
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: K200801 
Saksmappe: 2013/1859-0 
Saksbehandler: Jostein Bø 
Dato: 04.11.2013 

Saksframlegg 
 

Tilleggsbestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel, plannr 
K200801 og kommunedelplan for Bolsøya, plannr K200901 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

117/13 Plan- og utviklingsutvalget 26.11.2013 

152/13 Molde formannskap 03.12.2013 

123/13 Molde kommunestyre 12.12.2013 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 12.12.2013  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 
tilleggsbestemmelser til plan nr. K200801-Kommuneplanes arealdel 2009-2020 og plan nr. 
K200901-Kommunedelplan for Bolsøya 2011-2021, slik disse framgår av dokument sist revidert 
15.11.2013. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 03.12.2013  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 
tilleggsbestemmelser til plan nr. K200801-Kommuneplanes arealdel 2009-2020 og plan nr. 
K200901-Kommunedelplan for Bolsøya 2011-2021, slik disse framgår av dokument sist revidert 
15.11.2013. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 26.11.2013  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 
tilleggsbestemmelser til plan nr. K200801-Kommuneplanes arealdel 2009-2020 og plan nr. 
K200901-Kommunedelplan for Bolsøya 2011-2021, slik disse framgår av dokument sist revidert 
15.11.2013. 



Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 
tilleggsbestemmelser til plan nr. K200801-Kommuneplanes arealdel 2009-2020 og plan 
nr. K200901-Kommunedelplan for Bolsøya 2011-2021, slik disse framgår av dokument 
sist revidert 15.11.2013. 
 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn:     1) Plan- og bygningsloven § 1-8 fastsetter et generelt forbud mot tiltak  
i 100-metersbeltet langs sjøen. I tillegg er det utarbeidet Statlige 
planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning langs sjøen.  
Dette regelverket gjelder også tiltak knyttet til landbruket, med mindre 
kommunene med hjemmel i § 11-11 nr. 4 vedtar egne bestemmelser for 
slike tiltak. 
Formålet med slike bestemmelser er å etablere hjemmel for at 
landbrukstiltak kan tillates uten dispensasjon fra plan- og bygningslovens 
byggeforbud. 
 
2) Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2009. Dette er en 
overordnet plan, der plankartet er framstilt i en stor målestokk. Med 
begrenset detaljeringsgrad er resultatet at planen ikke viser alle 
enkelttomter med egne arealbruksformål. Dette medfører at søknader om 
tiltak på disse eiendommene må behandles som dispensasjonssaker. 
Formålet med nye tilleggsbestemmelser er å forenkle denne situasjonen 
uten å rullere hele kommuneplanens arealdel. 
 

Prosess: 29.05.2013 Varsel om oppstart av planendringen 
  27.08.2013 Behandling av forslag til bestemmelser i plan- og  

utviklingsutvalget. Vedtak om offentlig ettersyn, sak 84/13. 
24.10.2013 Frist for merknader ved offentlig ettersyn. 

Det er mottatt merknader fra følgende: 
Statens vegvesen 
Kystverket, Midt-Norge 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 
Avinor 
Molde kommune byggesak og geodata 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

07.11.2013 Miljøverndepartementet, avklaring vedr. generelle  
bestemmelser 

 



Saksgjennomgang: 

Gjennomgang av merknader: 
 
1. Statens vegvesen: 

Ingen merknad 
 

2. Kystverket, Midt-Norge: 
Ingen merknad 
 

3. Noregs vassdrags- og energidirektorat: 
Ingen merknad. 
 

4. Avinor: 
Ingen merknad. Restriksjonsplanen ved Molde Lufthavn, Årø gjelder uavkortet og 
uavhengig av disse bestemmelsene. 
 

5. Molde kommune, byggesak og geodata: 
Det blir i merknaden pekt på definisjonen av tiltak i ulike paragrafer i plan- og 
bygningsloven. 
Kommentar: Bestemmelsenes henvisning til plan- og bygningslovens kap. 20 
erstattes med lovens § 1-6, som også henviser til § 20-1. 
Retningslinjene er ment som en henvisning til blant annet hva som skal legges vekt 
på/hvem som skal uttale seg ved en konkret sak. Rådmannen anser utformingen av 
bestemmelser og retningslinjer som tjenlige og tilfredstillende. 
 

6. Møre og Romsdal fylkeskommune: 
Fylkeskommunen mener kommunen i bestemmelsen nr. 2 burde trekke grensa for 
bebyggelse lengre bort fra sjøen enn 20 m. 
Videre bør aktuelle saker innenfor begge punkta i bestemmelsene forelegges 
kulturminnemyndighetene før tillatelse gis. 
Kommentar: De foreslåtte tilleggsbestemmelsene med retningslinjer til 
kommuneplanens arealdel setter ikke til side Kulturminneloven og den generelle 
aktsomhetsplikten den pålegger enhver som gjennomfører tiltak. I tillegg er det i 
bestemmelsene også spesielt fokusert på forholdet til kulturminner, og rådmannen 
mener disse er fullt ut tilfredsstillende i denne sammenhengen.  
Ordlyden i bestemmelsene er justert slik at ordet «kjente» er tatt ut, slik at regelen 
dermed gjelder både kjente og ukjente kulturminner. 
 

7. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 
Det er ønske om en presisering av bestemmelsenes pkt. 1 om alternativvurdering. I 
tillegg peker Fylkesmannen på at det ikke er hjemmel for å gi generelle 
bestemmelser til enkelteiendommer innenfor LNF-områdene. 
Kommentar: Forholdet til nye bestemmelser for «Tiltak på godkjente tomter til 
utbyggingsformål innenfor LNF-områder», er også drøftet med 
Miljøverndepartementet, som slår fast at slike vedtekter som her er forslått, ikke vil 
være gyldige. Bestemmelsene må knyttes til bestemte angitte arealer i planen, og 
ikke til LNF-områdene generelt. 
Det betyr at denne delen av de foreslåtte tilleggsbestemmelsene går ut. 
Presisering av bestemmelsene vedr. landbrukstiltak er innarbeidet. 

 
 
Planfaglig vurdering: 



Som det går fram av gjennomgangen er det ikke anledning til å vedta generelle 
bestemmelser knyttet til bebygde tomter innenfor LNF-områder. Eventuelle 
bestemmelser må referere seg til annet arealbruksformål, evt. LNF-område for spredt 
bebyggelse med tilhørende vurdering av utbygging og antall. 
Rådmannen konkluderer med at denne delen av de foreslåtte bestemmelsene tas ut, 
og at dette forholdet må tas hensyn til og løsning innarbeides ved rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 

Oppsummering: 

Rådmannen konkluderer med at justerte bestemmelser for landbrukstiltak innenfor 100-
metersbeltet gir den nødvendige hjemmelen til å behandle aktuelle saker på en 
tilfredsstillende måte, og tilrår at disse vedtas. 
 
 
 
 
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Tilleggsbestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel, plan nr 

K200801 og kommunedelplan for Bolsøya, plan nr K200901 
2 Merknader ved offentlig ettersyn 
3 Orientering fra Miløjverndep. 
 
 
 


