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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 16.02.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Stordalen hyttefelt - Skaret, plannr. 201503 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 

Behandling 

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 07.02.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Stordalen hyttefelt - Skaret, plannr. 201503 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 31.01.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Stordalen hyttefelt - Skaret, plannr. 201503 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 



Behandling 

Kirsti Hoemsnes (H) tiltrådte. 11 voterende. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Stordalen hyttefelt - Skaret, plannr. 201503 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 
 

 

1. Saksopplysninger 

Driv Arkitekter har på vegne av Staar Eiendom utarbeidet reguleringsforslag for 
detaljregulering på Stordalen hyttefelt/Skaret (gnr/bnr 33/33). 
 
Målet med planen er å tilrettelegge for 11 nye hyttetomter med tilhørende infrastruktur.  
 

 
 

2. Innspill til offentlig ettersyn 

Planen ble sendt til offentlig ettersyn i tidsrommet 7.9.-19.10.2016. Innen tidsfristen har 
Molde kommune mottatt 7 kommentarer. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 7.9.2016 
De har ingen merknad 
 
Opplysningsvesenets fond, 8.9.2016 
De har ingen merknad 
 



Statens vegvesen (SVV), 21.9.2016 
De anbefalte utarbeiding av områdeplan for å kunne finne en mer helhetlig trafikkløs-
ning. Dette med tanke på aktivitet i området. 
 
Positivt at i planforslaget legges til rette for et kryss som skal betjene hele området i 
fremtiden. De er skeptisk til at det kan legges garantier i planen slik at det ikke blir 
mange atkomster til fylkesvegen i fremtiden. Her ville en områdeplan ha skaffet mer 
sikkerhet. 
 
Tegningen er ikke i samsvar med vegnormalene. Det mangler riktig frisiktsone. Den må 
inntegnes i plankartet for å gi bestemmelsen juridisk virkning. Hensynssonen vil berøre 
nabotomtene, mens krysset kan bygges på egen grunn. Høydebegrensningen i frisikt-
sonen må rettes opp i § 8.1 til 0,5 meter. 
 
Bestemmelsen i § 5.1 må presiseres slik at det ikke kan være rom for tolkning. Det må 
inngå en rekkefølgebestemmelse at atkomsten skal være godkjent av Statens vegve-
sen. Det må i tillegg inngås en gjennomføringsavtale med SVV før krysset kan bygges 
ut. 
 
De ber om, men krever ikke, regulering av en passeringslomme forbi krysset. 
 
Andre atkomster nord og sør for krysset skal stenges ved videre planlegging i området, 
men ikke som direkte følge av planen. De ber likevel om å utvide planområdet for å 
omfatte avkjørsler nord og sør for krysset for å bortregulere disse. 
 
Det er ikke tegnet inn byggegrenser mot veg. I dette tilfellet vil det automatisk være en 
byggegrense på 50 meter som vil gjelde.  
 
Det må reguleres hensynssone frisikt mellom internvegen og Gamle Skaravegen. Krys-
set må også få en tilfredsstillende utforming. Internvegen bør ha breddeutvidelse i 
svingene, basert på dimensjonerende kjøretøy. 
 
Det mangler benevnelse av områder i planen som er knyttet til bestemmelser. Dette 
bør rettes opp. 
 
Kommentar 
Frisiktsonene er tegnet inn i plankartet og bestemmelsen om frisiktsonen er tilpasset i 
samsvar med merknaden. 
 
§ 5.1 er endret i samsvar med merknad fra Statens vegvesen. Det er også tatt inn 
byggegrenser mot veg på plankartet. Benevnelser på plankartet er nå synlig for å gjøre 
det enklere å tilordne bestemmelser til områdene.  
 
Planområdet er ikke utvidet for å omfatte atkomster nord og sør for planområdet. Rek-
kefølgebestemmelsen om fremtidige atkomster anses som tilstrekkelig. Forslag om for-
bikjøringslommer som del av planforslaget er ikke tatt inn i planen. Etter rådmannens 
vurdering kan en forbikjøringslomme i samsvar med vegnormalene løses innenfor da-
gens areal som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen og 
innenfor området allerede regulert til vegareal. I tillegg er registrert ÅDT på denne 
vegstrekningen veldig lavt (810 ÅDT). Etablering av 11 hyttetomter vil ikke ha stor be-
tydning for trafikkmengden og trafikkavviklingen på hovedvegen. Skulle området i frem-



tiden utvikles videre så kan etableringen av en slik lomme være hensiktsmessig og 
gjennomføres uten problemer. 
 
Frisiktsone mellom internvegen og Gamle Skaravegen er inkludert i planforslaget og 
internvegene er utvidet i svingene som kommentert.  
 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 4.10.2016 
Regulering av et større område hadde vært ønskelig, spesielt med hensyn for trafikk-
løsninger. 
 
Det er positivt med bestemmelser knyttet til støy. § 1.5 burde være mer konkret ved at 
støyverdien for uteoppholdsareal blir tatt inn. 
 
Fylkesmannen har ikke flere merknader. 
Kommentar 
§ 1.5 i planbestemmelse er tilpasset med konkrete støyverdier. Merknaden tas ellers til 
orientering. 
 
Avinor, 12.10.2016 
De har ikke merknader til planforslaget. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 14.10.2016 
Størrelsen og utformingen av tomten gir en forholdsvis stor andel trafikkareal. Ellers tar 
planen hensyn til Gamle Skaravegen og skitraseen. Det er ikke merknader til arealbru-
ken innenfor planområdet. 
 
Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i området. 
 
Kommentar 
Merknaden tas til orientering. 
 
 
Mattilsynet, 18.10.2016 
Drikkevann i området må tilfredsstille krav om kvalitet, mengde og forsyningssikkerhet. 
Kommunen må forsikre seg at det ikke gis byggetillatelse før det er sikker at det finnes 
nok vann i området. Det må også dokumenteres at avløpssystemet ikke er en risiko for 
drikkevannsforsyningen. 
 
Kommentar 
Merknaden tas til orientering. 

3. Vurdering 

Rådmannen viser til innspillene og kommentarer i punkt 2. Molde kommune har på 
grunn av mindre endringer i frisiktsonen mot fylkesvegen etter høringen gitt de to berør-
te naboene en ekstra mulighet til å uttale seg. Det er ikke mottatt motforestillinger til 
utvidelsen av frisiktsonen. 
 
Det har vært tett dialog mellom forslagsstilleren og Statens vegvesen i forkant av og 
gjennom prosessen. Alle nødvendige punkter er innarbeidet i planbestemmelsene og 
plankartet, jf. kommentarer ovenfor.  
 



Flere instanser har kommet med ønske om at det reguleres et større område sammen-
hengende. Det har ikke kommet innspill fra andre i området som ønsker å utvikle eien-
dommene sine. Molde kommune har for sin del ikke prioritert reguleringsarbeid for det-
te området nå.  
I planen er det bestemt og tilrettelagt slik at den regulerte atkomsten skal være ut-
gangspunktet og felles for videre utvikling av hytteområdene. Internvegene i denne 
planen er også planlagt slik at de kan videreføres. 
 
Basert på vurderingen anbefaler Rådmannen at kommunestyret i Molde kommune 
egengodkjenner planen slik den foreligger med tilhørende dokumenter. 
 
 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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