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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

44/16 Plan- og utviklingsutvalget 30.08.2016 

120/16 Molde formannskap 13.09.2016 

81/16 Molde kommunestyre 15.09.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.09.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323 med tilhørende plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 13.09.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323 med tilhørende plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 30.08.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detaljre-
gulering for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 



Behandling 

Sindre Pedersen (FRP) ba administrasjonen kommunisere med Istad Kraft og evt utbygger for 
å få telefon/fiber/strøm linjer som nå går i luftspenn nedover Dragetvegen ned i bakken da den-
ne eiendommen tidligere har forhindret denne utbedringen av infrastrukturen i Dragetvegen.  
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detaljre-
gulering for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

 

1. Saksopplysninger 

Vatne Arkitekter AS har på vegne av Jan Kjøll og Kjell Draget utarbeidet regulerings-
forslag for detaljregulering for Sandvikbøen på Bolsøya (deler av gbnr 17/6 og 17/13). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Opplysninger om planens innhold: 
 

6,42 daa planområde 
3 tomter 
 Område for bevaring av kulturminne 
120 m2 BYA per tomt, i samsvar med gjeldende kommunedelplan 
6 parkeringsplasser (2 per eiendom) 



Styring av bebyggelsen gjennom byggegrenser og planbestemmelser 

2. Innspill til offentlig ettersyn 

Planforslaget har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 4.2.-18.3.2015. I tidsrommet har 
Molde kommune mottatt 8 innspill, derav 1 innsigelse. 
 
Avinor, 5.2.2015 
Ingen merknad. 
 
Kystverket, 5.2.2015 
De har ikke merknader til arealformål, men anbefaler endring av reguleringsbestem-
melsene for avløpsledningene.  
Kommentar: 
Hyttene skal ha avløpstank på egen tomt. Ledninger i fjorden er ikke planlagt. Derforer 
det ikke gjort endringer i planbestemmelsene.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 9.2.2015 
De har ingen merknad. 
 
Statens vegvesen, 16.2.2015 
Ingen kommentar 
 
Molde Vann og avløp KF, 11.3.2015 
De peker på redusert slukkevannmengde i forhold til normalkravet. Tilkobling til rense-
anlegg er mulig. 
Kommentar: 
Det stilles ikke krav om en minste slukkevannmengde for fritidseiendommer.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 18.3.2015 
Fylkeskommunene krever arkeologisk registrering i området. Denne uttalelsen må an-
ses som innsigelse. De har ellers ikke merknader til planen.  
Kommentar: 
Registreringen er gjennomført. Resultatet beskrives i saksutredningen. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 13.3.2015 
Ingen merknad. 
 
Jarl Formo/Maria Ryther Hoem, 23.2.2014 
De ønsker å tydeliggjøre grenser og bruk av vegen ned til hyttetomtene. 
Begrepet «nytteinnkjøring» skal spesifiseres. 
Ber om flytting av to parkeringsplasser over til annen eiendom. 
Kommentar: 
Tiltakshavere Kjell Rune Draget og Jan Kjøll har svart på brevet (ligger ved saken). Til-
takshaveren synes plasseringen av parkeringsplassene er optimalt og valgte å ikke 
endre plassering av parkeringsarealet på vestsiden. 
 

3. Arkeologisk registrering 

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført en arkeologisk registrering og det 
ble påvist et steinalderbosted, som er automatisk fredet. På grunnlag av funnet frem-



met de ny innsigelse til planen. For å kunne gå videre med planarbeidet må det da sø-
kes om dispensasjon som kan føre til krav om en arkeologisk undersøkelse. 
 
Det ble i mail fra fylkeskonservatoren 17.9.2015 gjort oppmerksom på en mulighet å få 
godkjent en plan i området gjennom å sette av området som er berørt, til båndleg-
gingssone/hensynssone og formålet endres til grøntområde. Tiltakshaveren valgte å 
endre planforslaget i samsvar med anbefalingen, og Møre og Romsdal fylkeskommune 
sendte søknad om dispensasjon til Riksantikvaren med brev datert 4.5.2016. 
 
Riksantikvaren har i brev datert 15.6.2016 gitt tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner basert på nytt planforslag med krav om en bestemmelse knyttet til områ-
det i planen. Fylkeskonservator anser bestemmelsene i planforslaget som tilstrekkelig. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune trekker i brev datert 17.6.2016 innsigelsen til planen 
slik at denne kan egengodkjennes. 

 

4. Vurdering 

Rådmannen viser til kommentarer og innspill til offentlig ettersyn. Endringene i plankart 
og bestemmelsene er gjort som en følge av innsigelse til planen. Reduksjon fra fire til 
tre hyttetomter betyr ikke at intensjon i planen tilsidesettes. Derfor må planen ikke leg-
ges ut til ny offentlig ettersyn. 
Fylkeskommunens krav knyttet til kulturminner er oppfylt. Rådmannen tilrår at planen 
fremmes til sluttbehandling i kommunestyret med dokumentene som fremgår av innstil-
lingen.  
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Innspill til offentlig ettersyn 
 
 


