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Invitasjon fra leder i komitéen Dag Olav Tennfjord om informasjon om forprosjektet for Kvasnes
avløpsrenseanlegg;

1. Innbyggerinvolvering

o Innbyggerinitiativ vedrørende lokalisering 

o Medvirkning i prosjektet

o Informasjon til innbyggerne om prosjektet

2. Veien videre - politisk handlingsrom

3. Annet



Reinare fjordsystem
Lovleg løysing for avløpsvatn
Berekraftig løysing for framtida





Sunnmørsposten 13.01.2021

Innbyggerinitiativ i Ålesund kommune



• Samarbeidet startet opp i 2016.

• Utgangspunktet for lokalisering av anlegget i 
Sula kommune;
o Antatt bedre resipientforhold.
o Sula kommune skulle være ansvarlig for å 

finne egnet og minst mulig fordyrende 
lokalisering.

o Sula kommune ansvarlig for regulering av 
valgte lokasjon.



Vedrørende lokalisering av det nye avløpsrenseanlegget

Sula kommunestyre har avvist utredning av ny lokalisering tre ganger;

1. Innbyggerforslag håndtert i Sula kommunestyre sak 014/18

2. Interpellasjon i kommunestyret 22.mars 2018

3. Vedtak om utredning av lokalisering på Kvasnes i kommunestyret 03.05.2018



Innspill fra innbyggerne vedrørende lokalisering av det nye avløpsrenseanlegget som planlegges har vært oppe til 
politisk håndtering i Sula kommunestyre flere ganger;

1. Innbyggerforslag håndtert i Sula kommunestyre sak 014/18



Sula kommunestyre 22.03.2018 – presentasjon i forbindelse med innbyggerinitiativ



Sula kommunestyre 22.03.2018 – presentasjon i forbindelse med innbyggerinitiativ



Innbyggerinitiativ Sula kommune sak 014/18 – i rådmannens vurdering;

Sula kommunestyre imøtekom i møtet ikke innbyggerforslaget om å utrede ny lokalisering på ytre Sula



2. Interpellasjon fra Miljøpartiet dei grøne i Sula - Sula kommunestyre sak 015/18





1. Innbyggerinvolvering

o Innbyggerinitiativ vedrørende lokalisering 

o Medvirkning i prosjektet

o Informasjon til innbyggerne om prosjektet

2. Veien videre - politisk handlingsrom

3. Annet



Innbyggermedvirkning i forbindelse med planleggingen av nytt avløpsrenseanlegg på Kvasnes

1. Reguleringsplan (Henning Myrland Asplan Viak – Sula kommunestyre 15.10.2020)





Teknisk forprosjekt for avløpsrenseanlegget

• Prosjektering av anlegget i fjell, inkludert adkomst, 
innløps- og utslippsarrangement.

• Daganlegg/administrasjonsbygg.

• Undersøkelser som også inngår i 
konsekvensutredningen;

o Strømningsanalyser og simulering av utslipp. 

o Kartlegging av marint naturmangfold inkludert 
koraller.

o Arkeologiske utgravinger og geotekniske 
undersøkelser (rapport februar 2021?)

o Risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS)



Teknisk forprosjekt – lovkrav og veiledninger 

• Forurensningsloven med tilhørende 
forurensningsforskrift.

• Norsk Vann rapport 256/2020
«Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg»

• Arbeidsmiljøloven

• Annet tilknyttet prosjektering.



1. Reguleringsplan



Hvor kan innbyggerne ha en reell medvirkning

Reguleringsplan

o Planoppstart var varslet, og alle hadde mulighet for å gi 
innspill. Alle innspill skal behandles i saksutredningen som 
følger første planutkast.

o Planutkast med tilhørende konsekvensutredning vil trolig 
være klar august 2021.

o Sula kommunestyre vedtar når planen er klar for å legges ut 
til offentlig ettersyn.

o Alle innbyggere, private og offentlige instanser – også i 
Ålesund kommune, kan komme med innspill til 
planutkastet.

o Alle innspill skal håndteres i etterkant – inkludert de som 
kommer fra innbyggere i Ålesund, og skal med tilhørende 
kommentarer opp til videre politisk behandling. 
Eventuelt med nytt revidert planutkast.

o Endelig reguleringsplan skal vedtas av Sula kommunestyre.



Hvordan kan innbyggerne ha en reell medvirkning – teknisk forprosjekt

Forprosjektet skal vedtas av Sula og Ålesund 
kommunestyre.
Vurderinger med hensyn på;

• Økonomiske forhold – herunder 
byggekostnader og driftskostnader 
(livssykluskostnad).

• Aktuelle renseprosesser og mulig 
renseeffekt.

• Muligheter for energigjenvinning i 
prosessanlegget.

• Organisering og eierskapsforhold.

• Annet.

o Innspill fra innbyggere, offentlige instanser og 
andre blir hørt og vurdert for eventuell 
implementering i prosjektet.

• Strømningsmålinger vs
resipientundersøkelser.

• Bred kartlegging av marint naturmangfold.

• Luktspredningsanalyser.

• Arkeologiske utgravninger, geologi.

• Anlegg i fjell for å minimere ulemper.



Hvor kan innbyggerne ha en reell medvirkning

Når reguleringsplan for Kvasnes er vedtatt;

• Søknad om utslippstillatelse i henhold til 
forurensningsloven §11, sendes statsforvalteren i 
Møre og Romsdal.

• Søknaden blir lagt ut til offentlig høring av 
statsforvalteren.

• Det kan sendes inn merknader til søknad om ligger 
ute, og disse vil bli saksbehandlet hos 
statsforvalteren før eventuell tillatelse gis.



1. Innbyggerinvolvering

o Innbyggerinitiativ vedrørende lokalisering 

o Medvirkning i prosjektet

o Informasjon til innbyggerne om prosjektet

2. Veien videre - politisk handlingsrom

3. Annet



Informasjon om prosjektet til innbyggere 

Prosjektet innser at vi må bli bedre og tydeligere på kommunikasjon utad;

• Nettside vil bli utarbeidet – forhåpentligvis ferdigstilt februar 2021.

– Generell informasjon

– Prosjektrapporter

– Politisk behandling

– Annet

• Arrangering av folkemøte/webinar

• Pressemeldinger 

• Annet

Sula kommune har siden 02.10.2019 hatt en informasjonsside på www.sula.kommune.no hvor all offentlig 
informasjon er samlet og tilgjengelig.

http://www.sula.kommune.no/
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Politisk handlingsrom for pågående prosjekt

- Offentlige lover og retningslinjer , utslippstillatelser.

- Innspill til reguleringsplan for Kvasnes i Sula 
kommune.

- Teknisk forprosjekt – politisk behandling av prosjektet. 



Noen sannsynlige konsekvenser om Ålesund kommune vil utrede ny lokalisering

• Ålesund kommune må finne egnet lokasjon i egen kommune om en ønsker å samle flere anlegg i 
ett større anlegg.

• Sula kommune har sterke pålegg fra statsforvalteren i Møre og Romsdal, og har ikke tid til flere 
utredninger. Vil trolig etablere eget anlegg i Solevågen uten Ålesund kommune.

• Tilstanden til resipientene i Ålesund, samt at kravene fra sentrale myndigheter strammes inn vil 
trolig medføre strengere rensekrav om en vil beholde eksisterende anlegg. 

• Det må utredes om det er tilgjengelig areal på eksisterende lokasjoner for å etablere nye rensetrinn. 

• De fleste anleggene er 30 år og eldre. Rehabilitering av disse vil sannsynligvis bli svært omfattende 
og kostbart.



Tilbakemelding fra administrasjonen (daværende kommunalsjef) i Ålesund kommune mars 2018 
til Sula kommune;

1. Administrasjonen i Ålesund kommune ønsker ikke å gå inn i en intern lokaliseringsdebatt hva 
gjelder plassering av renseanlegg i Sula kommune.

2. Generelle forhold som vil tillegges vekt ved vurdering av felles anlegg;

• Forholdet mellom renseanleggets miljømessige kvalitet (rensegrad, resipient mm) og 
kostnader.

• Kostnadene vil være en funksjon av kostnader ved selve renseanlegget og kostnader ved 
ledningsanlegg for å nå fram til anlegget.

• På et gitt punkt vil kostnadene bli for store til at Ålesund kommune finner det 
regningssvarende å delta i et felles anlegg.



1. Innbyggerinvolvering

o Innbyggerinitiativ vedrørende lokalisering 

o Informasjon til innbyggerne om prosjektet

o Medvirkning i prosjektet

2. Veien videre – politisk handlingsrom

3. Annet?


