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PLANENS FORMÅL 
 
Formålet med detaljreguleringen er å bringe samsvar mellom den etablerte og 
godkjente arealbruken og vedtatt reguleringssituasjon. Dette har betydning for 
behandling av enkeltsaker knyttet til tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens 
regler.  
 
FORHOLDET TIL RAMMER OG RETNINGSLINJER 
 
Arealplaner: 
Reguleringsplanen for området, plan nr. 0803 for Årølia vest, ble vedtatt 11.12.2003, 
og denne gjelder da foran kommuneplanen for Molde by, vedtatt 15.06.2000. 
Arealbruksformålet i reguleringsplanen er jord- og skogbruk, friområde og vegareal. 
Reguleringsplanen innebærer en sanering av avkjørsler ved at eiendommene skal ha 
tilkomst etter to samleveger. 
 
Energipolitisk handlingsplan: 
Energipolitisk handlingsplan har som mål å fremme bruk av fjernvarme, evt. 
”nærvarme”, hvor fjernvarme ikke er tilgjengelig.  
Planområdet ligger utenfor Istad Nett AS sitt konsesjonsområde for fjernvarme. En er 
heller ikke kjent med at Istad Kraft AS har planer om å utvide konsesjonen her. 
 
For dette området som i all hovedsak omfatter eksisterende bebyggelse, vil ønske 
om en mer miljøvennlig boligoppvarming avgrense seg til en oppfordring til å vurdere 
bruk av sjøvarme, enten enkeltvis eller i fellesskap. 
 
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. 
Full tilgjengelighet for alle til strandsonen viser seg å være utfordrende. Fra 
kommunal parkeringsplass til strandområdene er høydeforskjellen ca 15 m. Å bygge 
en tilkomstveg her med stigning 1:20, vil gjøre så store inngripen i friområdet, at 
vesentlige kvaliteter ved dette blir ødelagt. Disse kvalitetene er prioritert i denne 
planen. 
 
Plan- og bygningslovens intensjon om å ivareta barn og unges oppvekstvilkår er 
viderført fra gjeldende reguleringsplan ved at friområde og gangsti/turveg er 
opprettholdt. 
Likeledes de trafikksikkerhetstiltak som ligger til grunn for veg- og 
avkjørselsløsningene.  
 
Jordloven: 
Eiendommene i området var opprinnelig mindre landbrukseiendommer. Størrelsen 
gav imidlertid små muligheter for en levedyktig bruksstruktur. Dette er også 
grunnlaget for at disse etter hvert er blitt delt opp i tomter og bebygd. 
Fra landbruksfaglig hold vurderes ikke området lenger å ha en slik jordbruksverdi at 
formålet med reguleringsplanen må vike. 
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Kulturminner: 
I Riksantikvarens kulturminnesøk konstateres det at det ikke er registrert automatisk 
fredede kulturminner i dette området. Det er heller ikke SEFRAK-registrerte bygg 
innenfor dette. Det er avklart at det ikke er nødvendig med arkeologiske 
registreringer, men at reguleringsbestemmelsene må henvise til kulturminneloven og 
generell aktsomhet ved grave- og anleggvirksomhet. 
 
ROS-ANALYSE 

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova  
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 02.01.2013 
 

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)?   

Verksemdsrisiko 

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 kjende 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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Sjekklista er gjennomgått den 01/03 - 2013 av sign:   Jostein Bø 

 
Kommentarer til sjekklista: 
 
Naturgitte forhold pkt. b En flodbølge som følge av at Opstadhornet går i sjøen,  

vil ha en oppskyllingshøyde som vil være ødeleggende for 
bebyggelsen i området. 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 Løsmassene i området er avsatt under tidligere havnivå.  
Dette kan bety forekomst av ustabile grunnforhold. 
Kommunen har gjennom omfattende gravearbeider i 
området ikke registrert slike forhold. 
Det er imidlertid tatt inn bestemmelse om at det ved 
nybygg skal dokumenteres en vurdering av grunnforholda 
før byggetillatelse kan gis.  

 
Naturgitte forhold pkt. f Planområdet omfatter arealer helt ned til strandlinja, og vil  

alltid være utsatt for ekstremver/stormflo. Men verken 
eksisterende bebyggelse eller eventuell framtidige vil være 
spesielt utsatt for dette.  
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. 

 
Støy    Deler av eksisterende bebyggelse ligger innenfor gul  

støysone. Ved ombygginger/på- og tilbygg til bolighus, evt. 
nybygg skal det foreligge dokumentasjon på hvilke tiltak 
som er beregnet for å oppnå tilfredsstillende støysituasjon. 
I tillegg ligger planområdet innenfor gul sone i Avinor sitt 
støysonekart, som betyr at det må gjennomføres særskilte 
vurderinger i forbindelse med byggetiltak. Dette er 
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.  

 
HOVEDINNHOLD 
 
Planområdet er avgrenset i samsvar med tidligere formålsgrenser  
 
Hovedgrepene i planen er følgende: 

 Tidligere regulert veg- og avkjørselsløsninger er opprettholdt. 

 Tidligere regulert friområde og tursti er opprettholdt. 

 Bebyggelsen avgrenses av plan- og bygningslovens regler om plassering av 
bygninger og bygningshøyder. Det er satt en byggegrense mot sør for ny 
bebyggelse, utenom naust. Det er også satt begrensinger av aktiviteten ned mot 
turstien ovenfor nausta. 
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 Naust kan bygges innenfor angitt område og tilhørende byggegrenser. Kommune-
planens bestemmelser for naustbebyggelse er innarbeidet i bestemmelsene. 

 Det er tatt inn i planen krav om vurdering av grunnforhold i forbindelse med 
byggetiltak. 

 Det er innarbeidet hensynssoner i samsvar med krav fra Avinor vedr. støy- og 
høydebegrensninger. 

 
 
 
VIRKNINGER 
 
Vedtatt reguleringsplan med bestemmelser danner rammene for framtidige tiltak som 
reguleres av plan- og bygningsloven.  
 
Tiltak innenfor områder regulert område for bolig-, fritids- eller naustbebyggelse kan 
nå godkjennes i samsvar med denne planen og plan- og bygningslovgivningen. 
 
Restriksjoner knyttet til sikkerhetssonen rundt flyplassen, støysoner rundt samme og 
vegtrafikkstøy, er sterkt begrensende for ny bebyggelse i området. 
 
 
 


