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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 25.04.2013  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Bolsønesområdet, plan nr. 200609, slik denne framgår av plandokumenter 
datert 01.03.2013. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 19.03.2013  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Bolsønesområdet, plan nr. 200609, slik denne framgår av plandokumenter 
datert 01.03.2013. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.03.2013  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Bolsønesområdet, plan nr. 200609, slik denne framgår av plandokumenter 
datert 01.03.2013. 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Bolsønesområdet, plan nr. 200609, slik denne framgår av 
plandokumenter datert 01.03.2013. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Molde kommune 
 
Bakgrunn:  Reguleringsarbeidet startet i 2006 som en følge av at det var lagt ned  

bygge- og deleforbud for en del av området. Hensikten var å utarbeide en 
samlet plan for et større område med en usammenhengende 
reguleringssituasjon, som i tillegg ikke var i samsvar med 
kommuneplanen. 
Siden den tid har forutsetninger endret seg. 
Målsetningene er like vel de samme – å lage en samlet plan for hele 
området. 
 

Planstatus:  Kommuneplan for Molde by 2000-2010. Arealbruksformål: Næring og  
industri. 
Plan nr. 1773 – Reguleringsplan for området Moldegård-Tøndergård 
Plan nr. 0575 – Reguleringsendring for gangveg langs og undergang  

    under Fannestrandvegen 
Plan nr. 1683 – Reguleringsendring Tøndergård – Furukollen 
Plan nr. 2885 – Reguleringsendring Fuglset – Enen – Tøndergård 
Plan nr. 1691 – Delingsplan for del av Bolsønesområdet 
Arealbruksformålene er næring og industri med ulike bestemmelser og 
forskjellige veg- og trafikkløsninger. 
 
Det er nylig lagt ned midlertidig forbud mot tiltak for et område langs E39 
og sidearealer på strekningen forbi planområdet. Dette betinger at 
avgrensning av detaljregulering for Bolsønesområdet må trekkes noe 
tilbake mot nord. 
 

Planprosess: 31.03.2006 Oppstart av reguleringsarbeid varslet ved annonse og brev. 
30.10.2006 Åpent orienteringsmøte 
04.12.2007 1. gangs behandling av reguleringsforslag i plan- og  

utviklingsstyret. 
18.12.2007 – 31.01.2008 Offentlig ettersyn 1. gang. 
18.05.2010 2. gangs behandling av reguleringsforslag i plan- og  
  utviklingsstyret 
01.06.2010 3. gangs Behandling av reguleringsforslag i plan- og  

utviklingsstyret. 
18.06.2010 – 13.08.2010 Offentlig ettersyn 2. gang. 
 



I løpet av planprosessen har det også vært mange drøftinger 
med Statens vegvesen vedrørende løsninger for E39 og 
kryss til sidevegnettet. Det har vært et ønske å koordinere 
disse prosessene, uten at det har lykkes fullt ut. 

11.12.2012 Midlertidig forbud mot tiltak vedtas av plan- og  
utviklingsutvalget, for arealer langs E39 på strekningen 
Glamox-Fuglset.  
I samsvar med plan- og bygningsloven gjelder forbudet i 4 
år. Reguleringsarbeidet blir nå igangsatt med oppstartsmøte 
i mars måned. 

Saksgjennomgang: 

Merknader og innspill: 
 
1. Istad Nett AS: 

Kart over eksisterende installasjoner og kabler er lagt ved, og det blir gjort 
oppmerksom på at aktuelle utbyggere må bære kostnader ved omlegging. 
Kommentar: Merknaden tas til etterretning. 

 
2. Øyvind Røshol, Fannestrandvegen 76: 

Reguleringsforslaget vil etter eierens oppfatning medføre store ulemper og 
verdiforringelse, og en ønsker derfor kontakt og orientering om planarbeidet og 
konsekvensene av dette  
Kommentar: Det har vært flere møter hvor planens begrensinger og muligheter 
har vært drøftet. 

 
3. Arkitektkontoret BBW på vegne av OOE Molde AS, Verftsgata 7 og 9: 

Forslag til vegløsning for Verftsgata er sterkt ødeleggende for virksomheten på 
eiendommen, og nåværende konsept kan ikke videreføres. Det vises til tidligere 
planforslag som en fant akseptabelt. En ber om at planforslaget blir endret i 
samsvar med tidligere forslag. 
I forbindelse med varsel om midlertidig forbud mot tiltak i området, har eieren i sin 
merknad reist spørsmålet på nytt om det er nødvendig med en gjennomgående 
Verftsgata, sett i lys av de nye skissene fra Statens vegvesen for E39.  
Kommentar: Eiendommen Verftsgata 7 og 9 ligger slik til at den vil bli berørt 
både av utvidelse av E39, forlengelse av Verftsgata, forbindelsesvegen mellom 
disse og kryssløsningene. I tillegg kan også en framtidig gangvegsløsning berøre 
eiendommen. Vurderingen her gjelder prinsippene for Verftsgata, og om denne skal 
være gjennomgående eller ikke. Det vises derfor til drøftingen av Verftsgata 
nedenfor. 

 
4. Kosbergs Arkitektkontor AS på vegne av Reitan Eiendom AS, gnr. 26 bnr. 601: 

Det protesteres mot reguleringsforslaget da dette vil begrense mulighetene for bruk 
og utvikling av eiendommen. Blant annet vil parkeringsarealene bli sterkt redusert 
på grunn av den regulerte samlevegen, og eiendommen bli delt i to. 
Kommentar: Det konstateres at ny regulert samleveg vil redusere eiendommen. 
Et viktig element er likevel at med en ny samleveg slik som vist, vil dette forenkle 
trafikksituasjonen betydelig ved at eiendommer som i dag kjører over virksomhetens 
område, kan få tilkomst via den nye vegen.  
Om denne eiendommen kan gis erstatningsareal mot vest, tas ikke stilling til i 
reguleringsplanen. Det blir en sak i forbindelse med gjennomføring av planen. 

 



5. Advokat Øyvind Riise på vegne av OOE Molde AS: 
Det slås fast at med de konsekvenser reguleringsplanen får for eiendommen, kan 
det ikke påregnes enighet om gjennomføring av planen. 
Det anmodes om at planen blir endret i forhold til de øvrige uttegnede alternativene, 
da dette vil samsvare bedre med intensjonen for planarbeidet om å «styrke den 
fremtidige infrastrukturen i området ved å legge til rette for en utviklingsstruktur som 
økonomiserer med arealressursene, samtidig som det blir gitt rom for utvidelse av 
eksisterende aktiviteter.» 
Kommentar: Det vises til kommentar under merknad 3. 

 
6. Norges Handikapforbund: 

Ingen merknad. 
 

7. Verftsgata 2 AS og Verftsgata 4AS: 
Det er lagt ved en mulighetsstudie for eiendommene. 
Det ønskes en større byggehøyde for dette området, hevet fra kote 18 til 21. 
En ber om at eksisterende kryss mellom Verftsgata og Birger Hatlebakks veg 
opprettholdes. Dette begrunnes med at dette er et viktig areal for både 
markedsføring/profilering og utvikling av eiendommen generelt. Dessuten hevdes 
det at trafikkavviklingen vil bli dårligere med en slik løsning på grunn av andre 
vikepliktsregler. 
Forslått gangveg langs Birger Hatlebakks veg forslås tatt bort. Samtidig bør det 
etableres et gangfelt over Birger Hatlebakks veg inn mot Verftsgata. 
En mener det er svært uheldig om Verftsgata skulle bli en avlastningsveg gjennom 
en lang anleggsperiode ved bygging av E39. det etterlyses en tidsplan for dette. 
Til slutt ønskes det muligheter for etablering av boliger i kombinasjon med 
næringsbygg. 
Kommentar:  I dette reguleringsarbeidet har kommunen vært bevisst på at i dette 
området skal næringsaktivitet prioriteres. Dette er ett av de svært få arealene der 
det er mulig å rendyrke slik aktivitet, og åpne for etablering virksomheter som 
vanskelig kan kombineres sammen med gode bomiljøer. I et overskuelig 
tidsperspektiv må dette fortsatt være rammen for dette området.  
En rundkjøring i krysset mellom Birger Hatlebakks veg og Verftsgata er tidligere 
utredet i forbindelse med reguleringsarbeidet for «Lidl-tomta». Konklusjonen var at 
med de økte trafikkmengdene og i kombinasjon med et forbedret kryss i 
Fannestrandsvegen, vil dette være den beste løsningen. 
med en forlenget Verftsgate østover, vil det også skapes alternativ for inn- og 
utkjøring. 
Det er tidligere regulert fortau og gangveg langs Birger Hatlebakks veg, og det er 
nødvendig at disse årene blir så gjennomgående som mulig.  
Av reguleringskartet går det fram at byggegrensene ikke er økt tilsvarende, de er 
faktisk littredusert i forhold til den gamle reguleringsplanen. 
Når det gjelder byggehøydene er disse justert, men med bestemmelser om at 
bygningsmassen skal avtrappes mot vest. 

 
8. Bolsønes Verft AS: 

Merknaden gjelder først og fremst videreføringen av Verftsgata gjennom 
eiendommen. Dette fører til store inngrep i eiendommen og bygningsmassene, som 
ikke er ønskelige. En kan akseptere en midlertidig veg i en anleggsfase for E39, 
men ikke en permanent veg, som en mener er unødvendig. 
Kommentar:  Prinsippet med en forlenget Verftsgate har vært sentralt i dette 
planarbeidet. Denne var tidligere lagt sør for den omtalte verkstedshallen. En slik 



løsning ble i sin tid vurdert som dårligere, da dette gjorde større inngrep i selve 
verftsområdet.  
Skal en kunne legge til rette for vesentlige utvidelsesmuligheter av næringsarealene 
på Bolsønesområdet, kan dette vanskelig la seg gjøre uten at det blir etablert en 
framtidsrettet veg i området. 

 
9. Rådet for funksjonshemmede: 

Ingen merknad. 
 

10. Hammerø & Storvik AS, på vegne av Bjarne Rødseth Eiendomsselskap AS: 
Det protesteres mot planen fordi en oppfatter at reguleringsplanen legger 
begrensninger på innkjøringsforholdene til bensinstasjonen og 
parkeringsområdene. 
Kommentar: Som det går fram av eiendomsgrensene er vil reguleringsplanen 
bare i liten grad beskjære eiendommen. Som tidligere nevnt blir det vurdert som 
vesentlig å regulere inn arealer til en framtidsrettet veg i område som kan betjene 
flere virksomheter og økt aktivitet. 

 
11. Hammerø & Storvik AS, på vegne av Bolsønes Industriveg: 

Det protesteres mot at Verftsgata skal gjøres gjennomgående, og peker på tidligere 
alternativ 1 som en løsning. 
Kommentar: Det vises til kommentaren under merknad 10 ovenfor. 

 
12. Møre og Romsdal fylkeskommune: 

Det blir reist innsigelse til reguleringsforslaget da en oppfatter 
reguleringsbestemmelsene å være i strid med fylkesdelplan for senterstruktur når 
det gjelder å tillate detaljhandel. Fylkesdelplanen og rikspolitiske retningslinjer for 
kjøpesenter tillater ikke detaljhandel utenfor sentrumsområdene. Da 
reguleringsplanen har tatt forbehold om at «dagligvarehandel og lignende 
detaljhandel tillates ikke etablert» forslår fylkeskommunen en mer presisert 
bestemmelse. 
Kommentar: Innsigelsen gjelder egentlig en presisering av intensjonen i 
reguleringsplanen om at det ikke er ønskelig med detaljhandel i området. 
Reguleringsbestemmelsene justeres derfor i samsvar med forslaget til 
fylkeskommunen, og innsigelsen er trukket. 

 
13. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

Fylkesmannen peker på at det i planen ikke er vurdert faren for forurensning fra 
tankanlegg og bensinstasjoner ved en evt. flodbølge. Forskriftene om spesielle 
virksomheter som ikke kan etableres i risikoområder gjelder også bestående 
anlegg. Det blir ikke reist innsigelse til planen på dette grunnlag, men kommunen 
blir bedt om å vurdere denne problematikken i forbindelse med 
kommuneplanarbeidet. 
Bestemmelsene om hvilke virksomheter/handel som kan etableres i området bør 
samsvare med fylkesdelplan for senterstruktur. 
Kommentar: Merknaden tas til etterretning. Det kan i tillegg nevnes at Esso sitt 
tankanlegg nå er tatt ut av drift, slik at dette ikke lenger er noe risikoelement i denne 
sammenhengen. 

 
14. Hammerø & Storvik på vegne av Verftsgata 5 og Verftsgata 10: 

Det protesteres da planforslaget i betydelig grad begrenser utearealene til 
eiendommene. Begrunnelsen er at trafikkforholdene på Fannestrandsvegen på 



andre måter. 
Kommentar: Det vises til kommentar under merknad 10. 

 
15. Atlantic Eiendom AS: 

En er bekymret for at det blir full stopp i krysset mellom Birger Hatlebakksveg og 
Verftsgata dersom ikke kapasiteten på Fannestrandsvegen blir bedret. 
Kommentar: Selv om denne reguleringsplanen er blitt avgrenset i forhold til 
Fannestrandsvegen, blir det nå satt i gang reguleringsarbeid for 
Fannestrandsvegen med tanke på den framtidige løsningen for denne. 

 
16. Molde vann og avløp KF: 

Det skisseres et forslag til ny plassering av pumpestasjon i området på  
Verftsgata 10. 
Kommentar: Ny plassering innarbeides i planen. 

 
17. Glamox ASA: 

Det aksepteres at rundkjøringen mellom Birger Hatlebakks veg og Verftsgata blir 
utformet slik den går fram av alt. 2, kommunens forslag, men protesterer mot fortau 
på vestsiden av Birger Hatlebakks veg. 
Kommentar: Fortauet er tidligere innregulert i gammel reguleringsplan, og 
videreført i nyere plan for Havnetreminalen, plan nr. 200803, vedtatt 17.11.2011. 

 
18. Molde Betong AS: 

Merknaden gjelder eiendommen gnr. 27 bnr. 494 helt øst i planområdet, hvor en 
ønsker at reguleringsformålet også skal gjelde forretning. 
Kommentar: Prinsippet i reguleringsplanen er å avgrense detaljhandelen i dette 
området, jfr. også merknaden fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette området 
prioriteres annen næringsvirksomhet. 

 
19. OOE Molde AS: 

I forbindelse med varsel om midlertidig forbud mot tiltak knyttet til reguleringsarbeid 
for E39, reiste OOE Molde AS spørsmål om det nå lenger er nødvendig med en 
gjennomgående Verftsgate, etter at Vegvesenet har begynt å skissere på løsninger 
for E39. 
Kommentar: Se vurderingene vedr. Verftsgata nedenfor. 

 
 
 
Planfaglig vurdering: 
 
Som det går fram av merknadene, gjelder de fleste forhold knyttet til den regulerte 
løsningen for Verftsgata. 
Det har vært skissert flere løsninger for denne, nevnt som alt. 1, 2 og 3, hvor alt. 2 er 
det som plan- og utviklingsstyret gikk inn for å legge ut ved andre gangs høring. 
I utgangspunktet var Verftsgata tenkt gjennomgående. Begrunnelsen var at det vil 
være riktig med en gjennomgående samleveg med en standard som er framtidsrettet 
for økt trafikk og aktivitet. På denne bakgrunnen har kommunen vurdert at alt. 2 er det 
mest framtidsrettede alternativet. 
Også en delt løsning der Verftsgata ble delt i to selvstendige parseller med egne 
tilknytningspunkter til øvrige vegnettet har vært vurdert. Jfr. alt. 1. Et slikt alternativ vil 
gjøre mindre inngrep i OOE Molde AS sin eiendom. Men plan- og utviklingsstyret så på 
dette alternativet som mindre framtidsrettet.  



 
Senere har Statens vegvesen kommet fram til at tidligere skisser for løsning for E39 og 
kryssløsninger til sidevegsnettet må vurderes på nytt. Det betyr at de forutsetninger en 
tidligere hadde lagt til grunn ved utforming og avgrensing av reguleringsplan for 
Bolsønesområdet vil bli endret. 
Det betyr videre at den framtidige løsningen for E39 med tilhørende kryss/rundkjøringer 
på nytt er heller usikker. Derfor er det lagt ned et midlertidig forbud mot tiltak i et 
område langs E39. 
For Molde kommune er det viktig at områdene i denne planen som ikke blir direkte 
berørt av vegplanen kan godkjennes, slik at fyllingsarbeider og annen utvikling på 
Bolsønesområdet kan gjennomføres. Det er derfor blitt enighet med Statens vegvesen 
om en ytterligere avgrensing av planen, slik at denne da kan godkjennes. 
 
Dette betyr at reguleringsplanen for Bolsønesområdet ikke fullt ut kan gi svar på en del 
spørsmål som er reist i merknadene til denne. Det gjelder også i hvor stor grad for 
eksempel eiendommen til OOE Molde AS totalt vil bli berørt av framtidig plansituasjon.  
 
For å kunne gjøre planvedtak for viktige deler i av reguleringsplanen for 
Bolsønesområdet, og i lys av at det i nær framtid vil bli utarbeidet en samlet 
reguleringsplan for E39 med tilhørende kryssløsninger og sideveger, finner ikke 
kommunalsjefen grunnlag for å endre på prinsippene for utformingen av Verftsgata nå. 
En holder fast ved at dette er den mest framtidsrettede utformingen, vel vitende om at 
det kan bli aktuelt med justeringer og tilpasninger når planen for E39 utformes. 
 
 
Oppsummering: 
Rådmannen konkluderer med at reguleringsplan for Bolsønesområdet bør fremmes til 
sluttgodkjenning i kommunestyret slik den nå er vist i plandokument datert 01.03.213. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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