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1 Sammendrag 

Regulering skal sikre en kontrollert og enhetlig utvikling av et hytteområde øst for 

Sandvika på Bolsøya. Planforslaget viser areal for fritidsbebyggelse samt friluftsformål, 

fellesparkering og hensiktsmessig infrastruktur. Det reguleres i tillegg inn en 

hensynssone for bevaring av kulturminne. Den vil ligge i formålet LF-friluftsformål. 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Planforslaget har til hensikt å tilrettelegge området for oppføring av fritidsbebyggelse – 

frittliggende og sikre registrert kulturminne. 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Tiltakshaver: Jan Kjøll, Kjell Draget 

Reguleringsarkitekt: Vatne Arkitekter AS 

Området som inngår i reguleringsplanen inkluderer eiendom - eier: 

Deler av Gnr/ Bnr 17/ 6  - Jan Kjøll 

Deler av Gnr/ Bnr 17/ 13 - Kjell Draget 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 27.01.2015 å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. 

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Arbeidet med planforslaget har startet opp i 2013. Det ble avholdt forhåndskonferanse 

den 12.09.2013. Det formelle varselet om oppstart av planarbeid ble sendt ut i 

november 2013. Det kom sju merknader i forbindelse med oppstartsmeldingen. 

Deretter ble planforslaget utarbeidet. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 

27.01.2015. Det kom en innsigelse fra Møre Romsdal fylkeskommune med pålagt krav 

om arkeologisk registrering. Dette ble gjennomført i august 2015. Ved registreringen 

ble det påvist en steinalderboplass i planområdet. I møtet med arkeologen 31.08.2015 

og senere epost-kommunikasjon påla fylkeskommunen tiltakshaver å ivareta sikring av 

kulturminne i planforslaget før innsigelsen kan trekkes. 

4 Planstatus og rammebetingelser (avvik fra overordnet plan) 

4.1 Overordnete planer (fylkeskommunal / arealdel / kommuneplaner) 
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Overordnet plan for området er ”Kommunedelplan for Bolsøya 2012 - 2022” som ble 

egengodkjent av Molde kommunestyret 21.02.2013. Denne planen angir hele det 

berørte området med foreslått fritidsbebyggelse som ”Byggeområde - Framtidig 

fritidsbebyggelse”. 

 
Utsnitt av Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 

Området som ønskes regulert ligger på Bolsøya et stykke øst for Sandvika. Det ligger i 

landlige omgivelser og nært ved sjøen med Karlsøyfjorden, på sørsiden. Planområdet 

omfatter ca. 6,5 daa og ligger på deler av Gnr/ Bnr 17/ 6 og deler av 17/ 13. 



Reguleringsplan for Fritidsboliger Sandvikbøen på Bolsøya 
Tiltakshaver: Kjell Draget, Jan Kjøll 
Planlegger: Vatne Arkitekter AS 

Sist revidert 29.04.2016 7/18 

 
Utsnitt kart fra www.kart.finn.no 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i dag uregulert. Det består av krattskog i sør. En liten del i sørvest er 

tidligere jordbruksareal. Den smale stripen i nord blir i dag brukt som privat driftsveg 

til jordbruksarealet. Resterende deler av planområdet er brukt som jordbruksareal i 

dag. 

Vest for planområdet ligger et skogsområde,  et område med tidligere jordbruk og en 

hyttetomt, mens jordbruksområdet i øst er i drift per i dag. Ved den nørdlige delen av 

planområdet ligger et område med spredt boligbebyggelse og kommunal veg. Ca. 100 

meter nord for kommunal veg ligger et nylig etablert boligområde med frittliggende 

småhusbebyggelse. Planområdet grenser mot eksisterende hyttetomter i sørøst og mot 

kystområdet i sør. 
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Utsnitt kart fra www.kart.finn.no 

5.3 Stedets karakter (struktur, estetikk, byform, eksisterende bebyggelse) 

Landbruk, natur og spredt boligbebyggelse gir området og nærområdet et landlig 

preg. Den store avstanden til nabohus grunnes i at det over lang tid ble drevet 

jordbruk i området. Øst for planområdet mot kysten er allerede to hyttetomter 

etablert. 

5.4 Landskap (topografi, landskap, solforhold, lokalklima, estetikk og kulturell verdi) 

Planområdet ligger i et mot sørvest svakhellende område med sjø på sørsiden. 

Området i sør er gjenvokst med krattskog. Vest for planområdet ligger et større 

skogsområde med kystfuru og tilplantet gran. En markant bergskrent mot sjøen 

markerer begrensning av planområdet mot sør. Høydekoter på kartutsnittet viser at 

høydeforskjellen på området er på 8 meter med laveste punkt på kote 8 i sørvest og 

høyeste punkt på kote 16 ved kommunal veg i nord. Området har gode sol og 

utsiktsforhold. Skogen vest for planområdet skjermer bra for vestvind og danner 

sammen med områdets eksponering grunnlag for gode lokalklimatiske forhold i 

området. 
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Topografi planområdet. www.kart.finn.no 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Ved offentlig ettersyn satte fylkeskommunen krav om arkeologisk registrering. Den ble 

gjennomført i august 2015. Ved registreringen ble det påvist en boplass fra yngre 

steinalder i planområdet. Lokaliteten er registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen 

Askeladden, med id nr 213668. Den har vernestatus: automatisk fredet. 

 
Registrert kulturminne. Utskrift fra www.kulturminnesøk.no 

5.6 Naturverdier 

I dag er planområdet preget av kultur- og naturlandskap. Naturlig vegetasjon i form av 

krattskog finnes mot kysten i sør av planområdet. Gjennom de ulike biologisk 

mangfolds registreringene er det ikke registrert sjeldne eller truede arter eller 

naturtyper. 
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5.7 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk, uteområder 

Tomtene avgrenses mot sjøen og strandlinjen, slik at denne fortsatt er tilgjengelig for 

allmenn ferdsel. Badestrand ved Sandvika ligger i gangavstand fra planområdet. I selve 

planområdet er det ingen kjente registreringer for friluftsliv. 

5.8 Landbruk 

På deler av gnr/ bnr 17/ 6 har det tidligere vært jordbruk. På deler av gnr/ bnr 17/13 

drives jordbruk per i dag og i framtiden. Planområdet ligger inntil dyrket jord. 

5.9 Trafikkforhold (kjøreatkomst, vegsystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, 

trafikksikkerhet for myke trafikanter, kollektivtilbud) 

Per i dag skjer atkomsten fra kommunal veg til planområdet via en avkjørsel i nord. 

Den kommunale vegen er lite trafikkert. Forbi planområdet forsyner den ca. 10 

husstander. Fartsgrensen er på 30 km/h. Vegen er smal og har mange uoversiktlige 

steder. Fortau og sykkelveg mangler. 

5.10 Barnas interesser 

Per i dag er det ikke etablert lekeplass for små barn i eller nær planområdet. Små barn 

leker i egen hage. I ca. 200 meter avstand ligger en lekeplass i boligområdet nord for 

den kommunale vegen. Større barn leker der eller i egen hage og i naturen. 

5.11 Universell tilgjengelighet 

Atkomstveien til planområdet har i dag moderate stigningsforhold og er derfor godt 

tilgjengelig for alle brukere. Det svak hellende terrenget tillater en stigning fra 1:30 til 

1:15 på store deler av planområdet. Mindre deler av området er brattere og er ikke 

tilgjengelig for alle uten tilretteleggende tiltak. 

5.12 Teknisk infrastruktur (vann og avløp, trafo, energiforsyning, alternative energikilder, 

fjernvarme) 

Ifølge Kommunedelplanen har Bolsøya vannforsyning fra fastlandet via to sjøledninger 

og et vannbasseng på Kjerkjehaugen. Vann og Avløp opplyser at kapasiteten av 

brannslokkevann er i underkant av det som er gjeldende krav. EL-forsyningen til 

Bolsøya skjer via sjøkabler til Bolsøyneset og både kapasitet og sikkerhet regnes som 

god, ifølge Kommunedelplanen. 
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Kart over eksisterende vannforsyning. Molde Vann og Avløp 

 
Kart over eksisterende strømforsyning. Istad 

5.13 Grunnforhold (stabilitet, ledninger, rasfare) 

Ifølge NGU 2014 ligger eiendommen på et område av tynn og tykk morene: tynn 

morene på den sørlige delen av hyttetomtene, ellers tykk morene. Det antas løsmasser 

som inneholder alt fra leire til stein og blokk. Tykkelsen på avsetningene er normalt 

mindre enn 0,5 m, men i tykk morene kan den variere fra 0,5 meter til flere titals 

meter. Tykk morene er områder med yppige fjellblotninger. Det er ikke nødvendig med 

særskilte tiltak i området. 
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Kartutsnitt over løsmasser fra NGU 2014 

5.14 Risiko- og sårbarhet 

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er utfylt og ligger som vedlegg. Gjennom 

sjekklisten ble det identifisert to kritiske punkt: 

- skogbrann/ lyngbrann i området utgjør fare for bustander/ hus 

- slokkevannkapasitet er mangelfull i området. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg: 

Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF1................................................................................. ca. 1,53 daa 

Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF2................................................................................. ca. 0,94 daa 

Boligbebyggelse ............................................................................................................................. ca. 0,02 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Gangveg ............................................................................................................................................. ca. 0,82 daa 

Kjøreveg .............................................................................................................................................. ca. 0,38 daa 

Parkeringsplasser ............................................................................................................................ ca. 0,10 daa 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift – Friluftsformål: 

Friluftsformål..................................................................................................................................... ca. 2,38 daa 
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Hensynssoner: 

Frisikt .............................................................................................................................................................................  

Båndlegging etter lov om kulturminner .......................................................................................................  

Bestemmelsesområder: 

RpBo#1.........................................................................................................................................................................  

RpBo#2.........................................................................................................................................................................  

 

Sum planområde ............................................................................................................................ ca. 6,17 daa 

6.2 Gjennomgang og beskrivelse av aktuelle reguleringsformål og løsninger 

Bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse – frittliggende BFF1 og BFF2: 

Området inneholder 3 fritidsboligtomter. Planlagt bebyggelse vil bestå av hytte og 

uthus, der uthus/ anneks utformes frittstående eller som tydelig tilbygg for å dele opp 

bygningsmassen i flere volum. Det kan ikke føres opp garasjer. Her vektlegges at 

bebyggelse skal skje som et skånsomt inngrep i naturen slik at området beholder sitt 

naturlige preg. Bebyggelsen på hyttetomten foreslås med enhetlig og harmonisk 

utforming som tilsvarer strøkets karakter. 

Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse: 

Arealet ses i sammenheng med hensynssone frisikt. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – gangveg: 

Det legges opp til en gangvegforbindelse fra felles parkeringsanlegg til BFF1 og BFF2. 

Det planlegges ikke ordinær kjøring til og fra hyttetomtene unntatt i nødtilfelle, ved 

nyttetrafikk og for tømming av avløpstank. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg: 

Det foreslås en privat kjøreveg med eksisterende atkomst fra kommunal veg. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – parkeringsplasser: 

Områdene er satt av for parkering for hytteeiere av BFF1 og BFF2. Det har atkomst fra 

kommunal veg via kjørevegen. Her foreslås kun bilparkeringsplasser, 6 plasser 

tilsammen. 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift – friluftsformål: 

Det foreslås friluftsformål i det området der kulturminnet er registrert. 

Hensynssone - frisikt: 

Frisiktsoner reguleres i forbindelse med kryss og avkjørsler. I kryss mot kommunal 

vegen er frisiktssonen basert på en fart på 30 km/t. 

Hensynssone - båndlegging etter lov om kulturminner: 
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Hensynssonen båndlegger kulturminne steinalderboplass. Hensynssonen skal sikre at 

kulturminnet sikres på best mulig måte for å ivareta den lokalhistoriske interessen 

knyttet til anlegget. 

Bestemmelsesområder - RpBo#1 og RpBo#2: 

Fylkeskommunen gir dispensasjon for de områdene uten vilkår om ytterligere 

arkeologisk gransking. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Ny bebyggelse foreslås oppført i en etasje med loftetasje/ hems og uten underetasje. I 

skrånende terreng er halvplan løsninger en mulighet. 

6.3.2 Grad av utnytting 

Maks bebygd areal for den enkelte tomt er satt til BYA = 120 m2, inklusive tilhørende 

uthus. Terrasse med høyde over 0,5 meter fra terreng og uthus /anneks skal 

medregnes i BYA for den enkelte tomten.  

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling, størrelse 

Det er lagt opp for tre fritidsboliger: to på BFF1 og en på BFF2. Planen åpner for 

oppføring av fritidsboliger med størrelse etter dagens behov. BRA på hytter vil ligge på 

ca 90 - 100 m2 per hyttetomt. I tillegg kommer uthus, terrasse mm. 

6.4 Bomiljø, bokvalitet 

Hyttetomtene ligger skjermet fra veg og annen boligbebyggelse og nær naturområde. 

Beliggenheten har stor potensial for rekreasjon og danner grunnlag for bra bokvalitet 

på hytteområdet. Å bevare preget av naturtomtene gjennom skånsom bebyggelse vil 

øke den kvaliteten. Det vil være god plass mellom hyttene pga bra tomtestørrelsen. 

6.5 Parkering (antall plasser, begrunnelse for evt. avvik, utforming og lokalisering) 

Parkering for BFF1 og BFF2 skjer på felles parkeringsanlegg nær ved eksisterende 

boligbebyggelse etter krav fra Kommunedelplanen for Bolsøya 2012-2022. 

Parkeringsarealet øst for kjørevegen tilhører BFF1, mens parkeringsareal vest for 

kjørevegen tilhører BFF2. Der er det satt av areal til 6 parkeringsplasser. Parkering på 

egen tomt er ikke tillat. 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
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Det kan plasseres en tank på hver tomt eller to tomter har fellestank. Vann- og 

strømforsyning skjer via tilkobling til eksisterende anlegg utenfor planområdet. Ad 

slokkevannkapasiteten satses på brannvesenets tankbiler og sjøvann som ekstraløsning, 

inntil kommunen selv kommer fram med tilstrekkelig kapasitet gjennom det offentlige 

ledningsnettet. 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst (tilknytting til offentlig vegnett) 

Atkomst fra kommunal veg til planområdet foreslås å løses via den eksisterende 

avkjørselen. Derfra fører en privat kjøreveg til parkeringsanlegget. Gangvegen fører fra 

parkeringsarealet videre til hyttetomtene. 

6.7.2 Utforming av veger (bredde, stigning, avvik fra vegnormalen) 

Kjørevegen reguleres med en bredde på 6 meter inklusive skulder og grøft. Den har en 

maks stigning på 1:15. Atkomsten fra kommunal veg planlegges med en radius på 8 

meter for å tilrettelegge for drifttrafikk. 

Den regulerte gangvegen har en bredde på 4,5 meter inklusive skulder og grøft og er 

svakhellende med en stigning på ca. 1:30.  

6.7.3 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Kjøre- og gangvegen er privat. 

6.8 Universell utforming (beskrivelse av stilte krav, hvordan skal uu løses) 

TEK10 stiller ikke krav om universell utforming ved fritidsbolig med kun en boenhet. 

6.9 Uteoppholdsareal 

6.9.1 Privat og felles uteoppholdsareal 

Planen inneholder privat uteoppholdsareal på egen eiendom og felles 

uteoppholdsareal i friluftsområdet. 

6.9.2 Størrelse, lokalisering, kvalitet 

Uteplasser ligger fortrinnsvis på bakkeplan. Terrasse tilpasses terrenget. Maksimal 

størrelse på opphøyd terrasse er 30 m2. Hele naturtomten rundt hyttene tilbyr mange 

gode uteoppholdsarealer. Alle tomter kan ha hoveduteoppholdsareal mot sør med 

gode sol - og utsiktsforhold. 
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6.10 Kulturminne 

Området med kulturminne steinalderbosted er regulert til hensynssone 730 

"Båndlegging etter lov om kulturminner" og ligger i LNF formål friluftsformål. Det gis 

dispensasjon for de små bestemmelsesområdene RpBo#1 og 2, uten vilkår om 

ytterligere arkeologisk gransking. RpBo#1 ligger i formål gangveg. RpBo#2 ligger i 

formål Fritidsbebyggelse-frittliggende. 

6.11 Plan for avfallshenting / søppelsug  

Plassering av avfallsdunkene til hver hyttetomt skjer på egen tomt. Avfallet blir hentet 

ved vegkanten av kommunal veg. 

6.12 Avbøtende tiltak / løsninger ROS 

Skogbrann/ lyngbrann i området utgjør fare for bustader/ hus: 

Rømningsveier og tilkomst for brannbiler/ brannvesenets redskap planlegges 

oversiktlig. 

Tiltak som brannvesenet foreslår kan være enten 

a) fjerning av lyng i området og øke avstand til skogen med å lage en branngate eller 

b) tilrettelegging for å slokke brann manuelt eller av brannvesenet (sette opp 

brannslangeposter, hydranter) 

Alternativ "b" er mer hensiktsmessig i planområdet. Alternativ "a" ses bort fra fordi 

dette vil endre områdets naturlige og skjermete karakter og vil senke trivselen og 

bokvalitet for hyttebeboerne. 

Slokkevannkapasitet er mangelfull i området: 

Kapasiteten på brannslukkevann må økes. Inntil det foreslås en midlertidig løsning, se 

pkt. 6.6. 

6.13 Rekkefølgebestemmelser 

Veg med grøft, fellesparkeringsplasser og tekniske anlegg skal opparbeides og 

ferdigstilles sammen med bygningene. 

7 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 

Planområdet er såpass lite og ligger relativt isolert fra større bebygde områder at 

veldig få naboer blir berørt av planforslaget. 

7.1 Overordnete planer 

Planforslaget er i samsvar med Kommunedelplanen for Bolsøya 2012-2022.  
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7.2 Landskap 

Landskapet vil ikke få en betydelig endring ved gjennomføring av planforslaget. 

7.3 Stedets karakter 

Etablering av fritidstomter på området vil passe godt inn i stedets karakter. Tomtene vil 

ligge som en naturlig fortsettelse vestover fra eksisterende hyttetomter. 

7.4 Kulturminne, kulturmiljø, og evt. verneverdi 

Ved etablering av båndleggingssonen i planforslaget sikres at verneinteressene for 

registrert kulturminnet blir ivaretatt. Dette er i tråd med kravene fra fylkeskommunen. 

7.5 Trafikkforhold (vegforhold, trafikkøkning / reduksjon, kollektivtilbud, myke trafikanter) 

Trafikkmengden ved utbygging av tre hytter vil øke litt på en ellers veldig lite trafikkert 

kommunal veg, men overalt sett er det ikke en betydelig økning. 

7.6 Barnas interesser 

Det blir ikke etablert noen lekeplass i planområdet. Barna vil leke på egen tomt eller i 

naturen rund, noe som passer bra for en fritidseiendom med heller sporadisk opphold. 

Større barn kan benytte tilbudet på lekearealet i eksisterende byggefelt som har 

gangavstand fra hytteområdet. 

7.7 Jordbruksinteresser, landbruk 

Planforslaget vil ikke komme i vegen for drift av jordbruk. Veger og parkering 

planlegges i randsoner av dyrket jord. Gangvegen som ligger i øst-vest-retning nord 

for hyttetomtene fungerer som buffersone mot dyrket jord. 

7.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Kommunen må investere i oppgradering av vannforsyningsnettet på Bolsøya for å 

tilfredsstille brannvesenets krav om slokkevannskapasitet. 

8 Innkomne innspill 

8.1 Merknader (sammendrag gjengis her eller tas inn som vedlegg til planbeskrivelsen), 

vurdering av merknader 

Se vedlagt sammendrag av merknader og kommentar til merknadene fra 

oppstartsmeldingen. 
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9 Avsluttende kommentar 

Det utarbeidete planforslaget står fram som en skånsom utvikling av et område med 

fritidsboliger. Foreslått utforming av arealet understreker stedets naturlige karakter og 

tilrettelegger for høy bokvalitet samt sikring av automatisk fredet kulturminnet. 

10 Oversikt vedlegg 

- Kopi av merknader fra oppstartsmeldigen 

- Kommentar til merknadene fra oppstartsmeldigen 

- Sjekkliste for vurdering av ROS 

 

 

 

 

  

 

VATNE ARKITEKTER AS, Molde 29.04.2016 

 
 
 
Kilder: 
Byggeregler TEK10, www.dibk.no 
Plan- og bygningsloven, www.lovdata.no 
www.finn.kart.no 
www.ngu.no 
Kommunedelplan for Bolsøya 2012 - 2022 
Molde Brann og Redningstjeneste 
Molde Vann og Avløp KF 


