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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 17.03.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Fjeldberg slik plandokumenter datert 30.09.2015 viser. 
 
Kommunestyret vil understreke at gjeldende vedtak vedr. flybåtnaust og portal på gnr. 14 bnr. 
39, og forutsetningene for disse, ikke er endret ved denne reguleringsplanen. 

Behandling 

Ola Betten (V) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er ansatt hos fylkesmannen som 
har hatt en innsigelse i saken, som nå er trukket, og fratrådte. 46 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habilitetsspørsmålet besluttet kommunestyret enstemmig at Ola Betten er 
habil til å behandle saken. 
 
Ola Betten (V) tiltrådte. 47 voterende. 
 
Rolf Arne Hamre (SP) ba om punktvis votering. 
 
Votering: 
 
1. avsnitt i rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 42 mot 4 (1 SP, 3 SV) stemmer 
2. avsnitt i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 08.03.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Fjeldberg slik plandokumenter datert 30.09.2015 viser. 
 
Kommunestyret vil understreke at gjeldende vedtak vedr. flybåtnaust og portal på gnr. 14 bnr. 
39, og forutsetningene for disse, ikke er endret ved denne reguleringsplanen. 



Behandling 

Følgende dokument ble referert i møtet: 
 

- Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget 06.10.2015 
 
Terje Tovan (BOR) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg: 
 
Tidligere pålegg skal gjennomføres innen tidsfrist som fastsettes av rådmannen, og ved 
manglende etterkommelse skal de tidligere vedtatte sanksjoner umiddelbart iverksettes. 
 
Etter debatten i formannskapet trakk Terje Tovan det fremsatte tilleggsforslaget fra 
Borgerlisten. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Fjellberg slik plandokumenter er datert 30.09.2015 viser. 
 
Kommunestyret vil understreke at gjeldende vedtak vedr. flybåtnaust og portal på gnr. 
14 bnr. 39, og forutsetningene for disse, ikke er endret ved denne reguleringsplanen. 
 

 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 27.10.2015  

Vedtak 

Saken utsettes inntil mer informasjon foreligger. 

Behandling 

Terje Tovan (BOR) fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes inntil tidligere pålegg vedrørende eiendommen er etterlevet. 
 
Ola Sønderland (MDG) fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes inntil mer informasjon foreligger. 
 
Votering: 
 
Det ble votert alternativt mellom BOR og MDG’s fremsatte forslag der sistnevnte ble vedtatt 
med 8 mot 5 (2 H, FRP, BOR, SP) stemmer. 



Etter formannskapets vedtak: 

Kommunalsjef plan- og utvikling har gitt formannskapet tilbakemelding gjennom 
orientering i møte den 23.02.2016. 
På denne bakgrunn fremmer rådmannen saken på nytt uten endringer i plan- og 
utviklingsutvalgets innstilling.  

 

Saksopplysninger 

Søker:   Bjørn Kjetil Myrset, grunneier 
 
Bakgrunn:  Plan- og utviklingsutvalget har valgt etter tidligere å ha avvist forslag til  

reguleringsplan for eiendommen gnr. 14 bnr. 39, å godkjenne at revidert 
forslag ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
Da gjeldende kommuneplans arealdel viser eiendommen og området 
rundt som LNF-område, er formålet med reguleringen å fastsette 
arealbruken etter plan- og bygningsloven til boligformål. 
Offentlig ettersyn har vært i perioden 02.03. – 20.04.2015. 
 

Saksgjennomgang: 

Mottatte merknader til planforslaget: 
 
1. Kystverket: 

Ingen merknad. 
 
2. Avinor: 

Ingen merknad. 
 
3. Statens vegvesen: 

Ingen merknad. 
 
4. Molde VA KF: 

Det påpekes at det ikke ligger offentlig vannledning/brannvann fram til 
eiendommen, og at dersom eiendommen skal gis en utvidet bruk, må det søkes om 
ny utslippssøknad vedr. avløp. 

 
5. Noregs vassdrags- og energidirektorat: 

Ingen merknad. 
 
6. Adv. Per Wold på vegne av familien Røvikhagen, eier av gnr. 14 bnr. 5: 

Det påpekes at hensikten med reguleringen synes å være et ønske om å regulere 
seg bort fra de pålegg som er gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Dette 
protesteres det mot. 

 
7. Stein Olav Skjevik, eier av gnr. 13 bnr. 1: 

Som eier av eiendom i nærheten av planområdet, mener Stein Olav Skjevik at 
reguleringsplanen ikke bør godkjennes. Begrunnelsen er at der er konflikt i området 
på grunn at nåværende eier av gnr. 14 bnr. 39 ikke har fulgt gjeldende regler for 
bygging m.m. 

 



8. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 
Det reises innsigelse til planen da denne åpner for større naustbebyggelse enn 
begrensningene i kommuneplanen. Det rås til at kommuneplanens bestemmelser 
for naust tas inn i reguleringsbestemmelsene. 

 
 
Rådmannens kommentarer til merknadene og til planen: 
 
Rådmannen vil presisere at kommunens behandling av planforslaget og eventuell 
godkjenning av endelig reguleringsplanen ikke endrer forutsetningene og grunnlaget for 
de vedtak som er gjort vedr. konkrete byggesaker og ulovlighetssaker på gnr. 14 bnr. 
39. Derfor er det gjort følgende grep og presiseringer i plandokumentene: 
 
o Det presiseres i innstillingen til vedtak at forutsetningene for gjeldende vedtak i 

konkrete byggesaker og klagesaker etter plan- og bygningsloven, står fast også 
etter at planen er vedtatt. 

o I plankartet er det konkrete området for naustbebyggelse avsatt som et eget formål 
og klare avgrensninger for plassering av bygning med byggegrenser. 

o Kommuneplanens retningslinjer for naustbebyggelse er tatt inn som 
reguleringsbestemmelse, jfr. § 4. Bestemmelsen definerer dermed hva et naust skal 
være, og begrensninger av størrelsen. 
I samsvar med vedtak gjort av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 09.07.2012, er 
det i bestemmelsene § 4 også fastsatt en byggegrense mot gnr. 14 bnr. 5 på 2 m. 

o I tillegg er det tatt inn bestemmelser som konkretiserer de fysiske begrensningene 
for en vór. 

o I samsvar med det samme vedtaket er eldre naust på eiendommen i 
reguleringskartet forutsatt fjernet.  
Det samme gjelder ulovlig oppført bygning, (naust med en annen etasje og portal). 

 
Med dette mener rådmannen at det er gjort tiltak i planutformingen som imøtekommer 
merknadene og innsigelsen som er kommet til planforslaget. Likeså de hensyn som 
kommunen ønsker å ivareta i forhold til tidligere enkeltvedtak. 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bekreftet dette i e-post datert 30.09.2015, hvor 
det avklares at innsigelsen til planforslaget trekkes. 
 
 
Rådmannen er ellers enig med kommunalsjefens tidligere begrunnelse for å tilrå 
behandling av reguleringsforslaget. Denne viser til at det tidligere har vært en omforent 
forståelse om å innføre bestemmelser knyttet til kommuneplanens arealdel om at 
tidligere godkjente og etablerte boligeiendommer og fritidseiendommer m.m. innenfor 
LNF-områdene, skulle være å betrakte som byggeområder etter plan- og 
bygningsloven. Generelle bestemmelser om dette har departementet fastsatt ikke kan 
etableres. Konsekvensen er da at inn til kommuneplanen blir endret/rullert, kan man få 
slike enkeltreguleringer.  
Rådmannen oppfatter da at formålet med slike reguleringer er i samsvar med 
kommunens holdning, dersom de ikke kommer i strid med andre viktige 
arealbrukshensyn. 
 
Rådmannen finner det formålstjenlig med utgangspunktet i forvaltningsloven § 27 b å 
opplyse om at følgende gjøres gjeldende: 
 



Med visning til forvaltningsloven 27 b bestemmes at søksmål om gyldigheten av 
vedtaket eller om erstatning som følge av vedtaket ikke kan reises uten at retten til å 
klage er benyttet og ikke før klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står 
åpen. Et søksmål kan likevel reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble 
framsatt, dersom det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansen 
ikke har fattet vedtak i saken. 

 
Oppsummering: 

Rådmannen rår til at revidert reguleringsplan, plandokumenter datert 13.05.2015, 
godkjennes. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 2015.09.30. Planbeskrivelse 
2 2015.09.30. Plankart 
3 2015.09.30. Planbestemmelser 
4 Merknader etter offentlig ettersyn 
5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, e-post datert 30.09.2015 
6 Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget 06.10.2015 
 
 
 


