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  Ref.: 2008/410 

 
 
GENERELT 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides en planbeskrivelse 
for alle reguleringsplaner. Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. 
Planbeskrivelsen er et plandokument som følger reguleringsplanen gjennom hele 
prosessen helt fram til planvedtaket. 
 
 
PLANENS FORMÅL 
 
I 2005 ble det vedtatt å legge ned bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven 
§ 33. Bakgrunnen for dette var ønske om å regulere tomt for en Lidl-butikk i området. 
Hensikten var da å utarbeide en reguleringsplan som også omfattet de trafikale 
forholdene sett i en noe større sammenheng. Det konkrete behovet for å legge til 
rette for en dagligvarebutikk, falt etter hvert bort, og bygge- og deleforbudet gikk ut. 
 
De eksisterende reguleringsplanene for Bolsønesområdet er mange og av eldre 
dato. Behovet for en gjennomgang og oppdatering var likevel høyst aktuell, og i 2006 
ble det varslet igangsatt et reguleringsarbeid for hele området mellom Birger 
Hatlebakks veg og småbåthavna. 
Formålet er fremdeles å avklare de framtidige vegløsningene, både internt, men også 
i forhold til E39 og framtidige oppgraderinger av innfartsvegen fra øst. 
Videre skal det fastsettes en ny fyllingslinje i sjøen. Dette sees i sammenheng med 
framtidig fyllings- og kaifront videre vestover, jfr. plan nr. 1502200803. 
I planen skal det også defineres hvilke utbyggingsformål som skal hjemles i planen, 
og bygningers størrelse og utforming. 
 
 
HOVEDINNHOLD 
 
Planområdet er avgrenset i vest av deler av Birger Hatlebakks veg og mot 
brannstasjonstomta. I øst mot Tøndergård småbåthavn. Mot nord er planen 
avgrenset til område med midlertidig forbud mot tiltak langs E39. Begrunnelsen for 
denne er at det er under arbeid en egen reguleringsplan for denne strekningen av 
E39, og det er naturlig at de nærmeste arealene langs vegen blir en del av denne 
planen. 
 
Hovedgrepene i planen er følgende: 

 Det reguleringsarbeidet som går parallelt for E39 skal vise en komplett framtidig 
løsning for utformingen av vegen.  
Ved at en nå på et slikt grunnlag regulerer den framtidige vegløsningen, vil det for 
grunneierne langs E39 bli en mer forutsigbar plansituasjon, samtidig som 
inngrepssonene under anlegget vil bli avklart. 

 For kommunen er det viktig å få en gjeldende plan for de øvrige delene av 
Bolsønesområdet. Derfor er planen nå begrenset slik. 

 Internt vegsystem tar utgangspunkt i eksisterende Verftsgata. Denne forlenges 
østover slik at den betjener hele området.  
Det har vært vurdert ulike alternativ, og kommunen har så langt vurdert denne 
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løsningen som mest framtidsrettet. En oppnår et sammenhengende vegsystem 
gjennom området, samtidig som en kan fordele trafikken over to 
tilknytningsmuligheter/kryss til eksternt vegnett. 
Med tanke på et framtidig anleggsområde for oppgradering av E39, og tilhørende 
behov for omkjøringsveg i anleggsperioden, vil denne løsningen imøtekomme 
behovet på denne siden av E39 fullt ut. 
Internvegen vil føre helt fram til eksisterende offentlige parkeringsplass like vest 
for Fuglset Naustlag. 
 
Langs internvegene er det innregulert fortau. Begrunnelsen for dette er at der er 
en ikke ubetydelig trafikk av gående og syklende i området. Målsetningen er å  
 
legge til rette for alternativ framkommelighet for både publikum og arbeidstakere. 
Samtidig vil dette være med på å gi en sammenhengende mulighet fra 
småbåthavna og Nøisomhedområdet, gjennom Bolsønesområdet og videre langs 
Birger Hatlebakks veg, jfr, plan 1502200803. 
 

 Ny fyllingsfront i sjøen fastsettes i planen, og samordnes med reguleringsplanen 
for området vest for denne. 
Det er viktig for Molde by å ha tilgang til egnede næringsarealer nær sentrum. En 
har derfor prioritert dette framfor alternativ arealbruk. I dette tilfellet blir 
sjøtilknytningen også vurderer som et pre og dermed også som en vesentlig 
kvalitet for næringsområdet. 
For å øke mulighetene er det derfor valgt å utvide området ut i sjøen i forhold til 
gjeldende reguleringsplan. 

 Ved valg av arealbrukskategorier er boligformål holdt utenfor. Dette er et bevisst 
valg, for å unngå mulige interessekonflikter i forbindelse med næringsaktivitet og 
tilhørende muligheter på området. 

 
 
ROS-ANALYSE 
 
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunns-planlegginga  
 

Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte forhold 

a Er området utsett for snø- eller steinskred eller større fjellskred?  X  

b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?  X 

c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X  

d Er området utsett for flaum/flaumskred? X  

e Er det registrert radon i grunnen? X  

f Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus? X  

g Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo?  X 

h Anna (spesifiser)?   

Omgivnad 

a 
Regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker 
is? 

 
X 

 

b Naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X  

c Vil drenering kunne føre til oversymjing i lågareliggande område? X  

d Anna(spesifiser)?    

Verksemdsrisiko 

a Omfattar området spesielt farlege anlegg? X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nærliggande 
verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko for området? 

 
X 

 

 

 



  Ref.: 2008/410 

Brann-/ulykkes-
beredskap 

a Har området utilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)? X  

b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X  

Infrastruktur 

a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på 
nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for 
området: 

 
 
X 

 

c 
Er det spesiell risiko knytt til bruk av transportnett i området: 

- til skole/barnehage? 
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? 

 
 
X 

 

d Er det transport av farleg gods til/gjennom området?  X 

Kraftforsyning 

a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner? X  

b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X  

c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X  

Sårbare objekt 

a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for 
området: 
-elektrisitet ? 
-teletenester? 
-vassforsyning? 
-renovasjon/spillvatn? 

 
 
 

 
 
X 
X 
X 
X 

b Er det vassforsyning/drikkevatn i området  X 

c Er det spesielle brannobjekt i området?  X 

d Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området? X  

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidligare bruk 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X  

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X  

c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X  

d Anna (spesifiser)?   

Ulovleg 
verksemd  

a Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål? X  

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X  

 

Plan- og bygningslova § 4-3 krev at det skal gjøres en vurdering av aktuelle risiko- og 
sårbarhetsforhold tilknyttet et planområde og omgivelsene til dette. Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal har utarbeidet en sjekkliste til hjelp for slik vurdering. 
 
Kommentarer til sjekklista: 
 
Naturgitte forhold pkt. b En flodbølge som følge av at Opstadhornet går i sjøen,  

vil medføre dramatiske ødeleggelser for et område som 
dette. Risikoen for at dette skjer er likevel så lav, at det 
ikke har betydning for nye og eksisterende bygg og 
anlegg. Jfr. TEK § 7-32.  
Det er derfor ikke planlagt tiltak i denne sammenheng 
 

Naturgitte forhold pkt. c Innenfor planområdet har det tidligere vært utført store  
utfyllingsarbeider. Planen gir rom for ytterligere utvidelser 
ut i sjøen, og i reguleringsbestemmelsene er det stilt krav 
om nødvendige grunnundersøkelser før dette kan skje. Jfr. 
bestemmelsene §§ 3.1 og 3.2 

 
Naturgitte forhold pkt. g Som havneområde mot den åpne Romsdalsfjorden, vil en  

alltid være utsatt for ekstremver/stormflo. Men samtidig er 
dette en eksisterende lokalisering hvor en er kjent med 
evt. utfordringer i en slik sammenheng.  
Det er derfor ikke planlagt tiltak i denne sammenheng. 
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Det er dessuten fastsatt i bestemmelsene § 3.1 og 3.2 en 
min. kôtehøyde for nye kaier/fyllinger, kôte 3,0, for å ta 
høyde for en del av framtidig havstigning. 

 
Brann-/ulykkesberedskap Hovedbrannstasjonen for Molde ligger innenfor  

planområdet. 
Skulle det mot formodning være vanskeligheter med 
slokkevann, ligger det til rette for å bruke sjøvann.  
Det er derfor ikke planlagt tiltak i denne sammenheng. 

 
Infrastruktur pkt. d  Med tilrettelegging for framtidig næringsetablering, må det  

påregnes at det periodevis kan bli transportert farlig gods i 
området. Det legges til grunn at slik transport skjer etter de 
regler som gjelder for dette, og det er ikke vurdert som 
nødvendig å planlegge spesielle tiltak i forhold til dette. 

 
Sårbare objekter  Både eksisterende og framtidige etableringer i området vil  

være avhengig av at teknisk infrastruktur. En vurderer 
likevel at den enkelte virksomhets beredskap i forhold til 
evt. fravær av strøm, vann etc, er eller blir tilpasset av og 
for den enkelte, og det er derfor ikke planlagt tiltak i denne 
sammenhengen. 

 
 
FORHOLDET TIL RAMMER OG RETNINGSLINJER 
 
Kommuneplanen, strategisk del: 
Å planlegge for utvikling av eksisterende og nye næringsarealer er en del av 
kommuneplanens tiltaksdel. Denne planen gjelder dessuten utvikling av ett av de få 
næringsarealene med direkte tilgang til sjø/kai. 
 
 
Arealplaner: 
Kommunedelplan Molde sentrum 1997-2007 
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. 0384 – Tomtedelingsplan for Bolsønesområdet 
Plan nr. 2885 – Reguleringsendring Fuglset-Enen-Tøndergård 
Plan nr. 1691 – Delingsplan for del av Bolsønesområdet 
 
I alle disse planene er området avsatt til næring/industri. Målsetningen med denne 
planen betyr således ikke noe brudd med tidligere intensjoner. 
De nevnte planene blir opphevet innenfor denne nye planes avgrensninger når 
denne blir vedtatt. 
Kommunedelplanen omtaler området Lingedalen-Bolsønes som et 
transformasjonsområde. I de vestre deler har denne prosessen skjedd i betydelig 
grad. En ser det ikke like naturlig med en tilsvarende utvikling i overskuelig framtid for 
dette området. Dette er lagt til grunn ved valg av reguleringsformål. 
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Energipolitisk handlingsplan: 
Energipolitisk handlingsplan har som mål å fremme bruk av fjernvarme, evt. 
”nærvarme”, hvor fjernvarme ikke er tilgjengelig. – Dette hensynet er innarbeidet i 
planens bestemmelser. 
Å legge til rette for videreutvikling av eksisterende næringsområder, særlig strategisk 
plasserte som dette, kan medvirke til at transportproduksjonen/-behovet, og dermed 
bruk av energi til transport, begrenses. 
 
Plan- og bygningsloven: 
PBL § 1-1 Lovens formål. Lovens intensjon om at prinsippet om universell utforming 
skal legges til grunn ved fysisk planlegging, er videreført i reguleringsbestemmelsene 
§ 2.8.  
Innenfor regulerte nærings- og industriområder vurdere en at barn- og unges 
interesser er lite relevante og ikke premissgivende. Men det er viktig å sikre god og 
trygg framkommelighet for myke trafikkanter/barn- og unge ved å etablere 
fortau/gang-/sykkelveg gjennom hele planområdet som har forbindlese med 
tilsvarende vegnett utenfor. 
 
 
VIRKNINGER 
 
Vedtatt reguleringsplan med bestemmelser danner rammene for framtidige tiltak som 
reguleres av plan- og bygningsloven.  
 
Samfunnsmessig oppnås det en betydelig utvidelse av tilgjengelige og 
sentrumsnære næringsarealer. Dette er viktig for et bysentrum. 
Reguleringsplanen tillater ikke boliger i området, noe som øker mulighetene for 
næringsområdet. 
 
Den viste vegløsningen medfører et større inngrep i eiendommen gnr. 26 bnr. 452, 
Verftsgata 7 og 9, hvor løsningen forutsetter at del av bygningen blir fjernet. En 
oppnår en god linjeføring som er naturlig området sett under ett. 
Samtidig gir dette en god løsning for en mulig avlastningsveg/omkjøringsveg i 
forbindelse med ombygging av E39. 
 
Gjennomføring av planen betinger et samarbeid/utbyggingsavtale som regulerer 
tekniske krav og ansvarsfordeling mellom kommune og den enkelte 
grunneier/utbygger. 
 
 
 
 
 


