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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 17.12.2015  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for området Bolshøyden, plan nr. 201318 slik det går fram av plandokumenter datert  
 
Sikkerheten til barn og unge må prioriteres. Før utbygging av B1 kan starte må ny gang- og 
sykkelveg på Bolsøya mellom Lillebostad og Dragetvegen være ferdigstilt. 
 
Reguleringsplanarbeid for ny vegforbindelse mot Fv 64 må påbegynnes og gjennomføring av 
prosjektet må prioriteres. 
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og gjennomført 
så raskt som mulig. 

Behandling 

Sindre Pedersen (FRP) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens 3. avsnitt: 
 
Før utbygging av B1 må den nye vegforbindelsen mot Fv 64 ferdigstilles. 
 
Votering: 
 
Innstillingens 1. og 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens 3. avsnitt og FRP’s fremsatte forslag der 
førstnevnte ble vedtatt med 25 mot 22 ( FRP, BOR, KRF, SP, SV, MDG, 2 V, 1 H). 
 
Innstillingens 4. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 15.12.2015  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for området Bolshøyden, plan nr. 201318 slik det går fram av plandokumenter datert  



 
Sikkerheten til barn og unge må prioriteres. Før utbygging av B1 kan starte må ny gang- og 
sykkelveg på Bolsøya mellom Lillebostad og Dragetvegen være ferdigstilt. 
 
Reguleringsplanarbeid for ny vegforbindelse mot Fv 64 må påbegynnes og gjennomføring av 
prosjektet må prioriteres. 
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og gjennomført 
så raskt som mulig. 

Behandling 

Torgeir Dahl (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og AP: 
 
Alternativ til innstillingens 3. avsnitt: 
 
Reguleringsplanarbeid for ny vegforbindelse mot Fv 64 må påbegynnes og gjennomføring av 
prosjektet må prioriteres. 
 
Votering: 
 
Innstillingens 1. og 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens 3. avsnitt og H og Aps fremsatte fellesforslag der 
sistnevnte ble vedtatt med 7 (H, AP) mot 6 stemmer. 
 
Innstillingens 4. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 08.12.2015  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området Bolshøyden, plan nr. 201318 slik det går fram av 
plandokumenter datert  
 
Sikkerheten til barn og unge må prioriteres. Før utbygging av B1 kan starte må ny 
gang- og sykkelveg på Bolsøya mellom Lillebostad og Dragetvegen være ferdigstilt. 
 
Før utbygging av B1 må den nye vegforbindelsen mot Fv 64 ferdigstilles. 
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og 
gjennomført så raskt som mulig. 
 

Behandling 

Sindre Pedersen (FRP) fremmet følgende forslag til nye avsnitt i innstillingen:  
 

Sikkerheten til barn og unge må prioriteres. Før utbygging av B1 kan starte må ny 
gang- og sykkelveg på Bolsøya mellom Lillebostad og Dragetvegen være ferdigstilt. 
 
Før utbygging av B1 må den nye vegforbindelsen mot Fv 64 ferdigstilles. 
 



Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og 
gjennomført så raskt som mulig. 
 
Votering ble gjennomført punktvis:  
 
Første avsnitt av rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FRP sitt forslag til nye avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området Bolshøyden, plan nr. 201318 slik det går fram av 
plandokumenter datert  
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og 
gjennomført så raskt som mulig. Det forutsettes som et minimum iverksatt midlertidige 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Ark Atle Klungrehaug 
Tiltakshaver: Bolshøyden AS 
 
Sakens innhold og oppsummering: 
 

 Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutbygging. 

 Regulering av aktuelt område er i samsvar med område B1, godkjent til boligformål i 
kommunedelplanen for Bolsøya, vedtatt 2013. 

 Planen legger til rette for 27 tomter for frittliggende småhusbebyggelse, og 4 
områder på til sammen ca 14 daa til konsentrert småhusbebyggelse. 

 Bygninger skal utformes med saltak, med største mønehøyde 9 m for frittliggende 
boliger og 10 m for konsentrert bebyggelse. 

 Utnyttelsesgraden er satt til BYA = 35 % for begge typer bebyggelse. 

 Utbygging i samsvar med reguleringsplanen forutsetter løsninger for vann og avløp. 
Disse skal godkjennes av Molde vann og avløp KF, og er i tillegg en forutsetning for 
en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. 

 I lignende reguleringssak for område like ved, er det forutsatt at Molde kommunes 
arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forseres og gjennomføres så raskt som 
mulig. De samme forutsetningene legges til grunn her. 

 



 
Bakgrunn:  
 
Arbeidet med et privat 
reguleringsforslag ble startet 
opp i 2011.Forslaget til 
reguleringsplan ble lagt fram 
for plan- og utviklingsutvalget, 
som i møte den 09.09.214 
godkjente at dette ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. 
Offentlig ettersyn var i 
perioden 17.09. – 29.10.2014, 
og det er mottatt 9 merknader. 
 
 
Planstatus: 
 
Foruten kommunedelplan for 
Bolsøya, er det ikke utarbeidet 
reguleringsplaner som blir 
berørt av denne planen.  
Det pågår nå reguleringsarbeid for opprusting av kommunevegen forbi planområdet 
med gang- og sykkelveg. Det forventes at forslag blir fremmet for utvalget i januar 
2016. 
 

Saksgjennomgang: 

Merknadene til planforslaget: 
 
Søker har for egen del foretatt en gjennomgang av merknadene, kommentert disse og 
foreslått justeringer i plandokumentene. Dette framgår av vedlegg. 
 
Følgende har kommet med merknader: 

1. Bolsøya Idrettslag 
2. Noregs vassdrags- og energidirektorat 
3. Avinor 
4. Bolsøya Velforening 
5. Fellesmerknad fra seks naboer 
6. Statens vegvesen 
7. Møre og Romsdal fylkeskommune 
8. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
9. Ole Anton Ellingsgård. 

 
Det er reist 3 innsigelser til planen fra Avinor, Møre og Romsdal fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Innsigelse fra Avinor gjelder krav om tillegg i bestemmelsene. – Dette er tatt inn, og 
Avinor har trukket innsigelsen, jfr. brev datert 04.08.2015. 
Møre og Romsdal fylkeskommune varslet innsigelse til planen inn til arkeologiske 
registreringer var gjennomført. – Dette er gjort og fylkeskommunen har trukket sin 
innsigelse, jfr. e-post datert 21.05.2015. 

 



Fylkesmannen hadde ut fra hensynet til barn og unge sine interesser innsigelse til 
planen «inn til areal for nærleikeplass er sikra også vest i planområdet.» - Plankartet er 
korrigert på dette punktet, og innsigelsen er trukket, jfr. brev datert 16.07.2015. 
 
Etter dette er alle de formelle innsigelsene avklart og trukket tilbake. 
 
Merknadene fra velforeningen og enkeltpersoner retter seg mot behovet for ny 
tilkomstveg til/fra Fv 64, og krav om at denne må være på plass før utbygging kan skje. 
I gjeldende kommunedelplan er det fastsatt trasé for slik veg, men ikke lagt inn 
rekkefølgebestemmelser. 
Likeledes er det med hensyn på trafikksikkerhet lagt inn ny gang-/sykkelveg mellom 
skolen og boligfeltene på Lillebostad.  
Kommunen har prioritert å fullføre reguleringsplanarbeidet for kommuneveg og gang-
/sykkelveg mellom krysset til Dragvågen og fram til skolen i løpet av første halvår 2016. 
Videre vil de i 2016 igangsettes reguleringsarbeidet for ny forbindelsesveg mellom 
området Bolshøyden og over mot fylkesveg 64 og Fannefjordtunellen. 
 
I forbindelse med nytt budsjettforslag gjør rådmannen oppmerksom på behovet for 
oppgradering av infrastrukturen på Bolsøya. Der foreslås det også midler til planlegging 
og prosjekteringskostnader. Målsetningen er en videre oppfølging gjennom trinnvise 
investeringer i økonomiplanen. 
 
Med hensyn på vann- og brannvannsforyningen vil dette være tiltak som blir 
gjennomført under avgiftskapitlene hos Molde vann- og avløp KF. Disse tiltakene vil 
således ikke belaste det ordinære kommunebudsjettet, men det er særs viktig at 
tiltakene prioriteres og koordineres med de øvrige utbyggings- og infrastrukturtiltakene 
som kommer. 
 
Det er for øvrig gjort en endring i avgrensningen av reguleringsplanen etter at den var 
ute på høring. I nytt plankart er plangrensen trukket nord for kommuneveg og gang-
/sykkelveg. Løsningen utenfor plangrensen går fortsatt fram av plankartet, men nå bare 
som en illustrasjon. Begrunnelsen for dette er at arbeidet med en samlet plan for hele 
vegstrekningen, som nevnt ovenfor, nå er kommet så langt at det er naturlig at 
detaljeringen tas med i denne. Dette endrer ikke på forutsetningene for planen og 
gjennomføringen av denne. 

Konklusjon: 

Rådmannen viser til saksutredningen, og konkluderer med at det ligger til rette for at 
reguleringsplanen godkjennes. Rådmannen finner det riktig å ta med i innstillingen til 
vedtak den samme forutsetningen som kommunestyret tidligere har vedtatt i 
tilgrensende reguleringssak, om prioritering av trafikksikkerhetstiltak. 
Videre vil rådmannen poengtere at igangsettelse av anlegg og bygging etter planen, 
ikke kan skje før tilfredsstillende tekniske løsninger for vann- og avløp er godkjent. Jfr. 
bestemmelsene § 5.1. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 



 
Vedlegg 
1 2015.05.29. Planbeskrivelse 
2 2015.05.29. Plankart 
3 2015.05.29. Planbestemmelser 
4 Mernader ved offentlig ettersyn 
5 Forslagsstillers gjennomgang av merknadene og korrigeringer 
6 Svar på oppmoding om å trekke motsegn 
7 11_00985-161Molde kommune - Reguleringsplan for B1 - Bolshøyden på Bolsøya - 

Reviderte bestemmelser - Vedrørende innsigelse 
8 Svar arkeologiske registreringer, trekking av motsegn 
 
 
 


