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1. SAMMENDRAG 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende dagligvare-

butikk, Kiwi Langmyrvegen. Som et resultat av dette vil også de resterende områdene 

innenfor planen opparbeides og utbedres. Dette gjelder blant annet friområde og turveg 

langs elva, bussholdeplass og avkjørsel til området. 

 

 

2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 

Formålet med planen 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av 

eksisterende dagligvare-butikk - Kiwi Langmyrvegen - mot nord. 

 

Tiltakshaver DGL Eiendom Romsdal AS c/o Malme AS, Helland, 6390 Vestnes 

Arkitekt/plankonsulent Arkitektkontoret BBW AS, Julsundvegen 4, 6412 Molde. 

 

 

 

3. PLANPROSESSEN OG MEDVERKNING 

 

Planprosessen 

 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Molde kommune 10.02.2014. 

Videre ble det avholdt et nytt møte med kommunen 14.05.2014 med 

bakgrunn i merknadene som kom inn. En planskisse ble deretter 

utarbeidet av arkitekt og sendt til «godkjenning» hos kommunen. 

 

Melding om oppstart 

 

Det ble sent ut melding om oppstart den 19.03.2014, og kunngjort i 

Romsdals budstikke 21.03.2014 

 

Medvirkning 

 

Samferdselsavdelingen ved fylkeskommunen og Nettbuss ble tidlig 
involvert i valg av løsning for busstopp langs Langmyrvegen. 
 

 

4. PLANSTATUS  

 

Kommuneplanens 

arealdel 

Reguleringsformålene samsvarer med arealdisponeringen i 

kommunedelplan for Molde by, 2000 – 2010. 

                  

Gjeldende 

reguleringsplaner / 

tilgrensende planer 

 

Området inngår hovedsakelig i plan nr. 1699, Vesentlig 

reguleringsendring Langmyrvegen 19b og Kveldrovegen, datert 

04.05.2000. 

 

Friområdet lengst nord, der butikken skal utvides, inngår i plan nr. 2377, 

Forslag til reguleringsplan for område ved Moldeelva, datert 19.06.78. 
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Gjeldende reguleringsplaner i området 

 

Statlige og regionale 

planretningslinjer/ 

rammer/føringer 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Retningslinjene gir kommunene ansvar for å ta vare på 
interessene til barn og unge i planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  
 

 

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 

Beliggenhet 

 

Planområdet ligger i vest i bydelen Langmyra. Området avgrenses av 

Langmyrvegen i sør og av Moldeelva og tilhørende grøntdrag i vest. 

Planområdets størrelse er på omtrent 6,3 daa, og følgende eiendommer 

inngår: 

- 25/1419 - Forretningsareal 

- 26/1639 - Forretningsareal 

- 25/498 – Grøntområder/friområde 

- 25/367 – Moldelva med grøntområder 

- 25/499 – FV401 

- 25/507 – FV401 
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Nåværende og 

tilstøtende arealbruk  

 

Størstedelen av planområdet blir i dag benyttet til forretning og 

dagligvarehandel. Den nordligste delen av planområdet der utvidelsen 

av butikken kan skje, er i dag friområde. Vest for området går 

Moldeelva med et frodig grøntdrag nordover mot marka. I øst grenser 

planområdet til boliger. 

 

Stedets karakter  

 

Nærområdet preges av boliger, og Langmyrvegen som har relativt mye 

trafikk, går gjennom området. Langs elva er det grønt og frodig, mens 

selve planområdet er hovedsakelig en stor, åpen parkeringsplass, med 

butikken lengst nord. 

 

 
 

Eksisterende 

bebyggelse 

 

Eneste bebyggelse innenfor planområdet er butikken, som har en typisk 

utforming som dagligvarebutikk, med en høy etasje med flatt tak. 

Nærområdet består hovedsakelig av enebolig og tomannsboliger med 

hage. 
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Landskap / topografi 

 

Planområdet er der butikken og parkeringen er plassert er relativt flatt, 

men terrenget stiger noe mer fra butikken og nordover. Området er 

sørvendt og har gode solforhold. Grøntområdet langs elva gir en klar og 

frodig avgrensing mot vest. 

 

Kulturminner/ -miljø Vi har ikke mottatt innspill fra fylkeskommunen om at området 

inneholder registrerte kulturminner, eller potensiale for funn av 

kulturminner. Dette temaet blir derfor ikke videre omtalt i 

planbeskrivelsen. 

  

Naturverdier Moldeelva er et verdifullt naturinnslag i det ellers bebygde området. 

Elverommet strekker seg som en grønnstreng fra fjorden til marka. 

Rekreasjonsverdi / 

Rekreasjonsbruk, 

Uteområder 

 

Området langs Moldeelva har en viktig verdi som rekreasjonsområde. 

Området på denne siden av elva er derimot ikke opparbeidet/ holdt ved 

like, slik at det ikke fremstår som særlig attraktivt å oppholde seg der i 

dag. 

Landbruk Ikke aktuelt for dette planforslaget, og vil derfor ikke bli omtalt videre i 

planbeskrivelsen. 

Trafikkforhold Butikken har direkte kjøreadkomst fra Langmyrvegen i det sørøstlige 

hjørnet. Avkjørselen er utflytende og er ikke tilfredsstillende i forhold til 

utforming og frisikt. Langmyrvegen har en ÅDT på 3070, basert på 

målinger fra 2013. Det er ikke registrert ulykker direkte i forbindelse 

med planområdet, men noen mindre er registrert både vest- og østover. 

 

Det er fortau langs Langmyrvegens nordligste side. Fortauet rundt 

avkjørselen til butikken føles kronglete og noe smalt siden det også 

fungerer som holdeplass for bussen. 

 

Busslommen som er etablert her, er svært liten og holder ikke dagens 

standard i forhold til størrelsen på busslommen og universell utforming. 

 

Barn og unge sine 

interesser 

Selve butikkområdet er ikke egnet for barn og unge på grunn av mye 

trafikk både langs vegen og på parkeringsplassen. Grøntområdet langs 

elven er for smalt og gjengrodd til å fungere et godt 
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uteområde/oppholdsareal. På motsatt side av elven er det lagt bedre til 

rette for barn og unge. 

 

Sosial infrastruktur Planforslaget utløser ikke behov for skole- eller barnehageplasser, og 

dette temaet vil ikke bli omtalt senere i plan beskrivelsen. 

 

Universell 

tilgjengelighet 

 

Siden området er relativt flatt i fremkant, er butikken lett tilgjengelig med 

tanke på universell utforming. Når det gjelder grøntområdet langs elva, 

er ikke dette opparbeidet slik at det er særlig tilgjengelig. 

 

Teknisk infrastruktur 

 

Siden området allerede er utbygd er tilgangen på vann, avløp og el-

forsyning på etablert. Emnet vil derfor ikke bli omtalt noe videre. 

 

Grunnforhold Det er ikke påvist unormale grunnforhold på stedet. 

 

Støyforhold  

 

Trafikken på Langmyrvegen medfører nok noe støy for bebyggelsen 

som ligger plassert tett opp mot vegen. Planforslaget legger ikke opp til 

boliger, og dette temaet er derfor ikke relevant for utbyggingen. 

 

Risiko og sårbarhet - 

eksisterende 

situasjon 

 

Flom 

I 2005 ble det utarbeidet flomsonekartrapport for de nederste delene av 

Moldeelva (Delprosjekt Molde, Rapport nr. 7/2005). Det ble ikke 

utarbeidet tradisjonelle flomsonekart, men ved hjelp av overtoppingskart 

må en ved arealplanlegging og byggesaker ta utgangspunkt i høydene 

på flomverk/mur for å komme frem til en fornuftig bruk av nærområdene 

til elva som kan bli oversvømt. 

 

Etter offentlig ettersyn ble det utarbeidet en flomberegning spesielt for 

Langmyrvegen 19B. Beregningen viser at energilinjen enkelte steder 

går høyere enn terrenget og at deler av elvekanten må plastres. Vi viser 

til vedlagt rapport. 

 

 

Næring Området blir i all hovedsak benyttet til dagligvareforretning, Kiwi, med 

tilhørende parkering. Butikken har imidlertid behov for å utvide sitt areal. 

 

Analyser og 

utredninger 

Rapport nr: 5151077-01 Flomberegninger for Langmyrvegen 19B, 

utarbeidet av Norconsult er vedlagt i planbeskrivelsen. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Planlagt arealbruk Planområdet er hovedsakelig regulert til forretningsformål, med et 

friområde langs elva. Trafikkareal inngår i sør, med Langmyrvegen, 

avkjørsel og bussholdeplass. 

 

Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse 

Forretninger 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg 

Fortau 

 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur 

Turveg 

Friområde 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 

Totalt 

 

 

0,0045 daa 

3,82 daa 

 

 

0,43 daa 

0,23 daa 

 

 

0,28 daa 

0,40 daa 

0,53 daa 

 

 

0,64 daa 

 

6,33 daa 

 

 

Formålet 

boligbebyggelse – 

frittliggende 

småhusbebyggelse 

 

Dette området er tatt med som en del av planen for å kunne sette av 

sone for frisikt innenfor planområdet. Området kan ikke bebygges. 

Kravet til frisikt gjelder også for avkjørselen idag, og det medfører derfor 

ingen forandring av eksisterende situasjon.  

Formålet Forretninger 

 

Området er avsatt til forretning. Eksisterende butikk har et areal på ca. 

1100 kvm, og planlagt utviding i henhold til vedlagt utomhusplan er på 

ca. 420-470 kvm. En utviding skal skje innenfor byggegrensene som er 

satt på plankartet, og da med en hovedutviding i nordlig retning. 

Arealet innenfor byggegrensen er 1900 kvm, og utgjør en %BYA= 50. 

Dette gjelder kun bebyggelse, og parkeringsplasser holdes utenfor 

denne beregningen. Høyde for ny bebyggelse skal tilpasses 

eksisterende nivå. Nødvendige tekniske installasjoner kan tillates 

høyere enn dette. 

 

Formålet Kjøreveg Området er avsatt til kjøreveg. Kv1 er eksisterende fylkesveg 401, 

Langmyrvegen, og Kv2 er avkjørselen til butikkområdet. På grunn av at 

Langmyrvegen har relativt høg trafikk, og det er mye trafikk inn og ut fra 

butikken, skal avkjørselen utformes som kryss. Avkjørselen er nå 

utformet med en radius på 9 meter. Det skal være frisikt på 45 meter til 

begge sider, målt fra et punkt 6 meter inn i avkjørselen, basert på figur 
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3.28 og tabell 3.6 i Håndbok V121, Geometrisk utforming av veg- og 

gatekryss. 

 

Vest for avkjørselen er det avsatt plass til kantstopp for buss. 

Løsningen er godkjent og anbefalt av både busselskap og 

Samferdselsavdelingen til fylkeskommunen, og skal opparbeides i 

henhold til holdeplassnormen for Molde kommune. 

 

Formålet Fortau 

 

Fortauene F1 og F3 er regulert omtrentlig etter eksisterende bredde. 

Fortau F1 er endret i forhold til eksisterende plassering slik at det ligger 

parallelt med kjørevegen og eksisterende busslomme er fjernet. 

Området for fortau F2 ligger innenfor Bestemmelsesområde Kantstopp 

og skal fungere som en møbleringssone for holdeplass. Selv om F1 

skal fungere som plattform for bussen, skal området holdes ryddig slik 

at fremkommeligheten for fortauet blir opprettholdt. Se utfyllende 

informasjon under punktet Bestemmelseområde (B2) Kantstopp. 

 

Formålet 

Grønnstruktur 

 

Området som er avsatt til grønnstruktur ligger på sør og vestsiden av 

området for forretning. Området skal beplantes og fungere som en 

grønn buffer rundt forretningsområdet og parkeringsplassen. Området 

skal også kunne fungere som snøopplag på vinteren. 

Formålet Turveg 

 

Turvegen går langs Moldeelva. Den er regulert med tre meters bredde, 

men både bredde og utforming kan justeres under opparbeidelsen for å 

oppnå en best mulig tilpasning til landskapet. Videre skal turvegen så 

langt som mulig, planlegge sog utformes med intensjon om 

tilgjengelighet for alle. 

Endelig plassering av turvegen kan også justeres noe innenfor 

friområdet dersom det ved detaljplanlegging/bygging synes mer 

hensiktsmessig. 

 

Turvegen er også regulert inn på eksisterende plan, men har aldri blitt 

opparbeidet.  

 

Formålet Friområde 

 

Området mellom elven og turvegen er avsatt som friområde. Innenfor 
friområdet er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre innretninger, 
eller gjøre unødige terrenginngrep som, ødelegger området sin verdi 
som fri- og rekreasjonsområde.  
 

Formålet 

Friluftsområde i sjø 

og vassdrag 

 

Området er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag, og gjelder 
området for Moldeelva.  

Hensynssone 

Sikringssone – frisikt 

 

Området er avsatt til frisiktsone. Innen for dette området skal arealet 

planeres ned til 0,5 meter over nivået til tilgrensende veger, og området 

skal holdes ryddig slik at nødvendig frisikt blir opprettholdt til enhver tid. 

For å få med frisiktsonen, måtte planområdet utvides til også inkludere 

en del av boligformålet på naboeiendommen. 
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Bestemmelseområde 

Gjenvinningsstasjon 

 

Området ligger innenfor arealet til forretning, og er avsatt til 

bestemmelseområde B1 Gjenvinningsstasjon. Innenfor området skal 

det settes opp enheter for avfallssortering / gjenvinning / innsamling. 

Eksisterende system står nærmere elva, og for å få plass til ny turveg, 

må disse flyttes innenfor forretningen areal. 

 

Bestemmelseområde 

Kantstopp 

 

Området ligger innenfor arealet til fortau F2, og er avsatt til 

bestemmelseområde B2 Kantstopp. Området F2 skal blant annet 

utformes som ventesone med leskur, informasjonstavle, 

sykkelparkering og avfallsdunk, og skal utformes i henhold til Molde 

kommunes holdeplassnorm. Foruten etablering av ledelinje, skal 

området F1 holdes ryddig slik at fremkommeligheten for fortauet blir 

ivaretatt. 

Eksisterende busslomme tilfredsstiller ikke kravene i forhold til 

utforming og størrelsen på holdeplassen, og det var ikke mulig å få til 

en god løsning med tanke på universell utforming. Nettbuss og 

Samferdselsavdelingen ved fylkeskommunen har godkjent vedlagt 

utomhusplan som viser den nye holdeplassen, der kantstopp for bussen 

ble valgt istedenfor en tradisjonell busslomme. 

Bebyggelsens 

plassering og 

utforming 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensen som er angitt på 

plankartet. Den angir utvidelsesmuligheter i bakkant av eksisterende 

bygg, slik at arealet på sørsiden kan brukes til parkering. En utbygging 

innenfor byggegrensene gir et areal på omkring 1900 kvm. Samlet areal 

for formålet forretning er på 3800 kvm, noe som gir en % BYA=50, der 

parkeringsplasser kommer i tillegg. Utvidelsen som er planlagt i denne 

omgang gir et samlet areal på ca.1600 kvm. Høyden på ny bebyggelse 

skal tilpasses eksisterende butikk. 

 

Parkering 

 

Det området innenfor formålet forretning som ikke er bygd ut, skal 

hovedsakelig benyttes som parkering og nødvendig manøvreringsareal. 

Arealet gir plass til 40 – 45 plasser. Det skal i tillegg settes av 3 HC-

plasser nær inngangen. I tilknytning til hovedinngangen skal det også 

opparbeides plasser for sykkelparkering. Vedlagt utomhusplan viser 

også plassering av 4 plasser for ansatte på østsiden av bygget. 

 

Trafikkløsning 

 

Eksisterende adkomst fra Langmyrvegen skal benyttes, og utbedres. 

Se beskrivelse under formålet Kjøreveg. Videre er forholdene for myke 

trafikanter beskrevet nærmere under formålene Fortau og Turveg. 

 

Varelevering skal skje på samme sted som i dag. Avkjørselen blir 

utbedret slik at den blir enklere å trafikkere av større kjøretøy som skal 

levere varer og hente søppel etc. 

 

Planlagte offentlige 

anlegg 

 

Offentlige anlegg som skal opparbeides er friområdet og turvegen langs 

elva. I tillegg inngår endret bussholdeplass og fortausløsning i planen. 

Alle disse formålene er også regulert i eksisterende plan, men blir 
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utbedret i forhold til dagens løsning. 

 

Universell utforming 

 

 

Området er relativt flatt, og ligger til rette for i stor grad å kunne 
tilpasses prinsippene om universell utforming. 
 
§ 3.5 sier følgende om universell utforming: 
Prinsippene for universell utforming skal, så langt som mulig, legges til 
grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av alle trafikkanlegg, 
uteoppholdsareal m.m. Ut over dette gjelder universell utforming av 
byggverk slik det er nedfelt i Plan- og bygningsloven og byggteknisk 
forskrift, TEK 10.  
 

Holdeplassen for buss, slik den er i dag, tilfredsstiller ikke kravene til 

universell utforming. Denne blir gjort om til kantstopp, slik at den blir 

utformet i henhold til kravene. 

 

Når det gjelder utforming av turvegen, kan det være vanskelig å 

opparbeide denne med universell utforming, samtidig som den skal 

tilpasses landskapet på en god måte. Planforslaget stiller krav til at 

turvegen, så langt som mulig, skal planlegges og utformes med 

intensjon om tilgjengelighet for alle. 

 

Uteoppholdsareal 

 

 

Det stilles ingen krav til uteoppholdsareal i forbindelse med forretning. 

Men siden butikken utvides nordover og tar av eksisterende friområde, 

blir det satt krav om at området langs Moldeelva opparbeides som en 

erstatning for dette. Området vil gjøres mer tilgjengelig med 

opparbeiding av turveg og benker. Gjenvinningsdunkene vil flyttes inn 

på butikkens areal, og grøntarealet vil utvides noe.  

 

Grøntsonene mellom parkeringsplassen, turvegen og bussholdeplassen 

skal beplantes, for å skape en grønn buffer mot den grå, åpne 

parkeringsplassen. 

Før arbeidet tar til må bevaringsverdige trær måles inn og merkes.  

 

Kollektivtilbud 

 

Ringbussen i Molde stopper ved Kiwi. Den fysiske utformingen av 

holdeplassen er ikke tilfredsstillende i følge dagens forskrifter. For å få 

til en god nok løsning med tanke på universell utforming, blir 

busstoppen gjort om til kantstopp. 

 

Avbøtende tiltak/ 

løsninger ROS 

 

Ved gjennomgang av Fylkesmannens sjekkliste har vi ikke avdekket 
forhold som vil kreve særskilte tiltak. Se punkt ROS under kapittel 8. 
 

Rekkefølgebestemme

lser 

- Bevaringsverdig trær må måles inn og merkes før arbeidet tar til. 

- Sammen med byggesøknad skal det vises at utbyggingen ikke 

kommer i konflikt med eksisterende hovedvannledning øst og nord 

for nåværende forretningsbygg, evt. hvordan utbygger planlegger 

omlegging av vannledningen. Løsningen skal godkjennes av Molde 

vann og avløp. 
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- Før ferdigattest blir gitt, skal turveg og tilhørende friområde langs 

elven være ferdig opparbeidet. 

- Nødvendig plastring av elvesiden, jf. Norconsults rapport om 

flomberegninger for Langmyrvegen 19b, skal gjennomføres samtidig 

med opparbeiding av turveg og friområdet. 

- Avkjørsel, kantstopp med sykkelparkering, parkeringsområde med 

tilhørende skjermende vegetasjon og gjenvinningsstasjon skal 

opparbeides og ferdigstilles før ferdigattest. 

 

7. KONSEKVENSUTREDNING 

 

Ikke aktuelt. 

 

 

8. VIRKNINGER/ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

Overordnede planar 

 

Den eksisterende butikken inngår i Reguleringsplan for Langmyrvegen 

19b og Kveldrovegen, plan nr. 0699, og vil videreføres i ny plan. 

Området lengst nord, der butikken skal utvides inngår i plan nr. 2377, 

Forslag til reguleringsplan for område ved Moldeelva, og er avsatt til 

friområde. Dette arealet blir erstattet av formålet forretning.  

 

Landskap / stedets 

karakter 

 

Bruk av friarealet i bakkant av butikken til utviding vil ikke være et 

spesielt synlig inngrep i landskapet, og vil heller ikke påvirke stedets 

karakter i sin helhet. Derimot vil en opparbeiding av friområdet vest for 

forretningen virke positivt på området. En opparbeiding av turveg med 

enkelte sitteplasser, samt områder med grønt som en buffer rundt 

parkeringen, vil gjøre området mer innbydende både for de som ferdes 

langs Langmyrvegen, besøker butikken eller vil oppholde seg nær 

elverommet. 

 

Forholdet til kravene i 

kapittel II i 

Naturmangfoldloven 

Vi har sjekket Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase og 

Artsdata-banken. Vi fant følgende for planområdet: 

 

 Vernet område:                  

Foreslått vernet:                 

Naturtyper:                         

Artsdata:        

Kulturlandskap:                  

Statlig sikra friluftsliv:         

Viktige friluftslivsområder:    

 

Ingen registrering 

Ingen registrering 

Ingen registrering 

Ingen registrering 

Ingen registrering 

Ingen registrering 

Ingen registrering 

 

Uteområder / 

rekreasjons-

interesser og -bruk 

 

Vi viser til punktet Uteoppholdsareal under kapittel 6. 
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Trafikkforhold 

 

 

Trafikkøkning: 

Kanskje vil en utviding av butikken medføre noe økning av kunder, 

dersom butikken for eksempel får et større vareutvalg. Vi vurderer det 

likevel slik at en utviding ikke vil medføre noen drastisk økning av 

trafikken. Eksisterende avkjørsel har i dag for dårlig standard både i 

forhold til utforming og frisikt. Denne vil bli utbedret og opparbeides med 

en radius på 9 meter, slik at den enklere lar seg trafikkere med større 

kjøretøy, som for eksempel for varelevering til butikken. 

 

Parkeringsplasser: 

Dersom butikkarealet i fremtiden skulle bli utbygd maksimalt innenfor 

byggegrensene, vil det samlede arealet være omtrent 1900 kvm. 

Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg angir at 

det skal settes av 1-3 p-plasser per 100 kvm forretning. Vi mener derfor 

at det er satt av tilstrekkelig med areal til parkering i planforslaget. Se 

punktet Parkering under kapittel 6. 

 

Kollektivtilbudet: 

Selve kollektivtilbudet i området vil ikke endres, men kvaliteten på den 

aktuelle holdeplassen vil bedre betraktelig siden den nå planlegges 

med leskur, og utforming eller etter prinsippene om universell utforming. 

At holdeplassen blir endret til kantstopp, og at man må vente bak 

bussen ved av- og påstigning, vil for noen bilister virke irriterende. Men 

erfaringer fra andre steder viser at kantstopp i seg selv er et 

fartsreduserende tiltak.  

 

Barn og unges 

interesser 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen angir under punkt 5. d. Ved omdisponering av arealer 

som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  
 

Som en erstatning for friområdet nord for butikken, blir friområdet langs 

elven opparbeidet slik at det egner seg til rekreasjon og 

uteoppholdsareal 

 

Universell 

tilgjengelighet 

Dette temaet er beskrevet nærmere under Universell utforming, kapittel 

6.  

 

ROS 

 

 

 

 

 

PBL krever at man i planarbeid skal utføre ei risiko- og 

sårbarhetsanalyse for planområdet. Hensikten er både å avdekke om 

det er eksisterende risiko- og sårbarhetsforhold som vil ha betydning for 

planen, og om planlagt utbygging vil representere nye slike forhold.  

 

Vurderingene er gjort med bakgrunn i Fylkesmannens sjekkliste (sist 

revidert 02.01.13). Utfylt sjekkliste nedenfor. 
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Oppsummering:  

 

Naturgitte forhold: 

 Punkt d: Butikken ligger nær opp til Moldeelva, og har en 

potensiell fare for flom dersom elven skulle bli stor. Det ble 

gjennomført flomberegninger for Moldeelva ved selve 

planområdet.  

 Punkt e: Området grenser til grøntområder/marka, og det 
foreligger derfor en potensiell fare for skogbrann/lyngbrann, men 
ingen endret situasjon i forhold til eksisterende butikk. 
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Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a 
Er området utsett for snø-, jord-, 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 eller flaumskred, også når ein tek 
omsyn til auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar? 

 x 

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus?  x 

f 
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo – medrekna ev. 
havnivåstiging? 

x  

g Treng det takast særskilte omsyn til radon?  x  

i Anna (spesifiser)?   

Omgivnad 

a 
Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i 
nærleiken? 

x  

b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? x  

c Vil tiltaket kunne føre til overfløyming i lågareliggande område? x  

d Anna (spesifiser)?   

Verksemds-
risiko 

a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? x  

b 
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder 
utgjere risiko? 

x  

Brann/-
ulykkes-
beredskap 

a 
Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og 
trykk)? 

x  

b 
Har området problematiske tilkomstruter for 
utrykkingskjøretøy? 

x  

Infrastruktur 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? x  

b 
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar på nærliggande 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere risiko? 

x  

c 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  

Vassforsyning 
a Er det mangelfull vassforsyning i området? x  

b 
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan 
dette utgjere ein risiko for vassforsyninga? 

x  

Sårbare objekt 

a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for 
området: 

- elektrisitet ? 
- teletenester? 
- vassforsyning? 
- renovasjon/spillvatn? 

x  

b Er det spesielle brannobjekt i området? x  

c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området? x  

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidlegare 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 eit sabotasje-/terrormål? x  

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? x  
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Økonomiske 

konsekvenser for 

kommunen 

 

Kommunen skal i forbindelse med utbedring av området, stå for 

opparbeidelse av den nye holdeplassen for buss. 

Konsekvenser for 

næringsinteresser 

 

Behov for utviding av butikken er hovedformålet med 

reguleringsprosessen. En utviding og utbedring av området i henhold til 

reguleringsforslaget og tilhørende skisse, vil derfor være svært positivt for 

den videre driften av butikken. 

 

Avveining av 

virkninger 

 

Vi har gjennom planbeskrivelsen beskrevet hvordan en utvidelse av 

formålet forretning mot nord tar av eksisterende friområde, og at verdien 

av dette blir erstattet av en opparbeidelse av grøntområdet langs elva. 

Etter vår vurdering legger planforslaget opp til en svært god løsning som 

vil heve kvaliteten på alle areal innenfor området.  

 

 

9. INNKOMNE INNSPILL 

 

 

Offentlige 

høringsinstanser 

 

- Statens vegvesen, datert 20.03.2014 

- Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 29.04.2014 

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 29.04.2014 

- Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 25.03.2014 

- Istad Nett, datert 21.03.2014 

 

Statens vegvesen,  

20.03.2014 

 

Dagens avkjørsel må utbedres med tanke på frisikt og utforming i 

henhold til dagens krav for kryss. Håndbøkene N100 og V163, legges til 

grunn. Det må også gjøres vurderinger knyttet til bussholdeplassen 

med tanke på plassering og utforming. Samferdselsavdelingen og 

bussoperatør bør bli involvert tidlig i prosessen. De ber også om at det 

gjøres vurdering av trafikkmengde og parkeringsbehov som følge av 

utvidingen. 

 

Kommentar: 

Merknadene er tatt til følge, og innarbeidet i planforslaget: 

- Avkjørselen er utbedret i henhold til dagens krav. 

- Det er gjort vurderinger rundt bussholdeplassen der Nettbuss og 

Samferdselsavdelingen har blitt involvert. 

- I planbeskrivelsen er det gjort vurderinger rundt trafikkmengde 

og parkeringsbehov. 

 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune, 

29.04.2014 

 

Selv om en utviding av dagligvarebutikken vil ta av friområdet i nord, vil 

de ikke gå mot en slik utvidelse. Fylkeskommunen krever at regulert 

turveg ved Moldeelva blir videreført i full utstrekning av ny 

reguleringsplan. Det må sannsynliggjøres at linjeføring for turveg langs 

vestsiden av bygningsmassen lar seg gjennomføre med hensyn til både 

grunnforhold og vassdraget. 
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Kommentar: 

Turvegen i eksisterende reguleringsplan blir videreført. For at turvegen 

skal kunne tilpasses landskapet på en best mulig måte, er det i 

reguleringsbestemmelsene gitt rom for at denne kan justeres med tanke 

på bredde, utforming og plassering innenfor friområdet. 

 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal, 

29.04.2014 

Skriver at kommunens vurderinger i oppstarten også er dekkende for 

Fylkesmannen sin vurdering av planarbeidet.  

 

Det må i forbindelse med reguleringsarbeidet gjennomføres en risiko og 

sårbarhetsanalyse i henhold til fylkesmannens sjekkliste. 

 

Kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

NVE, datert 

25.03.2014 

NVE skriver at kantsonene langs vassdrag er verdifull for friluftsliv og 

miljø, og at vannressurslova stiller krav om at det skal opprettholdes at 

naturlig vegetasjonsbelte langs alle vassdrag. De rår til at 

arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag blir brukt for å 

merka elva og tilhørende kantsoner. 

Elven sitt skadepotensiale for flom og erosjon må vurderes, der man 

også må ta hensyn til eventuelle klimaendringer som kan medføre økt 

nedbør og større flommer i fremtiden. De viser til at det er utarbeidet 

flomsonekart for nedre del av Moldeelva, gjennom Delprosjekt Molde. 

 

Kommentar: 

Arealbrukskategorien Bruk og Vern av sjø og vassdrag er brukt for å 

merke Moldeelva. Grøntområdene som grenser med elva er merket 

Friområde. 

 

Vi har sett på flomsonekartet for nedre del av Moldeelva, der 

vurderingene viser at elva kan flomme over ved enkelte steder. Vi 

vurderer det slik at en utviding av butikken ikke vil påvirke dagens 

situasjon nevneverdig med tanke på flom og erosjon. 

 

Istad Nett, datert 

21.03.2014 

Istad Nett har ingen kommentar til planarbeidet. De informerer om at en 

flytting/omlegging blir en kostnad som helt eller delvis må dekkes av 

utbygger, og at det er viktig at Istad blir informert om en utbyggin på et 

tidlig tidspunkt. De ønsker også tilsendt godkjent reguleringsplan 

elektronisk som SOSI-fil. 

 

Kommentar: 

Merknaden tas til orientering. 
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10. VEDLEGG 
 

 


