling av 
klagefrist (om det er tvil om klagen er sendt til 
rett tid). 
 

I tillegg bør klagen være begrunnet, og gi eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for 
kommunen sin vurdering. 
 
Om det er feil eller mangler ved klagen, får du en kort 
frist for å rette eller utfylle klaga. 

Fvl. § 32 

Hvem kan du 
klage til? 

Klaga skal sendes til:  
 
Ålesund kommune  
v/Plan, byggesak og geodata 
Postboks 1521 
6025 Ålesund 
 
Eller på e-post: postmottak@alesund.kommune.no.  
 

Fvl. § 28  

Videre saksgang: Klagen blir først vurdert av den instansen som har gjort 
vedtaket. Om virksomheten ikke finner grunn til å 
endre sitt vedtak blir saka behandla i Planutvalet (PU). 
 

Fvl. § 33 

mailto:postmottak@alesund.kommune.no
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Om PU held fast ved det opprinnelige vedtaket, vil 
saken bli sendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
for endelig avgjørelse. 

Når blir klagen  
behandlet: 

Innen åtte – 8 – veker  SAK § 7 – 1, jf. § 7 – 
2 fjerde avsnitt. 

Hva skjer med 
byggearbeidet i 
mellomtida? 

Selv om det er klaga over vedtaket, kan en 
gjennomføre vedtaket straks det er gjort. Det betyr at 
byggearbeidet kan starte så snart det er gitt 
igangsettingstillatelse.  
 
Kommunen kan bestemme at arbeidet ikke kan starte 
opp før klaga er avgjort, hvis kommunen finner grunn 
til det. 

Fvl. § 42 

Rett til innsyn og 
veiledning: 

Part i saka har rett til veiledning. Partene har normalt 
også rett til å gjøre seg kjent med dokumenta i saka.  
 
Du finner de fleste saker og dokument på kommunen 
sine heimesider: 
https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn 
Om du ikke finner dokumentene der, kan du rette 
spørsmål om innsyn til kommunen på e-post: 
postmottak@alesund.kommune.no. 

Fvl. § 11 og § 18. 

Rett til å kreve 
begrunnelse: 

Om vedtaket ikke er begrunnet, har du som er part i 
saka rett til å få særskilt begrunnelse for vedtaket. 
Klagefristen blir utsatt til etter at du har fått 
begrunnelsen. 

Fvl. § 24 og § 25 

Kostnader ved å 
klage 

Du kan søke om å få dekt utgifter til nødvendig 
advokathjelp. Det gjelder visse grenser for inntekt og 
formue. For mer informasjon om dette ta kontakt med 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal eller advokat.  
 
Om du får medhold i klagen kan du i noen tilfeller 
kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært 
nødvendig for å endre vedtaket til din fordel. 

Fvl. § 36 

 
 

https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn
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From: Hellens, Anastasia[anastasia.von.hellens@wsp.com]
Sent: 15.09.2022 11:06:35
To: Postmottak SFMR[sfmrpost@statsforvalteren.no]
Cc: postmottak@museum.ntnu.no[postmottak@museum.ntnu.no];
postsjofart@museumvest.no[postsjofart@museumvest.no];
postmottak@fiskeridir.no[postmottak@fiskeridir.no]; Vakta-hav[vakta-
hav@alesund.havn.no]; Postmottak Ålesund
kommune[postmottak@alesund.kommune.no]
Subject: Søknad om tiltak i sjø, mudring - Sunnmøre Fiskeindustri AS,
Steinvågneset, Ålesund kommune 
Hei, 
 
Vedlagt oversendes søknadsskjema for mudring i sjø med vedlegg.
 
 

    Anastasia von Hellens
Miljørådgiver – forurensede områder

     
    M: 412 53 352

   WSP Norge AS 
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo
T: 932 40 000

   
  wsp.com

wsp.com
 

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential,
proprietary or otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended
recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this
message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please
notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and destroy any
printed copies. 

-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2F&data=05%7C01%7Csfmrpost%40statsforvalteren.no%7C0fda19c1dd56464be91908da96f9aeb2%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637988296781349640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2nwyqjN%2BDqpEN2ztDkpHLX5k9nBTHGqoFK8bViODuew%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2Fnb-NO&data=05%7C01%7Csfmrpost%40statsforvalteren.no%7C0fda19c1dd56464be91908da96f9aeb2%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637988296781505525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MTVzKW45vyMPGfxbwIUUBDguh4HyK12p88ro7nVqa1I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wsp-pb.com%2Fno%2FNorway%2F&data=05%7C01%7Csfmrpost%40statsforvalteren.no%7C0fda19c1dd56464be91908da96f9aeb2%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637988296781505525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NdUvouGpSHUo%2FTw4AgqQNTzCufw9uIBEkIQtUCFEKiQ%3D&reserved=0
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