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

1. Generell informasjon
a) Søker (tiltakshaver)
Kolvika Brygge AS
Navn
Adresse

Pb. 5091 Larsgården, 6021 Ålesund

b) Kontaktperson (søker eller konsulent)
Leif Birger Midtgård
Navn
Adresse

Pb. 5091 Larsgården, 6021 Ålesund

Telefon

91698688

E-post

leif@norseaco.no

c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent)
Opshaug AS
Navn
Adresse
Telefon

Bygdavegen 526, 6200 Stranda
70 26 93 40 / Bengt 915 23 908

2. Beskrivelse av tiltaket
a) Type tiltak (sett kryss):
Mudring fra land
Mudring fra fartøy
Dumping
Utfylling
Strandkantdeponi
Kart MÅ legges ved!

26.01.2021

b) Lokalisering:

x

Kommune
Navn på sted
Gnr./bnr.
Koordinater
(ved dumping)

Ålesund
Kolvika
136/22
UTM32, x:

UTM32, y:
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c) Formål med tiltaket:
Gjentatt mudring
Førstegangs mudring
Privat brygge
Felles båtanlegg
Infrastruktur
Annet

Årstall siste mudring:

Utfylling for å klargjøre for fremtidig utbygging, kontor-/næringsvirksomhet

forklar:

d) Mengde (utfylling):

5 000 m3

e) Areal som omfattes av tiltaket (vises
på kart):

1 100 m2

f) Utfyllingsdyp (hvor dypt i sedimentene det
skal mudres):

Det skal fylles ut masser til et dyp på maksimum 8
meters dybde

g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss):
Graving fra lekter
Grabbmudring
Sugemudring
Annet
forklar:

i) Metode for transport
av massene:

Massene som skal fylles ut vil bli transporteres på bil til
utfyllingsområdet. Massene vil bli fylt ut fra land.

forklar:

j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket: Planlagt oppstart er 1. desember 2021.

Anleggsperioden vil være 4 måneder, hvor
utfyllingen antas å ta ca. 1 måned.

k) Påvirkede eiendommer:
Eier:

Gnr./bnr.:

Staten v/Kystverket

134/241

Ivar Peder Sørnes

136/92
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3. Lokale forhold
a) Vanndyp før tiltaket:

De dypeste områdene er 8 meter dypt

b) Beskrivelse av
bunnforholdene:

Tomten 136/22 bestod opprinnelig av et nes. Per i dag er det fylt ut både på
vestsiden og på østsiden av neset. Det er en begrenset fylling ut mot sjøen,
hvor mektigheten av fyllingen ved fyllingsfot er ca. 4 meter.
I vedlegg C beskrives bunnforholdene i detalj. Sjøbunnen i tiltaksområdet
består hovedsakelig av bart fjell og stein. Kun en liten del av området består
av sand og finere sedimenter.
Sedimentene i områdene rundt består hovedsakelig av fin sand og silt.
Det er registrert høy andel organiske materialer og H 2S-lukt i sedimentene.
Det er registrert et innhold på 3,1 % TOC i sedimentene i tiltaksområdet.
Området er delvis skjermet fra vær og vind, men det forventes allikevel
hyppig utskifting av vannet i området.
Strømforholdene vil være dominert av tidevannsvariasjoner med en
tidevannsforskjell på opptil ca. 2 meter. Og det forventes liten til moderat
strømhastighet i tiltaksområdet. Området kan være påvirket av
propellerosjon fra båter som trafikkerer til og fra nabotomten.
Det er ikke registrer ledninger eller kabler i Kystverkets database, Kystinfo,
i eller nært tiltaksområdet.

c) Beskrivelse av
naturforholdene:

Fra miljødirektoratets base Naturbase:
❖ Ingen naturvernområder
❖ Det er registrert to områder med ålegras i nærheten av
tiltaksområdet, hvor det ene området er delvis innenfor
tiltaksområdet (se vedlegg D for detaljer).
❖ Av rødlistede arter er det gjort en registrering 150 m sørøst for
tiltaksområdet, av ærfugl. Registeringen er fra 2015
❖ Tiltaksområdet er en del av registret gyteområdet for torsk, med en
gyteperiode fra mars til mai.
Tiltaket antas å ha ingen effekt på ærfugl eller på torskebestanden, siden
tiltaket er begrenset i tidsperiode og omfang.
Vedlegg D beskriver ålegrasforekomsten og tiltakets risiko for påvirkning
på den. Det forventes et tap av 7 % av ålegrasforekomsten. Ved utføring av
avbøtende tiltak som partikkelsperre vurderes det at den planlagte
utfyllingen vil påvirke ålegrasengen i Kollvika i liten grad og ålegrasengen
vil raskt gå tilbake til opprinnelige tilstand.

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

ja

x
angi kildene:

Multiconsults rapport (vedlegg C) beskriver tilstanden i sedimentet og lister opp følgende potensielle
kilder til forurensing av sedimentene i tiltaksområdet:
❖ Båttrafikk, til og fra naboeiendommene.
❖ Småbåthavner i nærområdet (f.eks. Nørvevika)
❖ Tankanlegg

nei
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❖ Tidligere aktiviteter i Sørnesvågen (småbåtverft) og på Sørneset (sjøflyhavn).
❖ Sedimenter i Aspevågen, som har på påvist forhøyede konsentrasjoner av blant annet
kobber, kvikksølv, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16), polyklorerte bifenyler
(PCB-7) og TBT

b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden)
Det er tatt 7 sedimentprøver i området nær tiltaksområdet, men
Antall prøvesteder (vis på kart):

kun ett punkt er innenfor tiltaksområdet.
En prøve er tatt innenfor tiltaksområdet, men den sammen med
prøvene tatt rund, vil gi et tydelig bilde på sedimentkvaliteten
(type sediment og forurensningsituasjonen) i området.

Totalt antall prøver:
Analyser (sett kryss):
Kvikksølv (Hg)
Bly (Pb)
Kobber (Cu)
Krom (Cr)
Kadmium (Cd)
Sink (Zn)

x
x
x
x
x
x

Nikkel (Ni)
TBT
PAH
PCB
Bromerte (PBDE, HBSD)
Perfluorerte (PFOS)

x
x
x
x

Totalt organisk karbon (TOC)
Tørrstoff
Kornfordeling
Annet (angi nedenfor):

x
x
x

I sedimentene nærmest tiltaksområdet (punkt G i vedlegg C) er det iht. Miljødirektoratets
veileder M608 påvist forhøyede konsentrasjoner av følgende:
❖ Kvikksølv i tilstandsklasse III
❖ PCB-7 (tilstandsklasse III)
❖ PAH-16 (tilstandsklasse IV)
❖ TBT (tilstandsklasse IV i hht. forvaltningsbasert klassifisering).
Konsentrasjonene i sedimentene ved tiltaksområdet tilsvarer konsentrasjonene i
sedimentene som er analysert fra Aspevågen. Det betyr at tiltaket vil ikke kunne føre til en
økning av konsentrasjonen av miljøgifter i omkringliggende sedimenter. Tiltaket vil føre til
en tildekking av tildekkingsområdet, slik at sedimentene i dette området vil isoleres fra
vannfasen, og potensiale for utlekking av miljøgifter til vannet i området reduseres.
c) Sedimentenes sammensetning (angi i %):
Grus:
Skjellsand: spor
Sand: 72,7

Silt:

26,7

Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %):
Ikke kjent
(sprengstein)

Leire:
Annet:

0,6
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Vedlegg:
Nr.

Tittel

A
B

Kartutsnitt i målestokk 1:50.000 som angir geografisk oversikt
Kartutsnitt i målestokk 1:1.000 med utfyllingsområde samt UTM-koordinater på
prøvetakingslokalitet(er)
Miljøteknologisk rapport
Notat Ålegrasforekomst
Vedtak – Dispensasjon fra plan- og bygningsloven

C
D
E
F

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:
NTNU Vitenskapsmuseet (for
Romsdal og Nordmøre)
Bergen Sjøfartsmuseum (for
Sunnmøre)
Fiskeridirektoratet Region
Sør (postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen)
Lokal havnemyndighet
Aktuell kommune v/plan- og
bygningsmyndighet
Kystverket – tomteeier
Postboks 1502, 6025 Ålesund
Aakre Holding,
Burgundfjordveien 58, 6017
Ålesund
Ivar Sørnes, Nørvegata 68 B,
6008 Ålesund
Lars Ivar Sørnes, Nørvegjerde
37, 6009 Ålesund

E-post

kopi er sendt (kryss av)

postmottak@museum.ntnu.no

x

postsjofart@museumvest.no

x

postmottak@fiskeridir.no

x

post@alesund.havn.no
postmottak@alesund.kommune.no

x
x

post@kystverket.no

x

peter@rydd.no

x

x
lis@xi.no

x

Vedlegg A

↓

Vedlegg B

Vedlegg C

RAPPORT

Kolvika, Ålesund – Utfylling i sjø
OPPDRAGSGIVER

Kolvika Eiendom AS
EMNE

Miljøundersøkelser sedimenter
DATO / REVISJON: 12. august 2019 / 00
DOKUMENTKODE: 10206551-RIGm-RAP-001

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler
av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det
Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring,
bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med
Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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RAPPORT
OPPDRAG

Kolvika, Ålesund. Utfylling i sjø.

DOKUMENTKODE

10206551-RIGm-RAP-001

EMNE

Miljøundersøkelser sedimenter

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Kolvika Eiendom AS

OPPDRAGSLEDER

Arne Fagerhaug

KONTAKTPERSON

proEss as v/ Sindre Øen

UTARBEIDET AV

Arne Fagerhaug

KOORDINATER

SONE: 32

ANSVARLIG ENHET

Miljøgeologi Midt

ØST: 3565

NORD: 69295

SAMMENDRAG
Kolvika Eiendom ønsker å fylle ut i et sjøområde foran bedriftens eiendommer på Nørve (Kolvika) i Ålesund kommune. Multiconsult er engasjert for å bistå med kartlegging og vurdering av forurensning i sedimentene i tiltaksområdet, samt vurdere miljøkonsekvenser som følger av tiltaket.
Undersøkelsen viser sedimentene i tiltaksområdet er sterkt forurenset av TBT og flere PAH-forbindelser. I tillegg også
moderat forurenset av kvikksølv i 3 av 7 prøver.
Utfylling med rene masser vil dekke over sedimentene og slik kunne være et tiltak for å hindre videre spredning av
forurensning fra disse, både fysisk ved at det beskyttes mot oppvirvling som skyldes påvirkning fra strøm og bølger,
og biologisk ved at sjøbunnen blir utilgjengelig for organismer som lever i eller på bunnen.
Arbeidet med utlegging av fyllingen vil imidlertid medføre økt risiko. Dette skyldes bl.a. følgende forhold:
-

Tipping av fyllmasser på sjøbunnen vil medføre oppvirvling av finstoff og spredning av partikkelbundet forurensning.

-

Finstoff / filler fra fyllmassene vil tilsvarende også vaskes løs og kan spres til større områder med økt fare for
nedslamming.

-

Omrøring og forstyrrelser av sedimenter med høyt organisk innhold kan føre til lokal akutt oksygenmangel i
vannet, samt også medføre spredning av giftig hydrogensulfid.

Risikoen for oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter kan reduseres ved at det innledningsvis legges ut et
beskyttende lag (støtpute) av finere masser på sjøbunnen før det legges ut grovere masser med større fallenergi. Egnede masser kan være sand eller grus. Videre bør fyllmassene legges ut med maskin, direkte tipping og / eller dosing
fra tipp bør unngås.
Det er også mulig å skjerme arbeidsområdet ved at det settes ut ei omsluttende filterbarriere (siltskjørt).
Fyllmasser med stor andel finstoff / filler kan vaskes før utlegging. Behovet for dette vurderes innledningsvis når arbeidet starter.
Ulemper knyttet til oksygenforbruk og utløsning av hydrogensulfid vil være lokale. Negative konsekvenser kan minimeres ved at arbeidet utføres på en årstid når det har minst betydning for livet i sjøen. Det vil si helst sein høst eller
tidlig vinter.
Arbeidet bør uansett overvåkes, dvs. at det føres kontroll, visuell eller automatisk, med tilslamming i sjøen, mengde,
omfang og spredning.
Utfylling foran eiendom 136/22 bør kunne utføres uten særskilte tiltak og krav til miljøhensyn. Den planlagte fyllingen foran denne eiendommen er liten, og utfylling vil primært bare berøre sjøbunn som består av bart fjell og
stein, kun i svært liten grad på bunn med sand og finere sedimenter.
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Kolvika, Ålesund. Utfylling i sjø.
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1
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1 Innledning

Innledning
Kolvika Eiendom ønsker å fylle ut i et sjøområde foran bedriftens eiendommer på Nørve (Kolvika) i
Ålesund kommune. Aktuelle eiendommer er 136/103, 136/22 samt også 136/92. Siste eiendom har
annen hjemmelshaver, men siden eiendommen er inneklemt mellom de andre to berøres også
denne delvis av tiltaket. Området er omfattet av kommunens reguleringsplan, 347, Buholmsundet Sørneset. Det er igangsatt detaljregulering. Dette utføres av proEss AS på vegne av Kolvika Eiendom
As som tiltakshaver. proEss AS v/ Sindre Øen er også kontakt for vårt oppdrag.
Området som planlegges utfylt er på ca. 18 da. Se Figur 1-1 for omtrentlig forventet avgrensning av
fyllingsareal / avtrykk av fyllingen på sjøbunnen. Utfyllingen avgrenses i tråd med foreliggende fyllingsgrenser som framkommer av reguleringsplanen.

Figur 1-1 Omtrentlig forventet avgrensning av fyllingsareal. Rød strek fylling foran eiendom 136/103, grønn
strek mindre planlagt utfylling foran 136/22. Inntegnet er også plassering av prøvestasjoner for sedimentundersøkelsene.

Multiconsult er engasjert for å bistå med kartlegging og vurdering av forurensning i sedimentene i
tiltaksområdet, samt vurdere miljøkonsekvenser som følger av tiltaket.
Foreliggende rapport presenterer undersøkelser gjort av sjøbunnen, feltarbeid med prøvetaking,
analyser, samt gir en vurdering av forurensningssituasjonen i sedimentene.
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2 Områdebeskrivelser /
bakgrunnsinformasjon

Våre oppgaver inkluderer ikke geotekniske undersøkelser eller vurderinger av tiltaket. Det forutsettes at disse forholdene er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt av andre med nødvendig kompetanse på
området før arbeidet igangsettes.
Vurdering i tråd med lov om naturmangfold inngår heller ikke vårt oppdrag.

2

Områdebeskrivelser / bakgrunnsinformasjon
Området som planlegges utfylt er lokalisert i Kolvika i Ålesund kommune, mellom Sørneset og Nørvevika. Plassering er vist på oversiktskart i Figur 2-1.

Figur 2-1 Oversiktskart. Tiltaksområdet ligger innenfor området som er avmerket med rød sirkel.

Sjøområdet er en del av vannforekomst Borgundfjorden vest, id nr. 0301021300-1-C (vann-nett.no).
Fyllingsområdet ligger nord i vannforekomsten, skjermet bak Tyskholmen, Hundsvær og grunnene
som strekker seg øst fra Hundsvær mot Borgundgavlen.
Orienterende dybdedata i tiltaksområdet vises på kart i Figur 1-1. Fyllingen planlegges lagt ut til avgrensning mot Kolvikflaket, ei grunne / rygg med minste dybde ca. 1 m. Bak ryggen og inn mot land
er det ei mindre overfordyping hvor dybden øker til ca. 8 m maksimum. Det foreligger ikke detaljert
dybdekart.
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3 Utførte undersøkelser

Sjøområdet i Kolvika er godt skjermet. Det kan likevel forekomme stor påvirkning av bølger ved vind
fra vest. Videre er det grunne terskler både mot vest, mellom Tyskholmen og Volsdalsberga, og særlig mot syd, mellom Hundsvær / Landesteinen og Bogneset. Det antas til tross for dette å være god
utskiftning av vann i området.

Figur 2-2 Dybdekart - tiltaksområdet og avgrenset ut forbi Hundsvær, Bogneset og Volsdalsvågen mot åpent
farvann i Borgundfjorden vest.

Naturlige strømhastigheter antas å være lave. Sedimentene i dypere områder er derfor trolig finkornede, finsand, silt og leir, mens grunnere områder og strandområdene kan være grov stein og blokk
med stedvis bart fjell.
Grunne områder kan også påvirkes av båttrafikk og propellerosjon. Propellstrømmene kan gi erosjon
på sjøbunnen, oppvirvling, utvasking og fjerning av finere partikler. Det er generelt lite trafikk av
større fartøyer i området, men hyppig trafikk av småbåter både til kaia i Magdevågen, samt til tankanlegg og småbåthavna i Nørvevika mot vest.
Av mulige kilder til forurensning vil være nåværende båttrafikk, småbåthavna i Nørvevika, tankanlegg
i tillegg til tidligere aktiviteter i Sørnesvågen (småbåtverft) og på Sørneset (sjøflyhavn).
Forurensning bindes primært til finstoff, og helst til partikler med høyt organisk innhold. Særlig høy
forurensning i sedimenter vil derfor finnes i områder hvor slike partikler akkumuleres (sedimenteres),
dvs. i skjermede og strømrolige miljøer. Innenfor tiltaksområdet vil det bety at sedimentene i den
sentrale overfordypningen kan antas å ha høyeste innhold av forurensning.

3

Utførte undersøkelser
Innsamling av sedimentprøver er gjort ved bruk av grabb, van Veen grabb, fra fartøy. Grabben dekker et areal på ca. 0,1 m2. Prøvene ble uthentet fra de øverste 5 cm av massene i grabben ved hjelp
av skje og spatel, og puttet direkte i forhåndsmerkede poser. Visuelle observasjoner og vurderinger
av sedimentene ble gjort samtidig.
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4 Resultater

Posisjonsbestemmelse av prøvestasjonene er gjort ved bruk av WAAS korrigert GPS, Garmin GPS 62C.
Dette gir en posisjonsnøyaktighet bedre enn ± 2,5 m. Vanndyp på prøvestasjonene er notert fra båtens ekkolodd.
Analyser av de fem prøvene er utført av ALS Norway AS. Analyseprogrammet omfatter standard parametere, 8 tungmetaller i tillegg til PAH, PCB, TBT, TOC og kornfordeling. Laboratoriet er akkreditert
for aktuelle analyser.
Fullstendig rapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg (vedlegg A).

4

Resultater
Plassering av prøvestasjoner er vist på kart i Figur 4-1. Totalt ble prøvetaking forsøkt utført i 7 stasjoner, men i 2 av disse var prøvetaking mislykket. Disse to ble flyttet og prøver er dermed innsamlet
fra 5 stasjoner. Prøvene ble plassert primært i dypere områder mot vest, men også innenfor grunnområdet i øst, her begrenset av seilingsdybder for båt som ble benyttet til prøvetakingen.

4.1

Feltobservasjoner
Observasjoner av prøvematerialet er gitt i Tabell 1. Særlig å merke seg er variasjon i innhold av organisk materiale, hvor sedimentene i stasjonene A og B visuelt ble bedømt til å ha høyeste innhold. Videre ble det observert ålegras ved posisjonene A, B og mulig også posisjon F.
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Figur 4-1 Prøvetakingspunkt.

Materialet i prøvene beskrives som følger, Tabell 1:
Tabell 1 Feltobservasjoner / prøvebeskrivelser

Prøve / Stasjon

Omtrentlig
dybde (m)

B:

Ca. 3,5 m

C:

Ca. 7,2 m

D:

Ca. 7,4 m

-

E:

Ca. 7,1 m

-

A:

10206551-RIGm-RAP-001

Ca. 2 m

Beskrivelse
Ålegras, martegl etc.
Fin sand og silt
høy andel organiske materialer
Lukter litt H2S
Mørk i fargen
Ålegras
Fin sand og silt (litt kohesivt) + organiske masser
Fin sand og silt + organisk
Mørkere i fargen enn A og B
Lukter litt H2S
Søppel (tråd) i åpning av grabb
Øverste 0,5 cm er olivengrønn i fargen (oksidert).
Under dette laget likt som i C.
Lik som D
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F:

Ca. 6,8 m

-

G:

Ca. 6,7 m

-

Lukter lite
Lik som tidligere, i tillegg en del grov sand og fin
grus
Lik som D

Det ble ikke samlet inn prøver i det mindre fyllingsområdet foran eiendom 136/22 (markert med
grønn strek i Figur 2-1). Sjøbunnen i dette er bratt og består delvis av bart fjell samt stein og blokk.
Det var derfor ikke mulig å ta prøver innenfor området hvor fyllingen planlegges.

4.2

Kjemiske analyser
Et utdrag av analyseresultatene er gitt i Tabell 2. For fullstendig oversikt over resultatene, inklusive
metodebeskrivelser, avvik etc., vises til laboratoriets rapport som er gitt i vedlegg A.
Resultatene er fargekodet i henhold til tilstandsklasser beskrevet i veileder 02:2018 [1].
Tabell 2 Analyseresultater. Fullstendig rapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg A.
ELEMENT
Tørrstoff (DK)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)
Sum PCB-7
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b+j)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Tributyltinnkation
TBT, forvaltningsbasert

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

A
56
1,6
0,07
11
38
0,15
8,6
10
35
n.d.
2
1,1
0,98
1,4
3,5
1,5
2,3
1,7
0,96
0,75
0,67
0,36
0,6
0,078
0,28
0,5
213
213

B
72,4
0,8
0,04
13
49
0,07
12
7
40
0,11
0,17
0,25
0,13
0,28
0,49
0,28
0,46
0,33
0,24
0,2
0,21
0,1
0,2
0,046
0,12
0,11
458
458

C
51,7
0,9
0,12
21
48
0,35
16
21
73
10,6
0,033
0,12
0,057
0,15
1,2
0,47
1,8
1,3
0,95
0,8
1
0,31
0,64
0,14
0,3
0,3
31,4
31,4

D
53,6
2,2
0,21
13
36
0,68
10
23
52
6,7
0,014
0,085
0,019
0,025
0,18
0,11
0,37
0,32
0,21
0,21
0,32
0,14
0,22
0,046
0,14
0,13
64,7
64,7

E
53,1
3,2
0,15
12
69
0,55
9,6
22
58
12,4
0,023
0,14
0,022
0,035
0,32
0,21
0,74
0,66
0,4
0,42
0,64
0,23
0,41
0,095
0,28
0,24
48,6
48,6

F
57,5
2,5
0,08
11
27
0,5
8,8
17
41
4,2
0,012
0,087
0,017
0,023
0,13
0,091
0,25
0,23
0,15
0,15
0,22
0,1
0,16
0,04
0,12
0,11
41,3
41,3

G
49,3
2,9
0,13
14
43
0,52
11
23
54
6,6
0,013
0,1
0,023
0,035
0,28
0,18
0,57
0,49
0,32
0,3
0,37
0,16
0,29
0,049
0,19
0,17
57,4
57,4

Resultatene viser at sedimentene i området generelt kan beskrives som forurensede. Graden av forurensning er høyest med hensyn til innhold av TBT, hvor samtlige prøver er plassert i tilstandsklasse
V – «Svært dårlig». Vurdert i forhold til forvaltningsbaserte kriterier plasseres 5 av prøvene i klasse
IV. Høyeste konsentrasjoner er vist i prøvene nært åpningen inn til Magdevågen og inne i vågen
(prøvene A og B). Det kan tyde på at forurensningen skyldes kilder i vågen.
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Videre er alle prøvene markert forurenset på bakgrunn av innhold av PAH-forbindelser. Mest omfattende nivå gjelder også her prøvene i eller nært vågen. Kilde til PAH-forbindelsene kan være ufullstendig forbrenning av organisk materiale, eller fra anvendelse av kreosotimpregnert eller tjærebredde materialer (kaikonstruksjoner, båter). Sot og spillolje er også mulig kilder.
Generelt er nivået av tungmetaller lavt, men da med unntak av kvikksølv i prøvene D, E og G, som alle
plasseres i tilstandsklasse III. Det er mulig at innholdet av kvikksølv har opphav i eldre typer bunnsmurning, som vanligvis var tilsatt kvikksølv. En leverandør av slikt bunnstoff hadde produksjonslokaler i ei sjøbu ca. 400 m vest for lokaliteten, mot Nørvevika.

5

Oppsummering og anbefalinger
Undersøkelsen viser sedimentene i tiltaksområdet er forurenset av TBT og en rekke PAH-forbindelser. Innholdet klassifiserer sedimentene til å være i tilstandsklasse V mht. innhold av TBT, og tilstandsklasser V og IV på bakgrunn av innhold av PAH-forbindelser. Videre også kvikksølv tilsvarende
klasse III i 3 av prøvene.
En eventuell utfylling som planlagt utført med rene masser vil dekke over sedimentene og slik kunne
være et tiltak for å hindre videre spredning av forurensning fra disse, både fysisk ved at det beskyttes
mot oppvirvling som skyldes påvirkning fra strøm, bølger, propellerosjon etc., og biologisk ved at sjøbunnen blir utilgjengelig for organismer som lever i eller på bunnen. Utfylling kan derfor betraktes til
å være et tiltak for å sikre forurensningen innenfor arealene som fylles ut.
Arbeidet med utlegging av fyllingen vil imidlertid medføre økt risiko. Dette skyldes bl.a. følgende forhold:
-

Tipping av fyllmasser på sjøbunnen vil medføre oppvirvling av finstoff og spredning av partikkelbundet forurensning.

-

Finstoff / filler fra fyllmassene vil tilvarende også vaskes løs og kan spres til større områder med
økt fare for nedslamming.

-

Omrøring og forstyrrelser av sedimenter med høyt organisk innhold kan føre til lokal akutt oksygenmangel i vannet, samt også medføre spredning av giftig hydrogensulfid.

Risikoen for oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter kan reduseres ved at det innledningsvis legges ut et beskyttende lag (støtpute) av finere masser på sjøbunnen før det legges ut grovere masser med større fallenergi. Egnede masser kan være sand eller grus. Det stilles Videre bør
fyllmassene legges ut med maskin, direkte tipping og / eller dosing fra tipp bør unngås.
Det er også mulig å skjerme arbeidsområdet ved at det settes ut ei omsluttende filterbarriere (siltskjørt). Dette er erfaringsmessig ofte komplisert og dyrt, og det kan være vanskelig å oppnå god effekt, særlig da i åpne og eksponerte områder.
Fyllmasser med stor andel finstoff / filler kan vaskes før utlegging. Behovet for dette vurderes innledningsvis når arbeidet starter.
Ulemper knyttet til oksygenforbruk og utløsning av hydrogensulfid vil være lokale. Negative konsekvenser kan minimeres ved at arbeidet utføres på en årstid når det har minst betydning for livet i
sjøen. Det vil si helst sein høst eller tidlig vinter. Det antas å være et underordnet problem for denne
lokaliteten, innholdet av organisk materiale er moderat til lavt.
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Arbeidet bør overvåkes, dvs. at det føres kontroll med oppvirvling og tilslamming i sjøen, mengde,
omfang og spredning. Kontrollen bør gjøres ved bruk av automatiske turbiditetsmålere, dataloggere
og hvor overtredelse av akseptnivåer gir alarmer til aktuelle mottakere.
Det forutsettes videre at massene som benyttes til utfylling er i tråd med krav til masser som tillates
brukt til slik formål. Jamfør f.eks. veileder M-411[2] .
Utfylling foran eiendom 136/22 (grønt område i Figur 2-1) bør kunne utføres uten særskilte tiltak og
krav til miljøhensyn. Den planlagte fyllingen foran denne eiendommen er liten, og utfylling vil primært bare berøre sjøbunn som består av bart fjell og stein, kun i svært liten grad på bunn med sand
og finere sedimenter.

6
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[1] Direktoratsgruppen for gjennomføring av vannforskriften, “Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver.,” www.vannportalen.no, Veileder 02:2018.
[2] Miljødirektoratet, “Testprogram for tildekkingsmasser.,” Veileder M-411 (oppdatert pr. august 2017).
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Prosjekt
Bestnr

Kolvika Eiendomm
10206262

Analyse av sediment
Deres prøvenavn

10206551_10_A
Sediment

Labnummer
N00593975
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

Resultater
---------56.0
44.0
1.5

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

82.8
0.3
----------

8.3
0.03

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

69.6
23.1
152
213

2.0
9.1
60
68

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

Resultater
---------72.4
27.6
0.94

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

77.4
0.6
----------

7.7
0.06

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

75.8
84.6
234
458

2.0
33.3
92
146

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

Deres prøvenavn

5.6
0.225

10206551_10_B
Sediment

Labnummer
N00593976
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

7.24
0.141
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10206551_10_C
Sediment

Labnummer
N00593977
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

Resultater
---------51.7
48.3
2.3

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

73.4
0.8
----------

7.3
0.08

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

63.6
18.0
48.6
31.4

2.0
7.1
19.2
10.0

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

Resultater
---------53.6
46.4
2.0

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

76.1
0.4
----------

7.6
0.04

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

61.2
7.17
54.8
64.7

2.0
2.86
21.6
20.7

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

Deres prøvenavn

5.17
0.345

10206551_10_D
Sediment

Labnummer
N00593978
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

5.36
0.3
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10206551_10_E
Sediment

Labnummer
N00593979
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

Resultater
---------53.1
46.9
2.6

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

77.6
0.5
----------

7.8
0.05

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

63.3
11.8
61.5
48.6

2.0
4.7
24.2
15.6

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

Resultater
---------57.5
42.5
1.8

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

72.0
0.6
----------

7.2
0.06

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

69.2
10.1
58.4
41.3

2.0
4.0
23.1
13.2

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

Deres prøvenavn

5.31
0.39

10206551_10_F
Sediment

Labnummer
N00593980
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

5.75
0.27
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10206551_10_G
Sediment

Labnummer
N00593981
Analyse
Sedimentpakke-basis DK *
Tørrstoff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
TOC a ulev

Resultater
---------49.3
50.7
3.1

Usikkerhet (±)

Enhet
%
%
% TS

Metode
1
2
2
2

Utført
1
2
2
2

Sign
MAMU
CAFR
CAFR
CAFR

Kornstørrelse >63 µm a ulev
Kornstørrelse <2 µm a ulev
Kornfordeling a ulev

72.7
0.6
----------

7.3
0.06

%
%
se vedl.

3
3
3

3
3
3

ANME
ANME
CAFR

Tørrstoff (L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

57.7
15.3
80.8
57.4

2.0
6.0
31.8
18.3

%
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

4
4
4
4

V
T
T
T

MAMU
MAMU
MAMU
MAMU

4.93
0.465
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

1

Metodespesifikasjon
Pakkenavn «Sedimentpakke basis»
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under

2

«Sediment basispakke»

Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff
Metode:
Rapporteringsgrense:

DS 204:1980
0,1 %

Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm)
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrense:

ISO 11277:2009
Laserdiffraksjon
0,1 %

Bestemmelse av TOC
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrense:
Måleusikkerhet:

EN 13137:2001
IR
0.1 % TS
Relativ usikkerhet 15 %

Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16
Metode:
Rapporteringsgrenser:

REFLAB 4:2008
10 µg/kg TS for hver individuelle forbindelse

Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7
Metode:
Rapporteringsgrenser:

GC/MS/SIM
0.5 µg/kg TS for hver individuelle kongener
4 µg/kg TS for sum PCB7.

Bestemmelse av metaller
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrenser:

DS259
ICP
As(0.5), Cd(0.02), Cr(0.2), Cu(0.4), Pb(1.0), Hg(0.01), Ni(0.1), Zn(0.4)
alle enheter i mg/kg TS
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Metodespesifikasjon
3

«Sediment basispakke»

Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff
Metode:
Måleprinsipp:

ISO 11465
Tørrstoff bestemmes gravimetrisk og vanninnhold beregnes utfra målte
verdier.
0,10 %
5%

Rapporteringsgrense:
Måleusikkerhet:

Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm)
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrense:

ISO 11277:2009
Laserdiffraksjon
0,10 %

Bestemmelse av TOC
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrense:

ISO 10694, EN 13137, EN 15936
Coulometrisk bestemmelse
0,010 %TS

Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrenser:
Måleusikkerhet:

EPA 429, EPA 1668, EPA 3550
GC/MSD
10 µg/kg TS
30 %

Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrenser:
Måleusikkerhet:

EPA 429, EPA 1668, EPA 3550
GC/MSD
0,7 µg/kg TS
30 %

Bestemmelse av metaller, M-1C
Metode:
Måleprinsipp:
Rapporteringsgrenser:

4

Måleusikkerhet:

EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120
ICP-AES
As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0)
alle enheter i mg/kg TS
20 %

«Sediment basispakke»

Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser
Metode:
Deteksjon og kvantifisering:

ISO 23161:2011
GC-ICP-SFMS
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Metodespesifikasjon
Rapporteringsgrenser:

ANME

Godkjenner
Anne Melson

CAFR

Camilla Fredriksen

MAMU

Marte Muri

T

1 µg/kg TS

Utf1
GC-ICP-QMS
Ansvarlig laboratorium:

ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

V

Ansvarlig laboratorium:

ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1

Ansvarlig laboratorium:

ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2

Ansvarlig laboratorium:

ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

3

Ansvarlig laboratorium:

ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:
Ceska Lipa
Pardubice

Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

1

Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1882823

Results of soil texture analysis

%

%

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

001

002

003

004

005

N00593975
119340

N00593976
119341

N00593977
119342

N00593978
119343

N00593979
119344

CLAY (< 2 μm)

0.34

0.64

0.77

0.45

0.50

SILT (2 - 63 μm)

16.80

21.97

25.77

23.41

21.84

SAND (> 63 μm)

82.86

77.39

73.46

76.15

77.66

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

006

007

N00593980
119345

N00593981
119346

CLAY (< 2 μm)

0.62

0.59

SILT (2 - 63 μm)

27.40

26.68

SAND (> 63 μm)

71.99

72.73

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other
fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode.
Fractions "Sand >63 μm", "Silt 2-63 μm" and "Clay <2 μm" evaluated from measured data.
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Utfylling Kollvika - kartlegging ålegras
Sammendrag/konklusjon
Rapporten beskriver resultater fra kartlegging av sjøbunn ved sjøfronten i Kollvika i Ålesund kommune. Det
er registrert en ålegrasforekomst i tiltaksområdet. Basert på observasjoner i felt ble ålegrasforekomstens
verdi og sårbarhet vurdert, samt konsekvensen av tiltaket.
Kartleggingen viste at lokaliteten har en tett ålegraseng i «svært god» tilstand med verdi A – «svært viktig».
Det ble observert mange fisk. Dette bekrefter at området er viktig oppvekststed for små fisk, samt viktig
habitat for næringssøk for større fisk.
Forekomsten er mest sårbar under vekstsesongen til ålegras, dvs. fra mai til medio-september.
Anleggsfasen kan påvirke habitatet ved redusering av lystilgang og nedslamming av ålegrasbladene. For å
redusere konsekvensen, skal anleggsarbeidet utføres utenfor vekstsesongen, dvs. mellom medio-september
og april. Hvis det blir teknisk mulig med tanke på båttrafikk i Kollvika, skal det vurderes bruk av en
partikkelsperre under anleggsarbeidet. Med disse forutsetningene er ikke forventet betydelig konsekvens for
forekomsten når utfyllingen er ferdigstilt. Tap av 7 % av den registrerte forekomsten er ansett som liten.
Reduksjon av fyllingsfoten og bruk av mur mot engen, er vurdert å være et avbøtende tiltak som betydelig
reduserer tapt habitatarealet og dermed reduserer konsekvensen.
Alt i alt er det vurdert at den planlagte utfyllingen skal påvirke ålegrasengen i Kollvika i liten grad og
ålegrasengen vil raskt gå tilbake til opprinnelig tilstand. Konklusjonen forutsetter at nevnte avbøtende
tiltakene følges.
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1
1.1

Innledning
Bakgrunn

I forbindelse med planlagt utfylling ved sjøfronten i Kollvika i Ålesund kommune, er Norconsult AS engasjert
som miljørådgiver av Kollvika Brygge AS.
Fylkesmannen og Ålesund kommune har krevd en konkret plan for hvordan den registrerte
ålegrasforekomsten i tiltaksområdet skal håndteres i forbindelse med prosjektet. Dette notatet svarer ut disse
kravene. Vurderinger forutsetter at fylling og fyllingsfot gjøres på mest skånsom måte og at man utfører
anleggsarbeid høst-vinter.

1.2

Områdebeskrivelse

Tiltaksområdet ligger i vannforekomst «Borgundfjorden-vest» (vannforekomst-ID 0301021300-1-C), i
økoregionen «Norskehavet sør». Vannforekomsten har vanntype «moderat eksponert kyst» med blandet
vannsøyle og kort oppholdstid, dager, for bunnvann (vann-nett.no 19.10.2020).
I tiltaksområdet er det registrert et ålegrassamfunn, se Figur 2. Ålegrassamfunn Kollvika (BM001190351) er
klassifisert som «lokalt viktig». Ifølge Naturbase er forekomsten tett og heldekkende eng som dekker et
2 177 m2 stort område. Naturbase beskriver forekomsten som en eng med høye planter på ukjent substrat i
et veldig beskyttet område.

2

Vurderingsgrunnlag

Tilstandsvurdering av ålegrasengen skal gjøres i samsvar med Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen, 2019).
Den nasjonale indeksen for ålegras inneholder foreløpig tre vurderingsparametere basert på metoder som
brukes i det europeiske vanndirektivarbeidet:
1. Nedre voksegrense
2. Tetthet av ålegras
3. Mengde begroingsalger
Basert på målinger av disse parameterne beregnes ålegrasindeksen etter formelen vist på Figur 1.
Poengverdier for parameterne er vist i veilederen 02:2018. Beregnet EQR (Ecological Quality Ratios)
sammenholdes med grenseverdier for økologisk tilstand for ålegras.

Figur 1: Beregning av ålegrasindeksen baseres på nedre voksedyp, tetthet og mengde begroingsalger.

I tillegg anbefales det at man ved referanseovervåkning, trendovervåking og tiltaksovervåking, registrerer
høyde på engen og arealutbredelsen til engen, tilsvarende det som gjøres i Nasjonalt program for
kartlegging av biologisk mangfold – kyst.

1

https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00119035
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Beregning av de ulike parameterne og grenseverdier for disse finnes i Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen,
2019). Det finnes ennå ingen godkjente klassegrenser for ålegras i økoregion Norskehavet Sør. Det er derfor
benyttet klassegrensene for økoregion Nordsjøen Nord for beregning av tilstand.
Verdien av ålegrasengen skal vurderes i henhold til veilederen utarbeidet av NIVA, Havforskningsinstituttet
og NGU (Bekkby, et al., 2020). Parametere som er viktig for verdivurdering er:
•
•
•
•
•
•
•

3

Størrelse
Tetthet
Naturtyperikdom i fjord
Nærhet til f.eks. gyteområdet for fisk
Forekomst av sjeldne arter
Menneskelig påvirkning
Sjeldenhet av forekomsten i større areal

Visuell undersøkelse av sjøbunn

Sjøbunnen i Kollvika ble kartlagt 30. september 2020. Det var vindstille og delvis overskyet. Sjøbunnen ble
undersøkt ved bruk av Blueye Pioneer, en ROV med kamera som kan fjernstyres fra land. Det ble kjørt sju
transekter. Plassering av transekter er vist på Figur 2.
Transekt 1 og 2 ble kjørt med formål å kartlegge den registrerte engen. Transekt 3 til 5 ble kjørt med formål å
kartlegge sjøbunnen som blir tapt med ny fylling og fyllingsfot, samt området i umiddelbart nærhet. Transekt
6 og 7 ble kjørt med formål å kartlegge området som evt. blir påvirket av partikkelspredning fra anlegget.

Figur 2: Kart viser planlagt fylling i sjø, samt fyllingsfot. Grønn skravur viser registrert ålegrassamfunn og rosa linjer viser
transekter med visuell kartlegging utført i september 2020.
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3.1

Feltobservasjoner

Kartlegging ble utført med høy vannstand, 188 m over sjøkartnull kl. 9:40 til 189 m over sjøkartnull kl. 10:50.
Merk at i beskrivelsene nedenfor er tidevannstanden fra registrert vanndyp trukket fra.
Transekt 1
Transektet startet fra 2 m vanndyp utenfor
eiendomsgrensen mot vest og krysset
ålegrasengen fra øst mot vest. Det ble observert
ålegraseng hele veien. Engen er tett med enkelte
mudderbunnflekker. Bladene er opp til 2 m lange.
Det ble observert svært lite begroingsalger.
Samtidig er det en del døde blader, noe som er
naturlig med tanke på at september er slutten av
vekstsesongen for ålegras. På 3 m vanndyp rett øst
fra flytebryggene ender ålegrasengen. Der ble det
observert bløtbunn med flere tegn av fjæremark.
Mot vest ble det registrert enkelte store stein på
sjøbunnen. Disse var dekket med tett rødalgevekst.
Her ble det også registrert pigget sjøstjerne og små
tunikater. Av fisk ble det observert mange leppefisk
og enkelte mindre torskefisk.

Transekt 2
Transektet ble kjørt fra flytebrygger mot øst. Det ble
observert flere større rødnebb og en blåstål.
Tilstanden til engen tilsvarer forrige transekt.
Eneste forskjellen er at det er flere større fisk, både
leppe- og torskefisk og store stein, dette spesielt i
begynnelsen av transektet. Stein er dekket med
bl.a. sukkertare, rødalger, sjøstjerner og tunikater.
Bilde: Rødnebb med blåstål i bakgrunnen. Merk tett
ålegraseng med delvis døde blader.

Transekt 3
Dette var ca. 30 m lang transekt fra sør mot land.
Vanndypet varierte fra 3,5 m til overflate. Det var en
stim av torskefisk, muligens småsei. Nærmere land
forsvant ålegras og ble erstattet av sukkertare. Det
ble observert pigget sjøstjerne og leppefisk, bl.a.
blåstål. Fra 2,6 m vanndyp begynner steinfylling
med kalkalger og sukkertare. Fra 1 m vanndyp
finner vi alger som grønnalgen pollpryd og flere
rødalger. Øverst i fjæresonen ble grisetang
dominerende.
Bilde: Stim av torskefisk over tett ålegraseng.
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Transekt 4
Transekt ble kjørt fra 4 m vanndyp mot land. Det
ble observert ålegras bare i den dypeste delen av
transektet. Ellers er sjøbunn dekket med diverse
alger. Fra 2,6 m vanndyp begynner steinfylling.
Tilsvarende til forrige transekt. Steinfyllingen er
dekket med sukkertare og kalkalger, samt en
solstjerne. Det ble observert en del mer tare her.
Under algene ble det registrert noe avfall i form av
dekk og uidentifiserbare metallavfall. Masse små
fisk som i hele undersøkelsesområdet og flere
diverse leppefisk langs hele transektet. Øverste
algebelte er dominert av grisetang.
Bilde: Grønnalge pollpryd med diverse rødalger og
stim av ungfisk på bakgrunnen.
Transekt 5
Transektet ble kjørt fra 5,8 m vanndyp mot land. I
det dypere området er det observert bare enkelte
blader av ålegras. Sjøbunn er mudderbunn dekket
med alger, bla. enkelte sukkertareblader. Det er
observert flere sjøstjerner fra diverse arter. Ca.
halvveis langs transektet ble det observert en stor
stein. Diverse leppefisk er vanlig langs hele
transektet. Fra ca. 3,8 m vanndyp er sjøbunnen
dekket med diverse avfall, bl.a. sykler og betydelig
mengde av uidentifiserbart metallavfall. Sonering
av algebelte divergerer fra det som ble observert
mot vest. Fordi det mangler løse stein og substratet
er steinvegg, er det ikke store tang og tare her.
Dominerende alge er pollpryd.
Bilde: Mye avfall på sjøbunnen.

Transekt 6
Transektet ble kjørt fra 7,7 m vanndyp øst for
tiltaksområdet. Det ble observert mudderbunn
langs hele transektet. Det ble ikke registrert ålegras
i området. På omtrent 7,2 m vanndyp ble det
observert betonglodd uten festing på sjøbunnen.
Det ble observert flere uidentifiserbare blokker
langs hele sjøbunnen. Det var ikke mulig å se hva
en del av ankring var til flytebrygge og hva var
avfall. Det ble registrert fjæremark og leppefisk i
området. Nærmere til land, på 5,9 m vanndyp ble
det observert én ålegrasplante.
Bilde: Mange uidentifiserbare objekter på
sjøbunnen.
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Transekt 7
Transektet ble kjørt fra overflaten ned til 5,2 m
vanndyp. Pollpryd og sukkertare var dominerende
fra overflaten ned til 2 m vanndyp. Da forsvinner
pollpryd. Transektet hadde steinfyllinger på begge
sider og mudderbunn i midten. Sjøbunnen skrånet
bratt mot dypet. Steinfylling på 3-4 m vanndyp er
ikke så begrodd som langs forrige transekter. Fra 4
m vanndyp er det bare hardt substrat og små
rødalger. På 4,7 m vanndyp og dypere er det også
observert avfall på sjøbunnen.
Bilde: Sukkertare og skråning mot dype.

4
4.1

Vurderinger
Tilstand og sårbarhet

Generelt så ålegrasengen frisk ut. Arealutbredelse tilsvarer det som er registrert i Naturbase. Små
variasjoner kan forklares med årlige endringer. Kartleggingen viste en del partikler i vannet og dermed
nedsatt sikt. Dette kan forklares med mye regn i en lengre periode før kartleggingen, samt
undersøkelsesområdet ligger i en beskyttet bukt.
Ålegras ble registrert ned til omtrent 6 meters dyp. Dette tilsvarer til 4 poeng i et beskyttet kyst/fjord i
Nordsjøen nord. Referansedyp for området er 7 m (for nærmere info om poeng- og referanseverdier se
Tabeller 9-16, 9-17 og 9-18 i veilederen 02:2018 (Direktoratsgruppen, 2019).
Den kartlagte forekomsten er en tett, heldekkende eng. Tettheten ble klassifisert som «tett eng» som
tilsvarer 4 poeng i indeksberegningen. Referanse for Nordsjøen nord er 4, dvs. tett eng.
Det ble observert lite begroingsalger. Mengde begroingsalger på ålegraset ble dermed klassifisert som
«spredt forekomst (<15 % trådformete alger) av begroingsalger», som tilsvarer 3 poeng i indeksberegningen.
Litt til ingen forekomst av begroingsalger er satt som referanseverdi til ålegrasengene i økoregionen
Nordsjøen nord, dvs. 4 poeng.
Basert på disse registreringene ble det beregnet EQR (Ecological Quality Ratios) som viser grenseverdier for
økologisk tilstand for ålegras (Figur 1):
0,85 =

0,5 𝑥 4 0,3 𝑥 4 0,2 𝑥 3
+
+
5
4
4

Etter beregninger ble EQR fastsett til 0,85, som svarer til tilstandsklasse «svært god» i økoregionen
Nordsjøen nord.
Verdien til forekomsten er satt på A «svært viktig». Vurderingen baseres på at det er en mellomstor tett eng
som overlapper med et gyteområde (Yggdrasil, 22.10.2020).
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Kartleggingen viste at området er et viktig habitat for leppefisk. Det ble observert diverse arter under
videofilming. I tillegg ble det observert veldig mange yngelfisk i hele undersøkelsesområdet. Det er ikke
mulig å se hvilke arter det er, men disse er antatt å være torskeyngel siden Kollvika ligger i et gyteområde til
kysttorsk.
Ålegrassamfunn er mest sårbart om sommeren. Ålegras har best vekstsesong i juni og tilslamming i den
perioden kan ha betydelig negativ påvirkning. Som alle karplanter, dør ålegrasbladene om høsten. Det betyr
at habitatet er minst sårbart mot utfyllingsarbeidet senhøst og vinter.

4.2

Tiltakets konsekvenser og avbøtende tiltak

De kartlagte naturverdiene vil påvirkes direkte av utfyllingsarbeidet i Kollvika. Ålegras er avhengig av sollys
og partikler fra utfyllingsarbeid kan redusere siktedypet. I tillegg, tilslamming av ålegrasplanter med
finpartikler reduserer bladoverflaten dermed fotosyntesen for planten. Et avbøtende tiltak for å begrense
faren for nedslamming er å bruke en partikkelsperre (f.eks. siltgardin) under anleggsarbeidet. Bruk av
partikkelsperre vil redusere påvirket området og dermed konsekvensen av anlegget betydelig. I tillegg kan
valg av tidspunkt for gjennomføring av tiltaket redusere konsekvensen betydelig. Tiltaket bør utføres i høstvinter.
Den planlagte fyllingen med fyllingsfoten krysser et ca. 150 m2 stort området over den registrerte
ålegrasengen. Dette utgjør omtrent 7 % av hele engen. For å ivareta innseilingsdybden mot naboeiendom er
det planlagt å benytte murer, slik at skråningsutslaget mot ålegrasengen reduseres. Mindre fyllingsfot anses
som avbøtende tiltak som reduserer konsekvensen betydelig.
Det er vurdert at den nye fyllingen ikke vil endre vanngjennomstrømming i bukten i så stor grad at det vil ha
en negativ konsekvens til ålegrasforekomsten.
Samlet vurdering bli at påvirkning fra den nye utfyllingen i Kollvika påvirker ålegrasforekomsten i liten grad
fordi:
•
•
•

Det er liten andel av habitatet som blir tapt når utfylling er ferdigstilt (7 % av hele engen). Tapt areal
er redusert så mye som teknisk mulig med bruk av mur istedenfor fyllingsfot.
Utfyllingsarbeidet skal gjøres utenfor vekstsesongen til ålegras, dvs. mellom medio-september og
april.
Hvis mulig, skal det brukes partikkelsperre. Bruk av f.eks. siltgardin kan hindre båttrafikken i
området, noe som må vurderes før endelig avgjørelse for bruket av tiltaket.

Så lenge disse avbøtende tiltakene følges, kan det forventes at ålegrasengen raskt vil gå tilbake til
opprinnelig tilstand.
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Saksbehandlar:
Merete Nykrem
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Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Dykkar referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Dato:

20/388-8 20/109200

L42 136/22

11.11.2020

Gbnr. 136/22 - Vedtak - Nørvevika - Utfylling i sjø
Behandling:
Delegert saksnummer: 1221/20

Tiltak:
Byggested:
Areal:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Søknad komplett:

Dato: 11.11.2020

Utfylling i sjø
Gbnr. 136 / 22
BRA:
Kolvika Brygge AS
Norconsult AS
23.10.2020

Nørvevika
BYA:

%-BYA:

Delegert vedtak:
Vi godkjenner søknad om dispensasjon fra Plan og bygningsloven §§1-8 og 29-4 og søknad om
utfylling av tomt i sjø.
Protest fra nabo, eier av gbnr. 136/53, blir ikke tatt til følge.
Du kan søke om igangsettingstillatelse når vilkårene er oppfylt. Før arbeidet starter må
igangsettingstillatelse være gitt.

Saksopplysninger
For området gjelder følgende areal og reguleringsplaner:
1.
Reguleringsplan for Buholmsundet - Sørneset, innfartsveg, endret regulering for Nørvevika Sørneset, m/best Ikrafttredelsesdato: 13.10.198
2.
Arealdelen av kommuneplan for Ålesund 2016-2028 med bestemmelser, gjeldende fra
09.03.2017.
Eiendommen er i plan lagt ut til regulert til næring.
Postadresse:
Postboks 1521
6025 ÅLESUND
postmottak@alesund.kommune.no

Sentralbord:
Tlf. 70 16 20 00

Besøksadresse:

www.alesund.kommune.no

Nytt organisasjonsnummer:
920.415.288

Tekniske anlegg er ikke opparbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 18-1 bokstav a, b, c og
18-2.Dette gjelder blant annet offentlig hovedavløpsledning (spillvann/overvann), hovedvannledning.
Eiendommen er knyttet til offentlig vei nord for tomta og VA-anlegg vil kunne tilknyttes, avklaringer
rundt tilknytting må redegjøres for i forbindelse med byggesøknad.
Saken gjelder:
Du har søkt om utfylling i sjø utenfor eiendom 136/22. Utfyllingen er et ledd knyttet til
tilrettelegging for utbygging på eiendommen. Omsøkte utfylling på tomten er ca.650m2 og antatt
bruk av steinmasse er 2300m3.
Det skal etableres en tørrmur ned til kote -3,0 rundt fyllingen for å redusere omfanget og ivareta
hensynet til sjøområdet og naboeiendommer. Støttemurer og utfylling vil komme nærmere
nabogrense enn 4meter både mot øst og vest.
Utfyllingen strekker seg ca. 25meter ut fra tomtegrense på land og tangerer formålsgrensen i øst.
Fyllingen vil i sin helhet etableres innenfor formålsgrense i planen.
Planmessige forhold og dispensasjoner:
Området er regulert til næring /industri.
Deler av utfyllingen vil berøre et område som har registrert grobunn for ålegras, en art som er
regnet som lokalt viktig. Det er utført en kartlegging av ålegraset i tråd med Fylkesmannen sin
anbefaling. Rapport utarbeidet av Norconsult AS er vedlagt søknaden
Planen har ikke byggegrense mot sjø og det er søkt om dispensasjon fra byggeforbud innenfor 100
meters beltet i strandsonen. I tillegg er arealet omsøkt etablert i eiendomsgrenser mot vest og øst og
det er søkt om dispensasjon fra avstandskravet.
De har søkt om dispensasjon fra:
 Plan -og bygningsloven §1.8. - Byggegrense mot sjø
 Plan -og bygningsloven §29-4 -Avstand til nabogrense
Merknader fra naboer og andre:
Det har kommet inn merknad fra: gbnr.136/78 –Stig Jacobsen, gbnr. 136/ 92 – Ivar Sørnes og
gbnr.136/92- Kystverket.
- Fra gbnr.136/78 –Stig Jacobsen:
«..Ingen kommentarer til foreliggende forslag for utfylling som sådan. Tilkomst og tilflott til naust må
ivaretas. Ved videre bearbeiding av tomt må veirett og tilkomst til naust med bil opprettholdes ihht
veirett fra skylddelingsforretning datert 04.07.1893. Denne veiretten ligger under det som tidligere
var hovedbruket for denne eiendommen gbnr. 136/4»
Ansvarlig søker sin kommentar til merknad:
Den berørte eiendommen gjelder et nøst rett ved innkjøringen fra Nørvevika. Eiendommen vil ikke
bli direkte berørt av utfyllingen. Tiltaket vil heller ikke hindre adkomst eller tilflott. Det vil fortsatt
være et åpent sjøområde foran bukten som leder frem til nøstet.
- Fra gbnr. 136/ 92 – Ivar Sørnes:
«Viser til nabovarsel datert 30. april om utfylling i sjø ved gbnr. 136/92, tiltakshaver Kolvika Brygge
AS. Etter dette varselet skal eventuelle merknader være mottatt av dere innen 2 uker etter at varselet
er sendt. I email fra Leif Birger Midtgård er det opplyst at dere sendte varselet i posten 15. mai. Vi er
dermed innenfor svarfristen med vår tilbakemelding.
Vi viser også til konstruktiv «forhåndskonferanse» om tiltaket onsdag 13. mai. Fra tiltakshaver var
Leif Birger Midtgård, Botholf Stolt-Nielsen og Thomas Lupke til stede mens Per Sørnes og Lars Ivar
Sørnes stilte på vegne av hjemmelshaver for gbnr. 136/92 Ivar Sørnes. Vi ønsker å understreke at alle
rettighetene som tilkommer eiendom gbnr. 136/92 forutsettes hensyntatt i planarbeidet. Det
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forutsettes at utviklingen av gbnr. 136/22 (Kolvika Brygge AS) ikke griper inn i verken eiendomsretten
i sjø eller tilflottsretten for nausteiendommen. For gbnr. 136/22 innebærer dette at fremtidig utfylling
kun kan skje vest for eksisterende eiendomslinje. Grenselinjen sør-øst må dras videre i forlengelse av
eksisterende gammel brygge/fundament for gbnr. 136/22 og i henhold til gjeldende grenselinjer.
Generelt forutsettes at fyllingen begrenses til det som er vedtatt i gjeldende reguleringsplan for
området. Det er opplyst at det planlegges å mure en støttemur med rundt fyllingen ned til ca. kote -3.
Dette er også nærmere beskrevet i «søknad om dispensasjon» under avsnittet «Avstand til
nabogrense». Vi er innforstått med at selve fyllingsfoten vil strekke seg noen meter utenfor en
teoretisk videreført eiendomsgrense i sjøen – det er anslått ca. 3-4 meter. Men, som det er opplyst i
søknaden, skal denne fyllingsfoten ikke gi noen begrensninger for innseilingsdybde til vår fars
nausteiendom. Slik dette er beskrevet i søknaden og nærmere redegjort for av Botholf Stolt-Nielsen,
fremstår dette som en akseptabel løsning for oss. Selv om ikke veirett til vår fars eiendom er tinglyst
understrekes at tilkomsten til nausteiendommen har vært praktisert som nå i langt mer enn en
mannsalder. Etter vår oppfatning er her grunnlag for å kreve veirett basert på denne faktiske bruken
gjennom svært mange år – på vegne av hjemmelshaver påberopes hevd på veirett. Det er derfor
positivt at tiltakshaver i møtet er tydelig på at dette vil bli hensyntatt i de videre planene. Også at de
har signalisert at veiretten kan formaliseres i skriftlig avtale».
Kommunen kommentar til merknaden.
Merknad fra gbnr. 136/92 er ikke kommentert fra ansvarlig søker. Vi kan ikke se at tiltaket vil komme
i konflikt med omsøkte byggeplaner og vi forutsetter at de privatrettslige rettigheter er ivaretatt.
Merknad fra gbnr. 136/92 - Kystverket:
I vår uttalelse datert 18.12.2018 ble det gitt følgende nautiske vurdering vedrørende tilflyt/ferdsel til
våre kaianlegg og nødvendig manøvreringsareal: «Ei fylling som skissert vil gi skipstrafikk til og fra
Kystverket si østligste kai mindre manøverrom. Det vil gi mindre marginer enn i dag med tanke på
fartøy som skal bakke seg ut fra kai. Veldig ofte ligg to fartøy side om side ved kaia og det som ligg
ytterst, nærest land vil kunne få utfordringer med å komme seg ut av havneområdet. Framtredende
vindretning er som kjent syd-vest og dette vil resultere i at en vert satt nærmere land ved sterk vind.
Spesielt vil dette gjelde for fartøy med ei framdriftslinje (1 propell og et ror). Denne type fartøy vil
oftest «drage» akterenden av fartøyet mot styrbord (høgre) ved bakking og på denne måten få ei
større utfordring å komme seg ut av havnebassenget. Også moderne fartøy, gjerne med stort
vindfang (overbygg) vil få større utfordringer i mye vind fra sør eller sør-vest. En kan også tenke seg
at en vil inn til kai i sterk vind og vil ikke få samme retrett mulighet om en må bakke utigjen uten å
komme til kai på grunn av vinden.
Slik vi ser det, vil vi få til dels mye større vindbegrensing ved manøvrering til og frå kai, enn vi har i
dag, om denne fyllinga skal bygget.»
Kystverket har forlagt nytt forslag om utfylling i sjø for ny nautisk vurdering av ferdsel til/fra
eksisterende kaianlegg og nødvendig manøvreringsareal. Tidligere vurdering opprettholdes. Fyllinga
er fremdeles for omfattende og strekker seg for langt ut i sjøen.
Kystverkets båter bruker jevnlig de kaianlegg som etaten har bygget på sine eiendommer på Nørve.
Følgende hendelse erfart av en av Kystverkets skippere, vil understreke behovet for tilstrekkelig
sjøareal rundt våre kaier: «I vinter 2020 fikk vi erfare at vi virkelig trenger manøvreringsarealet som i
dag er tilgjengelig i forbindelse med manøvrering til og fra nemde kai. Et av Kystverket sine fartøy
skulle gå fra kai i forholdsvis sterk vind og opplevde å drifte veldig i nordøstlig retning mot det
omtalte området for utfylling. Det var aldri fare for verken fartøy eller mannskap, men marginene var
små og tilgjengelig manøvreingsareal var i dette tilfellet veldig kjærkomment. Skipperen på fartøyet
m.fl er av ei slik oppfatning at dersom fylling kjem lenger ut i sjø, vil bruken av kaia begrenses veldig.
Dette er svært uheldig, då Kystverket kun har 3 kaier tilgjengelig på Nørve.»
Under henvisning til denne vurderingen, vil Kystverket opprettholde sine innsigelser til en utfylling
som foreslått i kart/tegning vedlagt nabovarselet av 11.05.2020. For øvrig vil vi bemerke at formålet
med utfyllingen burde ha fremgått av nabovarselet, herunder søknader om dispensasjon. I likhet
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med tidligere sak/nabovarsel fra 2019, antar vi at eksisterende tomt er for liten for det bygg som
ønskes oppført, og derfor er utfyllingen stor. Et eventuelt bygg og plassering av dette må vises på
tegning/kart. Det samme gjelder avkjørsel fra offentlig vei og parkeringsløsning. Dersom tiltakshaver
også har planer om kai og flytebrygge i forkant av utfyllingen, må dette fremgå av nabovarselet fordi
det har betydning for vurdering av ferdsel/tilflyt i sjøområdet.
Nabovarselet fremstår etter vår vurdering som mangelfullt opplyst. Her forsøker tiltakshaver å få
gjennomslag/dispensasjon for en omfattende utfylling først, for deretter å søke om konkrete
tiltak/bygg som er planlagt på eiendommen.
Merknad til søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 og § 29-4. 2. ledd:
I hovedtrekk er merknadene sammenfallende med merknadene til tiltaket som er gjengitt ovenfor og
kan leses i sin helhet i vedlegg til vedtak.
Sammendrag av merknad :
Kystverket vil i sin eiendomsgrense få en utfylling med støttemurer på 20-25 meter. Utover i sjøen vil
utfyllingen gå delvis over eiendomsgrensen. I neste omgang vil det komme et større bygg på denne
fyllingen..» Kystverket har som eier av nabotomt, tidligere signalisert at vi ikke er imot planene om en
utbygging på tilgrensende eiendom, men at dette skjer i forhold til tomtens faktiske størrelse og at
strandsonen opprettholdes. En omfattende utfylling for å kunne øke tomtestørrelse og
utnyttelsesgrad, vil medføre vesentlige ulemper for Kystverkets aktivitet som statlig etat innenfor
samferdsel, sikkerhet, miljø og beredskap. Det vises her til ovennevnte nautiske fagvurderinger.
Ulempene for Kystverkets ved å gi dispensasjon, vil etter vår vurdering være klart større enn fordelene
for utbygger. Tilgjengelig/nødvendig sjøareal for Kystverkets aktivitet må også sees i sammenheng
med mulig økende størrelse på fartøyer. Utfyllingen vil åpenbart medføre vesentlige ulemper for
Kystverkets aktivitet som statlig etat, herunder bruk av sitt anlegg/sjøareal. Disse ulempene må anses
å veie vesentlig tyngre enn de fordeler som oppnås ved en dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 294, 2. ledd. Utfyllingen er opplyst å ville følge dagens terrengnivå og avgrensningen i plan mot
naboeiendommen skal sikres med støttemurer. Selve fyllingsfoten vil strekke seg noe utenfor en
teoretisk videreføring av eiendomsgrensene i sjøen, men på denne dybden gjelder ikke
eiendomsretten..»
Ansvarlig søker sin kommentar til merknad:
«..Reguleringsplanen for området legger opp til utfylling av området. Dette har ikke blitt gjennomført
som opprinnelig planlagt, men signaliserer ønsket om å tilrettelegge for større næringsarealer i
området. Kystverkets eiendom med gnr/bnr 136/53 er også tidligere utfylt. Store deler av
kontorbygget på den eiendommen står på utfylt grunn. Det samme gjelder eiendommen lenger vest,
gnr/bnr 134/241, er også en utfylt eiendom. Dette fremgår av flyfoto fra 60-tallet, som vist på
utklippet under.
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Planlagt utfylling strekker seg direkte ut fra tiltakseiendommen, og tiltakshaver har vært særlig
opptatt av å ikke få en utbredelse på fyllingen som vil legge hinder på sjøområdet utenfor
naboeiendommene. Vår oppfatning er dermed at størrelsen på utfyllingen er godt tilpasset
tiltaksområdet og hensyntar naboeiendommene i tilstrekkelig grad. Det har også tidligere blitt
godkjent etablering av en flytebrygge utenfor tiltakseiendommen, som omfattet et større sjøareal
enn fyllingen vi nå omsøker. Vår vurdering er at omsøkte fylling representerer en mer hensynsfull
utnyttelse av området.
Det er ikke forsøkt å skjule informasjon om fremtidig bruk av området til næringsbygg, men det er en
mer hensiktsmessig prosess å få avklart mulighetene for utfylling før planlegging av byggetiltaket
gjennomføres. Når det på sikt vil bli omsøkt et nytt bygg på eiendommen, vil naboer varsles på nytt
om det tiltaket.
Vi registrerer at Kystverket er uenig i argumentasjonen for dispensasjon fra byggeforbud i 100metersbeltet og fra avstandskrav i plan- og bygningsloven. Vi opprettholder vårt standpunkt i
søknaden om dispensasjon og ber kommunen om å ta stilling til hvorvidt vilkårene for dispensasjon er
oppfylt.
Vi vil påpeke at Kystverket er en nabo og ikke en myndighet i dette tilfellet..».
«..Tiltakshaver eier tiltakseiendommen 136/22. Dagens eiendomsforhold gjelder ut til marbakken,
eventuelt til 2 meters dybde ved middelvannstand. Eiendomsgrense i sjø skal bestemmes som en
midtlinje mellom eiendommene, slik at hvert område på sjøbunnen tilhører den eiendommen som
ligger nærmest. Tiltak utover eiendomsgrensene styres ikke av en lovfestet rett til bruk av sjøbunnen.
Formelt sett er staten grunneier, men hjemmelen vil overføres til tiltakshaver dersom en
utfyllingstillatelse blir gitt. Utfyllingen er utformet slik at den ikke overskrider grensene mot
naboeiendommene. Det er derfor ikke nødvendig med grunneieravtaler for gjennomføring av
tiltaket..»
Kommunens kommentar :
Hovedsakelig er nabomerknader rettet mot omsøkte dispensasjoner. Hovedsakelig er det Kystverket
som protesterer mot tiltaket med begrunnelse at dersom en tillater utfylling i området som omsøkt
vil dette føre til deres fartøy som skal manøvrere til og fra havneområdet bli vesentlig svekket.
Fyllingen vil komme for nær og Kystverket har behov for dagens manøvreringsareal.
Nabomerknaden er rettet på dispensasjon fra 4meter og dispensasjon fra §1-8 kravet til nabogrense.
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Kommunen har vurdert og behandlet merknadene dette under avsnitt dispensasjon.
Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Søknaden har vært til uttale hos Fylkesmannen og de har gitt en utale mht. ålegrasforekomst og vil
ikke tilrå tiltaket som omsøkt.
Tiltakshaver har tatt merknaden til følge og det foreligger en rapport som angir tiltak som vil avbøte
for utbyggingen. Kommunen forutsetter at tiltakshaver tar merknadene til følge.
Dispensasjonsvurdering
Generelt om kommunens adgang til å gi dispensasjon:
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.
Ansvarlig søker sin begrunnelse for dispensasjon fra §1-8:
Hensikten med byggegrense mot sjøen er å ta hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre
allmenne interesser i strandsonen. Sjøen skal være tilgjengelig for publikum, og en gjenbygging langs
strandsonen kan virke privatiserende og hindre tilkomsten. Videre skal det sikres at områdene langs
sjøen holdes åpne av estetiske hensyn, og at vegetasjon og biologisk mangfold blir ivaretatt.
Eiendommen er fra før opparbeidet med en steinfylling og betongbrygge. Det planlagte
utfyllingstiltaket vil derfor ikke endre naturlandskapet eller områdets fremtoning. Utfyllingen vil
heller ikke påvirke publikums tilgang til sjøen. Området er uansett ikke særskilt attraktivt for
publikum og fremstår med et industrielt preg. Eiendommen er plassert mellom opparbeidede
næringsområder og innbyr ikke til opphold. Det er god tilgang til rekreasjonsområder langs sjø i
umiddelbar nærhet. Det er derfor mer hensiktsmessig å videreføre tiltenkte næringsformål på
tiltakseiendommen. Hensynet bak byggegrensen blir dermed ikke satt vesentlig til side.
Fordelen ved å gi dispensasjon er at man kan videreføre intensjonen fra gjeldende reguleringsplan,
som legger opp til utfylling av både omsøkte areal og tilgrensende områder. Det er ønskelig å
forsterke næringsarealene i området, noe som forutsetter utfylling i sjø. Kolvika ligger sentrumsnært
og er lett tilgjengelig via E136. Dette er derfor et attraktivt område for kontorbygg og andre
arbeidsplasser. Deler av utfyllingen vil komme inn på et område med registrert ålegras, en art som er
regnet som lokalt viktig. Det vil bli utført nærmere kartlegging av utbredelsen av naturtypen i forkant
av oppstart. Eventuelt behov for relokalisering av ålegraset vil avklares i samråd med Fylkesmannen.
Fordelene ved å gi dispensasjon anses derfor som klart større enn ulempene det medfører.
Kommunens vurdering av dispensasjon fra §1-8
100-metersbeltet langs sjøen og vassdrag er et område som er gitt en særskilt beskyttelse. Det
fremgår av plan- og bygningsloven (pbl) § 1-8 første ledd; ”I 100-metersbeltet langs sjøen og langs
vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser”. Dette må vurderes i sammenheng med at bygging og landskapsinngrep skal unngås på
arealer som har betydning for andre formål. Som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold,
kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig
betydning. Gjeldende tomteareal ligger i et område som er regulert til næring og industri og
tilstøtende tomter består av slik virksomhet. Det er etablert næringsvirksomhet stort sett langs hele
strandlinjen fra småbåthavnen i Nørvevika vest og inn til Gulliksen i øst. Dette gjør at området ikke
karakteriseres som et naturlig friluftsted for allmenn ferdsel, men tiltaket vil heller ikke redusere en
slik adgang. Imidlertid er det tilgang til slike sjønære områder som er tilrettelagt for fri ferdsel i
umiddelbar nærhet slik at tiltaket vil ikke gå på bekostning av et slikt tilbud.
Når det gjelder berøring av naturmangfold er det gjort en kartlegging i forhold til ålegrasforekomst i
tiltaksområdet. Rapporten konkluderer med at ålegrasforekomsten er størst vest for omsøkte
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eiendom, men at den også berører deler av utfyllingsområdet. Rapporten beskriver at ålegrasengen
vil raskt reetablere seg forutsatt at de avbøtende tiltakene benevnt i rapporten følges. Med dette
mener vi at føre var prinsippet mht. naturmangfold er tilstrekkelig og ivaretatt. Vi kan ikke se at
tiltaket vil sette bestemmelsen intensjon til side og heller ikke påføre omgivelsene vesentlige
ulemper. Tiltaket er i tråd med plan og en må her legge til grunn at en reguleringsplan skal gi
forutberegnelighet for borgerne, herav også tiltakshaver og eier av grunnen. Fordelene mht.
utnyttelse av et tomtearealet vurderes som større enn ulempene og vi godkjenner søknad om
dispensasjon fra §1-8.
Ansvarlig søker sin begrunnelse for dispensasjon §29-4:
Hensynet bak bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 29-4, 2. ledd er å sikre en viss avstand
mellom bebyggelse på naboeiendommer. Dette bidrar til å motvirke brannsmitte, ivareta lys- og
utsynsmuligheter for bygninger, sikre like utnyttingsmuligheter for eiendommer, samt ivareta
miljømessige kvaliteter for området. Utfyllingen vil ikke påvirke brannsikkerhet, lysinnslipp eller
utsynsmuligheter for fremtidig bebyggelse. Utfyllingen vil følge dagens terrengnivå og avgrensningen
i plan mot naboeiendommene sikres med støttemurer. Selve fyllingsfoten vil strekke seg noe utenfor
en teoretisk videreføring av eiendomsgrensene i sjøen, men på denne dybden gjelder ikke
eiendomsretten. Utfyllingen vil ikke gi begrensninger for bruk av tilstøtende eiendommer, for
eksempel ved redusert innseilingsdybde. Naboeiendommene vil også kunne fylles ut i sjøen i henhold
til reguleringsplanen. Hensynet bak bestemmelsen anses derfor ikke som vesentlig satt til side.
Fordelen ved å gi dispensasjon er som nevnt over at tiltakshaver kan få utnyttet eiendommen sin
som tiltenkt gjennom gjeldende reguleringsplan. Da det er forskjellige eiendommer og grunneiere, er
det utfordrende å få til en felles gjennomføring av områdeutviklingen. Dette medfører stykkevis
utfylling, som vil være avhengig av dispensasjon fra avstandskravet. Utfyllingen vil ikke gi
begrensninger mot naboeiendommer og fordelene ved å gi dispensasjons er dermed klart større enn
ulempene dette medfører.
Kommunens vurdering av dispensasjon fra §29-4:
Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og
luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og
omgivelsestilpasning. Kommunen skal anvende bestemmelsen slik at en oppnår en arealdisponering,
som på en god måte ivaretar både utbyggers interesser og ønsker, offentlige interesser samt hensyn
til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter jf. rundskriv H-8/15
Skal det bygges nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må det søkes om dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2. Dersom arealplanen oppstiller andre avstandskrav enn plan og bygningsloven
§ 29-4, går dette foran kravene loven .Så lenge bygningsmyndighetene holder seg innenfor de
begrensninger som følger av plan- og bygningsloven § 29-4 og eventuell plan, gir bestemmelsen
anvisning på et fritt skjønn med tanke på plassering og høyde. Dette følger av langvarig
forvaltningspraksis og rettspraksis . I og med at bestemmelsen gir anvisning på fritt skjønn skal
hensynet til det lokale selvstyret vektlegges, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum
Tiltaket etableres i tråd med gjeldende reguleringsplan som må legges til grunn som et
styringsverktøy for utbyggingen i området, en slik plan skal samtidig gi forutsigbarhet både for
utbyggere og grunneiere.
Planen åpner opp for utfylling i sjø for store deler av området, både foran omsøkte eiendom og
eiendommene ved siden av. Dette vil si at tomtens potensiale er vesentlig større enn slik den er i dag
og det vil være en klar fordel for tiltakshaver å få utnyttet dette potensialet.
I en dispensasjonsvurdering skal fordeler vurderes opp mot ulempene. Søker har lagt vekt på at
tiltaket er i tråd med plan og vil ikke påvirke eller medføre ulemper for tilstøtende eiendommer.
Videre er det lagt vekt på at tiltakshaver vil med utfyllingen få lagt til rette for en videreutvikling og
utbygging på tomten. At fremtidige utbyggingsplaner ikke er fremlagt i søknaden vurderes å være et
valg tiltakshaver står fritt i og en byggesak vil bli behandlet iht. gjeldende lovverk og planer.
Mot vest er det bnr 136/53 som får fyllingen nærmest innpå seg og de har merknader som i
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hovedsak går ut på at deres manøvreringsareal blir innskrenket og at dette kan ha konsekvenser for
inn og utseilas til kaiområde. De mener at kravene til å få dispensasjon til tiltaket ikke er oppfylt med
bakgrunn jf. §19-2 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler. Mot øst er det bnr. 78 og 92 som blir berørt men i mindre grad og
tiltakshaver skriver i sin kommentar til merknad at deres interesser og merknader vil bli ivaretatt.
Den mest konkrete ulempen for Kystverket er at de vil få sitt manøvreringsareal innskrenket ved inn
og utseiling til kai. Kystverket referer her til en hendelse der det var fare for en nestenulykke der
fartøyet drev mot land som følge av sterk vind og at denne hendelsen styrket deres vurderinger om
at eksisterende areal må opprettholdes.
Kommunen ser at å bevare eksisterende sjøareal er en fordel for inn- og utseiling i området, men
også at tilgangen til andre kaianlegg som Kystverket disponerer opprettholdes. Slik vi vurderer kan
fartøy benytte kaianlegg lenger mot vest som har beliggenhet lenger ute i sjø enn der en må anta at
konflikten med utfylling er mindre. Utfyllingen vil innskrenke manøvreringsarealet, men ikke stenge
tilførselen og sett i sammenheng med at Kystverket disponerer flere kaier i området så vil ikke
ulempene være klart større enn fordelene.
Ansvarlig søker har redegjort for at grensene i sjø er en forlengelse av grensene på land, noe som er
et svært utbredt prinsipp. Kystverket bestrider ikke grensene i sjø og vi legger til grunn av grensene
er avklart. Utfyllingen er omsøkt ihht gjeldende reguleringsplan og således ikke i strid med planen.
Muren rundt fyllingen oppføres i en forlengelse av tomtegrensen på land i en lengde på ca. 25meter
på det lengste. For stabilisering av muren oppføres fyllingsfoten utenfor denne muren men i en kote
på ca. -7 ytterst og med et hellingsforhold på 1:1,5 opp til kote -2,1. Det opplyses om at selve
fyllingsfoten vil strekke seg noe utenfor en teoretisk videreføring av eiendomsgrensene i sjøen, men
på denne dybden gjelder ikke eiendomsretten, noe også Kystverket har bekreftet i sin merknad.
Dette kan også leses i utdrag fra jusinfo.no "Utgangspunktet i norsk tingsrett er at eiendomsretten i
saltvann går ut til marbakken, dvs. det område i sjøen hvor bunnen begynner å falle sterkt, der det
blir brådypt, jf. Rt. 1889 s. 633 ”Det er som bekjendt en almindelig Mening, at Grundeierens
Raadighed over Havbunden ophører ved Marbakken, hvor saadan findes”. Der det i stedet er
langgrunt trekkes grensen ved to meters dyp målt ved middels lav vannstand. Tometersreglen er i
dag subsidiær. Dersom det er brådypt helt inne ved land skal eiendomsgrensen etter alminnelig
oppfatning trekkes slik at eieren får en rådighet tilsvarende det marbakkelinjen ville gitt. Det blir opp
til rettspraksis å trekke opp grensene i disse tilfellene. Eieren av et landområde ved sjøen har rett til å
utnytte de ressurser som finnes i sjøen frem til marbakken eller to meters dyp og på landområdene
som ligger til sjøen.
Utfyllingen skal følge dagens terrengnivå og avgrensningen i plan mot naboeiendommen skal sikres
med støttemurer. Avstandskravet er fastsatt først og fremst av branntekniske hensyn, men
bestemmelsen er også begrunnet i andre forhold, blant annet hensynet til at bebyggelse på
naboeiendommen sikres lys, rom og utsikt. For dette forholdet som gjelder utfylling i sjø kan vi ikke
se at disse momentene er vesentlig aktuelle, men vil komme til mer anvendelse ved søknad om bygg
på tomten.
Tiltakaver søker om å få utnyttet hele sin rettmessige eiendom og det må legges til grunn at det i
prosessen rundt planbehandlingen ble ulike interesser kartlagt og vurdert. Normalt skal naboen
kunne forutsette at hovedregelen om avstand på 4meter overholdes Men når det gjelder utfylling i
sjø er det naturlig at det gjøres andre vurderinger sett i lys av at grensene er under sjø og det
etableres et nytt landområde der 4metersgrensen vil være styrende. Når det gjelder vurderingen av
naturmangfoldet viser vi til de vurderinger som er gjort i forbindelse med §1-8. Tiltakshaver beskriver
at fyllingsfoten etableres på en dybde der eiendomsgrensene ikke er gjeldende og vi vurder at
tiltaket ikke er så omfattende og inngripende at det går ut over sikkerheten til den etablerte
virksomheten i området. Selve utfyllingen vil etableres innenfor tiltakshaver sine grenser og vi
vurderer at ei slik utfylling er i tråd med planen. Tiltaket vurderes ikke å sette intensjonen til
bestemmelsen til side og fordelene totalt sett for utfyllingen vurderes som større enn ulempene, og
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på bakgrunn av en helhetlig vurdering godkjenner vi søknad om dispensasjon fra Plan -og
bygningsloven §29-4.
Byggehøyder og plassering, inkludert høydeplassering:
Tiltaket sin plassering og høyde i marken/sjøen skal påvises av foretak med nødvendig godkjenning.
Tekniske anlegg:
Tilknytting til tekniske anlegg blir behandlet ved søknad om bygningstiltak på eiendommen.
Ansvar og uavhengig kontroll:
Vi har lagt til grunn at relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med nødvendige
ansvarsretter for rammetillatelse.
Konklusjon
Tiltaket godkjennes som omsøkt jf. Plan -og bygningsloven §20-1.
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 vannog avløpsgebyr kan blir beregnet med grunnlag i areal ført i Matrikkelen. Eventuell installasjon av
ildsted skal meldes til brannvesenet.
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 20/388» og gbnr.
136/22.
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/
Dokument fra før 2020 finner du her https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/innsyn-fra-deigamle-kommunene/
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Med helsing
Lars Roger Lundanes
avdelingsleiar

Merete Nykrem
avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
Vedlegg:
D-01 SItuasjonsplan
SV: Nørvevika
D-01 Situasjonsplan revidert
E-01 Oversiktsplan
G-01 Gjennomføringsplan v01
E-02 Prinsippsnitt tørrmur
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Orientering om klagerett i byggesaker - Ålesund kommune - Plan, byggesak og geodata - Nynorsk
Lovheimel:
Kven har rett til å Den som er part i saka, eller som har rettsleg
Forvaltningslova
klage?
klageinteresse, kan klage på vedtak i byggesak.
(Fvl.) § 28
Kva kan du klage Enkeltvedtak, dvs. vedtak som er bestemmande for
Fvl. § 28, jf. § 2.
på?
rettar eller plikter til ein eller fleire bestemde personar.

Klagefrist

Kva må du ta
med i klaga?

Du har ikkje rett til å klage på forhold som er avgjort i
bindande reguleringsplan eller dispensasjon, etter at
fristen for å klage på dei vedtaka er gått ut.
Klaga må vere postlagt innan tre (3) veker etter at du
fekk melding om vedtaket. Det vil si at du må sende
klaga innan tre veker frå den dagen melding om
vedtaket vart lagt i di postkasse, postboks eller blei
levert på anna måte. Om du ikkje har fått melding, er
klagefristen tre veker frå du fekk eller burde skaffa deg
kjennskap til vedtaket.
Sjølv om klaga blir sendt for seint kan kommunen
behandle klaga dersom
a) du ikkje kan lastast for at fristen ikkje blei haldt eller
for å ha drygd med å klage etterpå, eller
b) det er «særlege grunner» til at det er rimeleg at
klaga blir prøvd.
Klagen må:
- vere signert
- angi kva vedtak det klagast på
- angi kva endringar ein ønsker
- eventuelt gi opplysingar om oppfylling av
klagefrist (om det er tvil om klaga er sendt til
rett tid).

Fvl. §§ 29 og 30

Fvl. § 31

Fvl. § 32

I tillegg bør klagen vere grunngitt, og gi eventuelle
andre opplysingar som kan ha betyding for kommunen
si vurdering.

Kven kan du
klage til?

Om det er feil eller manglar ved klaga, få du ei kort frist
for å rette eller utfylle klaga.
Klaga skal sendast til:

Fvl. § 28

Ålesund kommune
v/Plan, byggesak og geodata
Postboks 1521
6025 Ålesund
Eller på e-post: postmottak@alesund.kommune.no.
Vidare saksgang:

Klaga blir først vurdert av den instansen som har gjort
vedtaket. Om verksemda ikkje finn grunn til å endre
sitt vedtak blir saka behandla i Planutvalet (PU).
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Fvl. § 33

Når blir klaga
behandla?
Kva skjer med
byggearbeidet i
mellomtida?

Rett til innsyn og
rettleiing

Rett til å krevje
grunngjeving:

Kostnader ved å
klage

Om PU held fast ved det opphavlege vedtaket, vil saka
blir sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal for
endeleg avgjerd.
Innan åtte – 8 – veker
Sjølv om det er klaga over vedtaket, kan ein
gjennomføre vedtaket straks det er gjort. Det betyr at
byggearbeidet kan starte, så snart det er gitt
igangsettingstillatelse.
Kommunen kan bestemme at arbeidet ikkje kan starte
opp før klaga er avgjort, om kommunen finn grunn til
det.
Part i saka har rett til rettleiing. Partane har normalt
også rett til å gjere seg kjent med dokumenta i saka.
Du finn dei fleste saker og dokument på kommunen
sine heimesider:
https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn
Om du ikkje finn dokumenta der, kan du rette spørsmål
om innsyn til kommunen på e-post:
postmottak@alesund.kommune.no.
Om vedtaket ikkje er grunngjeve, har du som er part i
saka rett til å få særskilt grunngjeving for vedtaket.
Klagefristen blir utsett til etter at du har fått
grunngjevinga.
Du kan søke om å få dekt utgifter til nødvendig
advokathjelp. Her gjeld visse grenser for inntekt og
formue. For meir informasjon om dette ta kontakt med
Fylkesmannen i Møre og Romsdal eller advokat.

SAK § 7 – 1, jf. § 7
– 2 fjerde avsnitt.
Fvl. § 42

Fvl. § 11 og § 18.

Fvl. § 24 og § 25

Fvl. § 36

Om du får medhald i klaga kan du i nokre tilfelle krevje
dekning for vesentlege kostnader som har vore
nødvendig for å endre vedtaket til din fordel.

Orientering om klagerett i byggesaker - Ålesund kommune –-Plan, byggesak og geodata - Bokmål
Lovheimel:
Hvem har rett til Den som er part i saken, eller som har rettslig
Forvaltningsloven
å klage?
klageinteresse, kan klage på vedtak i byggesak.
(Fvl.) § 28
Hva kan du klage Enkeltvedtak, dvs. vedtak som er bestemmende for
Fvl. § 28, jf. § 2.
på?
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.
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Klagefrist

Hva må du ta
med i klagen?

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.
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).

Fvl. §§ 29 og 30

Fvl. § 31

Fvl. § 32

I tillegg bør klagen være begrunnet, og gi eventuelle
andre opplysninger som kan ha betydning for
kommunen sin vurdering.

Hvem kan du
klage til?

Om det er feil eller mangler ved klagen, får du en kort
frist for å rette eller utfylle klaga.
Klaga skal sendes til:

Fvl. § 28

Ålesund kommune
v/Plan, byggesak og geodata
Postboks 1521
6025 Ålesund
Eller på e-post: postmottak@alesund.kommune.no.
Videre saksgang:

Når blir klagen
behandlet:
Hva skjer med
byggearbeidet i
mellomtida?

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).
Om PU held fast ved det opprinnelige vedtaket, vil
saken bli sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal for
endelig avgjørelse.
Innen åtte – 8 – veker
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.
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Fvl. § 33

SAK § 7 – 1, jf. § 7 –
2 fjerde avsnitt.
Fvl. § 42

Rett til innsyn og
veiledning:

Rett til å kreve
begrunnelse:

Kostnader ved å
klage

Kommunen kan bestemme at arbeidet ikke kan starte
opp før klaga er avgjort, hvis kommunen finner grunn
til det.
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.
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.
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
Fylkesmannen 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.
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Fvl. § 11 og § 18.

Fvl. § 24 og § 25

Fvl. § 36

