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Referat  
Dato: 18.01.2023 
Tid: 10:00 
Referent: Karoline Valle 
  
  

 

    

Referat fra samrådsmøte for oppstart av planarbeid - E39/E136 Breivika-
Digernesskiftet 
 
Møte nr.: Fyll inn. 

Sted: Ålesund, Rådhuset og teams 

Møteleder: Karoline Valle 

Til stede: Fra Statens vegvesen (SVV): Harald Inge Johnsen, Tove Broen Jakobsen, Tone 
Hammer og Karoline Valle  
Fra Ålesund kommune (ÅK): Tore Øvstebø, Sol Slinning, Anette Solbakk, Kjell 
Sandli, Maya Flem 

Forfall: Malin Piegsa 

Kopi:   

 
 
 Ansvar / frist 
Presentasjon av deltakerne i møtet, og litt om roller og oppgaver for den 
enkelte:  
Harald Inge Johnsen – SVV, Utbyggingsdivisjonen, prosjektleder 
Tove Broen Jakobsen – SVV, Kontrakt og marked, rådgiver  
Tone Hammer - SVV, Utbyggingsdivisjonen, planleggingsleder  
Karoline Valle – SVV, Utbyggingsdivisjonen, planleggingsleder 
Tore Øvstebø – ÅK, leder i planutvalget  
Sol Slinning – ÅK, assisterende kommunalsjef 
Anette Solbakk – ÅK, Plansjef  
Kjell Sandli – ÅK, rådgiver/saksbehandler plansaker 
Maya Flem – ÅK, rådgiver  
 

 

Presentasjon av forslag til planarbeid - 

  
Saksbehandler/telefon: 
Karoline Valle / 99696864 
Vår dato: 27.01.2023 
Vår referanse: 22/182506-16 
  



2 
 

 

 Ansvar / frist 
Presentasjon av vegvesenet sitt forslag til planarbeid for en 
detaljreguleringsplan for strekninga E39/E136 Breivika – Digernesskiftet. 
Presentasjonen er lagt ved referatet.  
 
Brusdalsvatnet 
Brusdalsvatnet som framtidig drikkevannskilde hensyntas i arbeidet med 
planlegging av ny E39/E136 Breivika-Digernesskiftet.  
 
ÅK: Presiserer at Brusdalsvatnet er av lokal, regional og nasjonal verdi som 
drikkevannskilde.   
 

SVV og ÅK 

Dialog om innholdet i planarbeidet 
Transportsystemet på tvers av planer ivaretas gjennom samhandling. 
 
SVV: Pga. kompleksiteten i planarbeidet med ny E39/E136 forbi 
drikkevannskilden, tilrås det at hensynet til gående og syklende ivaretas i eget 
planarbeid av prosjektet E39 Ålesund-Molde.  
 
ÅK: Ålesund kommune ønsker at dette reguleringsarbeidet blir en del av 
prosjektet E39 Ålesund-Molde. Alternativt kan det settes i gang et eget 
reguleringsarbeid i en parallell prosess.  
 
Etterskrift: Det igangsettes et eget planarbeid for gående og syklende gitt 
nødvendig budsjettdekning.  
 

- 

Dialog om planavgrensninga  
Det vurderes at planavgrensninga utvides til vannlinja i Brusdalsvatnet i sør, 
det avhenger av bl.a. kulturminnemyndighetenes tilbakemelding på mulige 
flere arkeologiske undersøkelser som følger av eventuell utvidelse av 
planavgrensninga.  
Avklares etter dialog mellom MRFK, ÅK og SVV.  
 
Helheten i planlegginga av transportsystemet på tvers av planprosesser 
ivaretas gjennom samhandling. Forslag til planavgrensning for Breivika-
Digernresskiftet overlapper dels med andre pågående planarbeider i vest og 
øst, noe som ikke anses som ei utfordring.   
 
Etterskrift: Etter dialog med fylkeskommunen er det klart at en utvidelse av 
planavgrensninga vil utløse krav til flere arkeologiske undersøkelser. Av 
hensyn til ønsket om å redusere påvirkningene på Brusdalsvatnet vurderer vi 
det som mindre hensiktsmessig å utvide plangrensa til vannlinja. Oppsummert 
vurderer vi det slik at det er flere ulemper enn fordeler ved å utvide plangrensa 
til vannlinja i Brusdalsvatnet, og går derfor bort fra dette alternativet.  

SVV 



3 
 

 

 Ansvar / frist 
Plangrensa i sør følger i hovedsak eiendomsgrensa til lokale sideveger. 
 
Planprogram og konsekvensutredning  
Planarbeidet utløser krav til planprogram og konsekvensutredning etter pbl §§ 
4-1 og 4-2.  
 
Planprogrammet avklarer bl.a. formålet med planarbeidet, hvordan planen skal 
utarbeides, hva som skal utredes og hvordan medvirkning og høring skal 
gjennomføres.   
 
Det er enighet om å varsle oppstart av planarbeid før planprogrammet legges 
ut til høring med bakgrunn i allmennhetens interesser til 
kunnskapsinnhentingen som er påstartet ved Brusdalsvatnet.   
 

 

Midlertidig forbud mot tiltak innen planområdet - pbl § 13-1  
Midlertidig forbud mot tiltak, tredje ledd.  
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført 
hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.  
 
I utøvinga av dette skjønnet er SVV en naturlig høringspart når annen 
planlegging skjer innenfor planområdet som vi har varsla.  
Planområdet ligger også innenfor nedslagsfeltet til drikkevannskilden, og det 
er naturlige restriksjoner på tiltak fra før i dette området. 
 

 

Foreløpig framdriftsplan  
Varsle oppstart av planarbeid – uke 4 2023 
Planprogram – vår 2023  
Offentlig ettersyn av forslag til planprogram 6 uker – august/september 2023  
Planprogrammet fastsettes av kommunestyret etter innstiling fra planutvalget – 
høst 2023  
Grovsiling av alternativ og KU – 2024  
Undersøkelser er påstartet mht. arkeologi og vannmiljø. Ytterligere 
undersøkelser gjennomføres vekstsesongen 2023 
Vi håper på vedtak av plana ila. 2024 (gitt en ideell framdrift) 
 
Etterskrift: Det tas hensyn til nødvendig tid til politiske behandlinger i 
høringsfaser, etter nærmere dialog med ÅK. 
 

 

Dialog om arbeids- og ansvarsfordeling  
Arbeids- og ansvarsfordelinga gjennomføres som for planarbeidet på 
E39/E136 Digernesskiftet – Ørskogfjellet, og slik det framgår av tabell under. 
 

 

Kontaktpersoner for planarbeidet:  - 
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 Ansvar / frist 
ÅK: Kjell Sandli 
SVV: Karoline Valle  
 
SVV ber om at planarbeidet får tildelt planID som vil følge planen framover.  
Høringsparter lokalt sendes SVV.  
 
Etterskrift: PlanID er 2022013835. 
 

ÅK 

 
Arbeids- og ansvarsfordeling: 
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