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2. BAKGRUNN  

 

2.1 EIENDOMS- OG EIERFORHOLD 

 

Planen omfatter hele eiendommen. 

 

 

2.2 BAKGRUNN FOR PLANEN 

Den aktuelle eiendommen ble fradelt bnr 5 som ledd i skifte ved oppgjør av Jacob 

Røvikhagens dødsbo i 1955 mellom avdødes søster og bror.   

Eiendommen er på ca. 5 da, mens restarealet på hovedbruket ble ca. 10 da. Eiendommen ble 

bebygget med hovedhus, garasje og naust og molo/vår samt to separate trapper og en gangbro 

i terrenget. Den ble beplantet med frukttrær og bærbusker og resten av det dyrkede arealet ble 

disponert til jordbærdyrkning. 

Avdødes søstersønn overtok bnr 39 i 1958 og brukte den som fritidseiendom fram til 

nåværende eier kjøpte den i mai 1999. Han bygget nytt hovedbygg på eiendommen i 2000 og 

har deretter bodd på eiendommen store deler av året. 

Avdødes brorsønn overtok bnr 5 i 1965 og brukte den som fritidseiendom inntil han bosatte 

seg på eiendommen etter å ha bygd nytt hus der ca. 2006. Hans ene sønn har også bosatt seg 

på eiendommen etter å ha satt opp nybygg i 2000. 

 

Bakgrunnen for reguleringsforslaget, er at eiendommen ligger i LNF-område på 

kommuneplanen og dessuten innenfor 100-metersbeltet etter plan- og bygningsloven. Dette 

medfører at alle tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven også krever 

dispensasjon. Formålet med reguleringsarbeidet er derfor å bringe den reguleringsmessige 

statusen for eiendommen slik at dette ikke lenger er nødvendig. 

For å bøte på denne meningsløse situasjonen er det foretatt drøftelse mellom forslagstiller 

Bjørn Ketil Myrset og Plan og Utviklingssjef Jostein Bø både per telefon i august og ved møte 

i på kommunens kontor i oktober 2012.  

 

I møte den 28.10.2015 ble tidligere reguleringsforslag behandlet av plan- og 

utviklingsutvalget, sak 96/14, hvor det ble gjort slikt vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget finner ikke å ville fremme forslag til detaljregulering for 

Fjellberg, gnr. 14 bnr. 39, som offentlig plansak. 

Begrunnelsen er at formålet med reguleringsarbeidet er i strid med kommuneplanens areal 

del 2009-2020. Jfr. utvalgets behandling i sak 100/13. 

 

På spørsmål om planen kunne behandles dersom arealbruken ble avgrenset til bolig-

/fritidsformål, signaliserte utvalget at det fikk en ta stilling til når et slikt forslag foreligger. 

Derfor fremmes nå revidert forslag til reguleringsplan. 

 

  



3 PLANOMRÅDET  UNDER DAGENS FORHOLD 

 

3.1 BELIGGENHET OG BRUK 

 

Planområdet ligger på Røvikneset i Molde kommune. Det består av en eiendom som ligger 

ved sjøen bebygd med hovedbygg, anneks, separat garasje, naust og portal. I tillegg er det to 

trapper i terrenget og en liten gangbro foruten at det er en liten pumpekum. Det er en støpt 

plate som kan brukes til plassering av nytt flybåtnaust som har vært under søknadsbehandling 

i to og et halvt år. 

 
Pilene peker på der eiendommen ligger 

 
 

På grunn av eiendommens beliggenhet så nært byen, brukes den av eieren til bolig/fritidsbolig 

kombinert med næring i form sosiale arrangementer for ansatte og kolleger, fjernarkiv, 

klientmøter, og overnatting for ansatte og klienter samt familie og andre gjester ved behov. 

Eiendommen brukes også til utøvelse av hobby/næring i relasjon til vann og luftsport, 

herunder utvikling av patenterte produkter.  



 

 

3.2 PLANOMRÅDET OG DETS FORHOLD TIL TILLIGGENDE AREAL 

 

Eiendommen grenser inn til to andre eiendommer, men bare den ene har bebyggelse med 

utsikt til bnr 39, bnr 5. Den andre eiendommen har kun utmark som grenser til denne 

eiendom. Bnr 39 har adkomst over bnr 5 langs felles vei.  

 

Bnr 5 er oprinnelig et småbruk, men har ikke vært brukt til det i moderne tid, men 

eiendommen er likevel blitt betraktet som landbrukseiendom av kommunen i forbindelse med 

at det i 1999 ble gitt tillatelse til oppføring av hus nummer to og i 2005 tillatelse til oppføring 

av hus nummer tre.  

 

Det er reist en portal med port i innkjøringen til bnr 39 for å skjerme eiendommene innbyrdes. 

Det er også plantet hekk med samme formål slik at i dag er ikke bygningene på den ene 

eiendommen synlig fra vinduene på den andre og vise versa. 

 

I forhold til sjøen er eiendommen skjermet med vegetasjon slik at bebyggelsen ikke er synlig 

fra sjøen med unntak for naustet. 

 

 
 

 

 Estetikk og stedsutvikling 

 

På grunn avat eiendommen ligger i et skogbevokst område med høye trær, vil ikke 

bebyggelsen gi noen siluettvirkning fra noen kant. All ny og planlagt bebyggelse har dessuten 



torvtak av lyngtorv, slik at denne heller ikke er synlig på flyfoto. Eiendommen vil derfor i 

praksis ikke ha noen estetisk påvirkning på andre eiendommer eller for området for øvrig. 

 

 
 

 Naturgrunnlag 

 

Landskapet består av dels skog, dels svaberg og rullestein og dels hage med enkelte dammer.  

Det er kort nedpå berget på hele eiendommen. Eiendommen ligger ved en utsatt sjøfront med 

høye bølger og dårlige havneforhold. På grunn av disse forhold er det søkt om 

gjenoppbygging av vår som ble skadet i nyttårsorkanen i 1992, men det er gitt avslag i 2002.  

 

 Verneinteresser  

 

 Naturforhold 

Området inneholder ingen særpregede naturforhold. Området er tilsvarende som resten av 

Skåla- og Bolsøyområdet. I direktoratet for naturforvaltnings databaser framgår ingen 

registreringer av prioriterte eller verdifulle naturtyper, biotoper eller arter som blir berørt av 

planområdet. 

 

 Kulturminner 

Det er ikke registert kulturminner på eiendommen eller tidligere funn av slike. Langs 

nordgrensen av bnr 5 var det et eldre kulturminne i form av et grensegjerde av stein, der om 

lag halvparten fjernet og ble brukt til fyllmasse ved veibygging av grunneier i 2005. 

 

 Jordvern, Landbruk og Naturressurser 

 

Den mark som er dyrket har vært brukt til hagegrunn siden eiendommen ble utskilt som eget 

bruk i 1955. Landbrukskontoret har vurdert eiendommen som uinteressant i 



landbrukssammenheng allerede ved byggesaksbehandling i 2000, før reisingen av nytt 

hovedbygg. 

 

 Miljøvernfaglige forhold 

 

Planen vil ikke medføre luftforurensning eller støy. Godkjent avløp ble etablert i år 2000. 

Naturmangfoldet blir ikke påvirket av planen.  

 

 Beredskapsmessige forhold/ROS-analyse. 

 

Planområdet grenser til sjøen. Strandlinjen er værutsatt og det oppstod store skader på vår ved 

nyttårsorkanen i 1992 og ved «Dagmar», juleorkanen i 2011, ble naustet totalskadet. Det vil 

derfor være viktig at det bygges vern mot sjøen med store tunge steiner for å hindre at skader 

oppstår på nytt naust som reises til erstatning for det gamle.  

 

 

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

Naturgitte 

forhold 

A Er området utsett for snø- eller steinskred eller større 

fjellskred? 

x  

B ER det fare for flodbølger som følge av fjellskred i 

vatn/sjø? 

x  

C ER det fare for utglidning av om rådet(ustabile 

grunnforhold)? 

x  

D Er området utsett for flaum/flaurmskred? x  

E Er det registrert radon i grunnen? x  

F Vil skogbrann/lyngbrann i området være fare for 

bustadhus? 

x  

G Er området sårbart for ekstremvær/stormflo?  x 

H Anna (spesifieser)? x  

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 dreniering kunne føra til oversymjing i lågareliggande 

område? 

x  

D Anna(spesifiser)?  x  

Verksemdrisiko  A Omfattar området spesielt farlege anlegg? x  

B Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffa på 

nærliggjande verksemder(industriføretak etc.) utgjere ein 

risiko for området? 

x  

Brann og 

ulykkesberedskap 

A Har området utilstrekkeleg sløkkjevassforsyning (mengde 

og trykk? 

x  

B Har området gode tilkomster for utrykkningskjøretøy?  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 fare for området? 

x  

C Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i 

området? 

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 spesielt klaterefare i høgspentmaster? x  

C Vil tiltaket styrke/svekke) forsyningstryggleiken i 

området? 

x  

Sårbare prosjekt A Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper 

for området? 

-elektrisitet? 

-teletenester? 

-vassforsyning? 

-renovasjon/spillvatn? 

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 tidlegare 

bruk? 

A Gruver, påne ajaketer, steinslippar etc.? x  

B Militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringar etc? x  

C Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? x  

Ulovleg 

verksemd 

A ER tiltaket i seg sjølv sabotasje-/terrormål? x  

B Finns det potensielle sabotasje_terrormål i nærleiken? x  

Det er drikkevannskilde i form av borebrønn på eiendommen. Området er utsatt for stormflo 

og har hatt orkanskader både i 1992 og i 2011. 

 

 Teknisk infrastruktur (utenom veg.) 

 Vann  

Det er vannforsyning fra eget anlegg på eiendommen. Vannkilden har vært i bruk i 

12 år uten problemer. 

 

 Avløp, 

Avløp er ordnet gjennom godkjent kum med slamavskillere og sjøledning til dypt 

vann i sjøen. Anlegget har vært i bruk i 12 år. 

 

 Kabler og teleanlegg 

Det er lagt kabler for strøm og teleanlegg i jorda fram til eiendommen. Det har 

funksjonert i 12 år med et unntak da det ble bygd hus nummer tre på 

naboeiendommen så tok man kabelen til eiendommen i bruk til eget formål slik at ny 

måtte legges. 

 

 Renovasjon 

Renovasjon er ordnet gjennom dertil beregnet system og har vært i drift siden 

systemet ble innført og fra nåværende eiers overtakelse av eiendommen. 

 

 Veg og trafikk. 

Adkomst til planområdet er løst ved tinglyst veirett over bnr 5 etablert i forbindelse 

med skylddelingen av eiendommen i 1955. Adkomstretten ble bestridt av eier av bnr 

5 i 2000, men ble fastslått ved rettskraftig dom i 2001. 

 

 Juridiske forhold 

Eiendommen har også tinglyst rett til å bruke stø på bnr 5 i grensen med bnr 39. 

Eiendommen grenser til sjø og har de rettigheter som derav følger. 

 



4 PLANSTATUS 

 

4.1 GJELDENDE PLANSTATUS  

 

Det foreligger en kommuneplan som dekker planområdet. Kommuneplanen er nyere enn 

denne eiendommen er etablert, men planen har ikke tatt hensyn til at det her for lengst var 

etablert en eiendom med de behov dette har for justeringer. 

 

Det er nettopp godkjent et større regulert nytt hyttefelt, «Ørnhaugen», som ligger få hundre 

meter mot nordvest av eiendommen. 

 

4.2 VURDERING AV SAMSVAR MED OVERORDNEDE FØRINGER OG KRAV TIL 

PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING(ku) 

 

Planforslaget er av tiltakshaver iht. plan- og bygningslovens § 4-1 planprogram og tilhørende 

Forskrift om konsekvensutredninger(FOR 2009.06.26,nr 855). Slutningen til tiltakshaver er 

som følger: 

Planen gjelder en eiendom som alt er etablert til formålet for 57 år siden.  En regulering i 

samsvar med dette, innebærer ikke slike virkninger på miljø og samfunn at krav om 

konsekvensutredning gjøres gjeldende. 

 

 

5 PLANPROSESS 

Oppstartsmøte ble holdt i oktober 2012 på reguleringssjef Jostein Bø sitt kontor med ham og 

forslagsstiller til stede, etter en lengre forutgående telefonsamtale tidligere på høsten. Det ble 

under møtet oppnådd enighet om at dagens situasjon er lite tilfredsstillende. Det ble gitt råd 

om at enten måtte problemene løses ved regulering av eiendommen, eller så måtte 

kommuneplanen endres slik at for etablerte eiendommer i LNF-område i 100-metersbeltet blir 

de regler som gjelder for regulerte eiendommer gitt anvendelse. 

Planarbeidet ble varslet igangsatt med annonse i Romsdals Budstikke og brev til naboer og 

høringsinstanser datert 16.05.2014. 

 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Planen tar sikte på i mest mulig grad å bidra til å fremme de formål som er nedfelt i Plan og 

Bygningslovens § 1.1 og 3-1. Det er lagt vekt på å bidra til en bærekraftig utvikling i Molde 

kommune. 

 

Det er tatt sikte på å regulere forsvarlig for lang tid framover slik at det sikres 

forutberegnelighet og slik at resurser og miljø blir ivaretatt til det beste for samfunnets 

interesse. Det er også tatt hensyn til eksisterende bebyggelse for at denne planen ikke skal 

komme i strid i forhold til de bruksformål som ellers er i strøket. 

 

Det blir lagt vekt på at det skal brukes torvtak der det brukes lyngtorv og at det brukes sams 

takvinkel og dessuten at vegetasjonen beholdes slik at anleggene på eiendommen blir minst 

mulig til sjenanse for omgivelsene. Det tas også sikte på at lysbruk skal bli slik at det ikke 

sjenerer hverken de som ferdes eller oppholder seg på land eller sjø.   



 

6.1 AREALBRUK OG UTNYTTELSE 

 

 6.1.1 Arealformål  

  Bebyggelse og anlegg 

Bolig 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Friluftsområde i sjø 

 

 

 6.1.2 Grad av utnyttelse 

Det legges opp til en utnyttelse i form av bebyggelse med grunnflate på maks 

BYA 10 % av arealet. 

 

6.1.3 Uteoppholdsareal og lekeareal 

Det er ikke gitt særlige bestemmelser om uteoppholdsareal, da det følger av så 

lav utnyttelsesgrad og planområdets beskaffenhet, at dette forholdet er 

ivaretatt. 

 

6.1.4 Adkomst - parkering 

Planområdet gir mulighet for det antall parkeringsplasser som er angitt i 

kommunens reglement, 1,25 p-plasser pr. boenhet, og mer enn det. 

 

6.1.5 Rekkefølgebestemmesler 

Det vil ikke foreligge noen rekkefølgeproblematikk siden eiendommen er 

bebygget allerede og infrastrukturen er på plass. 

 

6.1.6 Bebyggelsen 

All ny bebyggelse skal være i naturstein eller kraftig treverk. 

Takvinkel skal være mellom 25 og 30 grader. 

Alle bygg skal ha tradisjonelle saltak. 

Betong skal forblendes med naturstein i størst mulig grad. 

Utebelysning skal ikke kaste direkte lys ut over tomtegrensen. 

Bebyggelse ved strandlinja må beskyttes med kraftige bårebrytere for å hindre 

skade ved stormflo. 

 

 

7 VIRKNINGEN AV PLANFORSLAGET 

 

Vedtatt plan gir hjemmel for de tiltak som er i samsvar med planen. 

Den vil ellers ikke få virkning for andre enn grunneier og kommunen idet den vil lette 

saksbehandlingen av tiltak i fremtiden etter plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

 

Planen vil ikke medføre noen ulempe for andre. 

 
Økonomiske konsekvenser for Molde kommune 

 

Planen utover å oppfylle kommuneplanen, har ingen direkte følger for Molde Kommune da alt er 

privat og ingen kostnader vil komme på kommunen. Det vil dog føre til sparte ressurser i form av 

færre klagesaker og raskere byggesaksbehandling. 

 



Det vil ikke føre til økt kommunalt vedlikehold av veg, ledningsnett eller sosiale tjenester, skole, 

barnehage eller lignende.. Det vil ikke føre til behov for ekspropriasjon for å gjennomføre planen, krav 

på innløsning eller erstatning 

 

Planen opphever ikke eller endrer tidligere vedtak Molde kommune har gjort i enkeltsaker/byggesaker 

på eiendommen tidligere. 

 

8 FAGLIGE BEGRUNNELSER FOR VALG AV LØSNINGER 

 

Dette er en plan som tar sikte på å få en forutberegnelighet som både myndigheter og 

grunneier så vel som naboer og gjenboere har nytte av. Eiendommen er i stor grad skjermet og 

dermed er den ikke til sjenanse for hverken folk på sjø eller land.  

Med stormflovern er det tatt sikte på å unngå flere skader ved eventuelle nye stormfloer.  

 

 


