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1. Sammendrag 
 
Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Detaljregu-
leringen viderefører intensjonene i kommuneplanen. Planen tilrettelegger for hyttetomter med 
tilhørende infrastruktur. Det reguleres inn adkomstvei til tomtene samt infrastruktur for vann, 
avløp, strømtilførsel og renovasjon. Foruten bebyggelse og anlegg, reguleres det inn grønt-
områder i form av turdrag og friluftsområder. 
 
Det legges opp til 11 romslige hyttetomter i størrelse 900-1700 m², lav utnyttelse og krav til 
stedstilpasset bebyggelse. Viktige forutsetninger for planarbeidet har vært bevaring av viktige 
landskapstrekk, terreng og vegetasjon for å sikre god fjernvirkning. Eksisterende skiløype-
trasé er innarbeidet i planforslaget og nye veier og turdrag vil sikre tilgang til marka og gjøre 
området mer tilgjengelig for ulike befolkningsgrupper. 
 
Planområdet er del av et større område i kommuneplanen som er avsatt til framtidig fritids-
bebyggelse. Det har følgelig vært viktig å utarbeide en helhetlig plan for infrastruktur. Plan-
forslaget inkluderer opparbeidelse av ny avkjørsel fra fylkesvei 405. I en framtidig utbygging 
av tomtene nord og sør for planområdet, er det tatt høyde for at den nye avkjørselen skal 
kunne fungere som hovedatkomst til hytteområdet. 
 
 
 

 

Ilustrasjon mulig utbygging hyttefelt 
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Hensikten med planen er å detaljregulere deler av gnr/bnr 33/33 for å legge til rette for fri-
tidsboliger med tilhørende veg og anlegg. 
 
Planområdet er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse og LNF-område i kommuneplanen. 
Planforslaget vil utarbeides i tråd med gjeldende kommuneplan og i henhold til referat fra 
forhåndskonferanse med kommunen. 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagsstiller: Staar Eiendom ved Stein Aarø 
 
Plankonsulent: Driv Arkitekter 
 
Eiendoms- og eierforhold:  

- Eiendommen gnr/bnr 33/33 eies av Stein Aarø 
- Veiarealet «Gamle Skarvegen»/ «Gamle Frænavegen» har ukjent eier 

 

3. Planprosess 

3.1 Oversikt planprosess 
 

Hendelse Dato 

Oppstartsmøte kommunen 04.05.2015 

Varsel om oppstart 21.08.2015 

Varsel om oppstart, annonse RB 25.08.2015 

Innsendelse til 1.gangs behandling xx.xx.xxxx 

Offentlig høring xx.xx.xxxx 

2.gangs behandling xx.xx.xxxx 

Vedtak xx.xx.xxxx 

 

3.2 Varsel om oppstart 
 
Varsel om oppstart ble sendt elektronisk til berørte myndigheter, grunneiere og naboer 
21.08.2015 ihht naboliste og adresseliste offentlige etater og andre interessenter fra Molde 
kommune. Annonse om oppstart sto på trykk i Romsdals Budstikke 25.08.2015. 

3.3 Innkomne merknader og innspill 
 
Det er innkommet fem merknader/innspill til oppstartsvarselet. Merknadene, som listet opp 
under, er lagt ved planbeskrivelsen som eget vedlegg 4. 

Merknad fra Dato 

1. Noregs vassdrags- og energidirektorat 24.08.2015 

2. Avinor AS 
3. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

26.08.2015 
02.09.2015 

4. Statens Vegvesen 03.09.2015 

5. Møre og Romsdal Fylkeskommune 09.09.2015 



  6 

 

 
Oppsummering av merknadene 
1.Merknad fra Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE 
NVE har ingen innspill til planen. 
 
2.Merknad fra Avinor 
Planområdet berøres av restriksjonsplan for Molde lufthavn Årø, men Avinor skriver at det 
ikke er nødvendig med særskilte hensyn eller restriksjoner sett i forhold til denne. Videre er 
planområdet ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen. 
Avinor gjør imidlertid oppmerksom på regelverk ved bruk av tårnkraner innenfor planområ-
det. Planområdet er ikke berørt av flystøysoner for Molde lufthavn Årø. 
 
3.Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Det forutsettes at skiløypa som går gjennom planområdet blir hensyntatt i reguleringen, både 
med tanke på buffersone mellom løype og hytter, og at en unngår at adkomstveien deler opp 
viktig skispor. Videre forutsettes det at bebyggelsen tilpasses terrenget og at viktige utsikts-
punkt ikke bygges ned. Det henvises ellers til kommuneplanens krav til utnyttelse, høyder og 
takvinkel. 
 
4.Merknad fra Statens Vegvesen 
Vegvesenet mener at det i utgangspunktet burde lages en områdeplan for et vesentlig større 
område. De vil ikke motsette seg regulering uten områdeplan, men forutsetter da at eksiste-
rende avkjørsel fra FV 450 til Skarabakken benyttes med en tilhørende utvidelse av planom-
rådet. Videre må det ikke tillates bebyggelse på arealet mellom FV 405 og den gamle veg-
traséen. Dette arealet må reguleres med et 8 meter bredt belte til annen veggrunn og det 
resterende arealet til grøntområde. 
 
5. Merknad fra Møre og Romsdal Fylkeskommune 
På grunn av områdets potensiale for automatiske fredede kulturminner knyttet til tjærebren-
ning og utmarksaktivitet, stilles det krav om arkeologisk registrering. 
Det er også registrert ei gammel torvløe i planområdet. Denne bes vurdert i planarbeidet. 
MRFs planfaglige vurdering er at formålet med planarbeidet er i tråd med kommuneplanen. 
Det stilles imidlertid spørsmål ved om utbygging av et smalt avgrenset planområde gir rom 
for en hensiktsmessig arealutnyttelse, spesielt med tanke på totalareal til vei og tilhørende 
natur- og landskapsinngrep. MRF forventer at disse forholdene beskrives som virkninger av 
planen, og at det blir gjort konkrete vurderinger av hvilke fordeler og ulemper planen gir for 
senere utbygging av tilgrensende områder. 
 

3.3 Kommentar til innkomne merknader og innspill 
 
Merknadene fra NVE og Avinor kommenteres ikke ytterligere da disse anses for å ikke ha 
innvirkning på planarbeidet. 
 
3.Kommentar til merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Det er regulert inn et turdrag som ivaretar skiløypetraséen i et grøntdrag inntil Storhaugen, 
løypa får dermed en grønn buffersone mot hyttetomtene. Det er satt krav i bestemmelsene til 
at skiløypetraséen skal ryddes og opparbeides vinterstid. Løypa krysser veien til de øvre 
hyttetomtene på et punkt hvor veien er rett og oversiktlig.  
 
I reguleringsbestemmelsene er det lagt vekt på terrengtilpasning ved å begrense størrelse på 
fyllinger/skjæringer. Bebyggelsens høyder er holdt lave og material- og fargebruk er stedstil-
passet. Kommuneplanens krav til høyder, takvinkel og utnyttelse er fulgt. 
 

4.Kommentar til merknad fra Statens Vegvesen 
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Etter at merknaden ble mottatt har det vært dialog med Statens Vegvesen for å diskutere 
alternative adkomstmuligheter. Korrespondansen er vedlagt planbeskrivelsen i vedlegg 4. 
Dialogen har resultert i enighet om at det skal etableres en ny avkjørsel fra FV 405 på til-
takshavers eiendom (gnr/bnr 33/33). Reguleringsbestemmelsene setter krav til at krysset 
skal opparbeides ihht håndbok N100 og at avkjørselen må opparbeides før utbygging av 
hyttefeltet igangsettes. 
 
Statens Vegvesen forutsetter også at den nye avkjørselen skal betjene eksisterende fritids-
bebyggelse i områdene sør og nord for planområdet, samt fremtidige utbygginger i området. 
Vi mener at et krav om at alle andre avkjørsler stenges, og dermed også at den gamle Skar-
vegen til eksisterende hyttetomter må utbedres i både nord- og sørretning fra planområdet, 
ikke står i forhold til omfanget av denne detaljreguleringen. Etter påfølgende dialog med 
kommunen, er det derfor lagt inn i rekkefølgebestemmelsene at eksisterende avkjørsler nord 
og sør for planområdet stenges ved en videre utbygging av området avsatt til fritidsbebyg-
gelse i kommuneplanen. Avkjørselen dimensjoneres til å kunne fungere som fremtidig ho-
vedadkomst. 
 
Arealet mellom FV 405 og den gamle vegtraséen er regulert til annen veggrunn og friluftsom-
råde (grøntstruktur) i tråd med krav fra Statens Vegvesen. 
 
5.Kommentar til merknad fra Møre og Romsdal Fylkeskommune 
- Arkeologisk registering ble gjennomført 29-30.10.2015. Det ble ikke påvist automatisk fre-
dede kulturminner innenfor planområdet. Arkeologisk rapport fra Møre og Romsdal Fylkes-
kommune er vedlagt, vedlegg 5. 
- Rapporten fra MRF fastslår også at det ikke ble påvist verdifulle kulturminner fra nyere tid. 
Torvløa (SEFRAK-registret) som lå sørvest i planområdet, er revet. Tiltakshaver opplyser for 
øvrig at torvløa ble revet for mange år siden. Løa var satt opp av familien hans og hadde 
ham bekjent ikke bevaringsverdi. 
- Planområdet er del av et større felt som er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse i kommu-
neplanen. I og med at kommunen ikke stiller krav til en områderegulering, er det opp til de 
individuelle grunneierne å starte opp detaljregulering for å utvikle området. Det har ikke lyk-
kes forslagsstiller å inngå et privat plansamarbeid med andre grunneiere. Det er imidlertid 
lagt opp til at adkomstveien til hyttefeltet kan få avstikkere sørover og nordover, og slik mu-
liggjøre en utvikling av tilstøtende eiendommer. Det er lagt vekt på å tilpasse veitrasé og be-
byggelse til topografien, en stedstilpasset bebyggelse og minst mulig naturinngrep. Forslags-
stiller vil med denne utbyggingen legge ned betydelige investeringer i infrastruktur, bl.a. ny 
hovedavkjørsel fra fylkesveien og fremføring av el-kabel, som fremtidige andre utbygginger 
kan nyte godt av. 
 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 
Gjeldende overordnet regulering for planområdet er kommuneplanens arealdel 2009-2020 
med tilhørende bestemmelser, vedtatt 03.09.2010. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplan for planområdet. 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Mot fylkesveien i sørøst grenser planområdet mot Reguleringsplan for Skaret, vedtatt 
13.12.1990 (planid 2189). 
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Eiendommen 33/33 grenser i nord mot Fræna kommune. Her er det foretatt en regulerings-
endring for et område innenfor reguleringsplanen for Skaret. Reguleringsendringen ble god-
kjent 01.02.2010 (planid 08005). 

4.4 Temaplaner 
 
Det foreligger ingen relevante temaplaner som berører planområdet 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
I forhåndskonferansen med kommunen ble følgende retningslinjer og lover identifisert som 
viktige for planarbeidet: 

- Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesse i planleggingen 
- Naturmangfoldslovens § 8-12 

 
I tillegg har følgende veiledere vært viktige i planarbeidet: 

- Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier 
- Veileder Grad av utnytting 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 

 
Planområdets plassering i Molde kommune 

Planområdet ligger i Stordalen ved Skaret ca 10 km fra Molde sentrum. Området ligger på 
vestsiden av dalen med terrenghelning mot sørøst. Planområdet avgrenses av eiendoms-
grensene til gnr/bnr 33/33 på alle sider foruten mot nordvest, her er avgrensningen satt mot 
LNF-området i kommuneplanen. Hele planområdets samlede areal er 20,7 daa. 
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Planområdets beliggenhet i Stordalen 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Planområdet er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse og LNF-område i kommuneplanen. 
Området består i dag av skog og myr og benyttes i noen grad til friluftsformål. I sørøst skjæ-
rer den gamle Frænavegen gjennom planområdet i nord-sør retning. Lenger oppe i dalsiden 
krysser skiløypa fra Moldemarka til Skaret over planområdet. 
 
I bunn av dalen går FV 405 (RV 64). Øst for vegen ligger Skaret Skisenter med et stort nett-
verk av langrennsløyper. Her finner man også Skaret Travbane. Området har flere serve-
ringssteder og turisthytter, blant annet Skarstua ca 1,5 km nord for planområdet, og er et 
populært utfartsmål og turområde. På østsiden av FV 405 (RV 64) er det spredt hyttebebyg-
gelse på teigene langs den gamle Frænavegen. Området øst for vegen består for øvrig av 
skog og myr. 
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5.3 Stedets karakter 
 
Eksisterende bebyggelse i området består hovedsakelig av gamle hytter som er individuelt 
behandlet. Hyttene ligger på tomter som er fraskilt fra teigene som strekker seg fra den gam-
le Frænavegen oppover dalsiden. Det eksisterer ingen overordnet bebyggelsesstruktur. Det 
har foregått hyttebygging i området de siste seksti årene. Mot Skarstua, som ble etablert i 
1960, er hyttebebyggelsen noe tettere. De seneste årene er det bygget flere hytter i området 
rundt Skarstua, parallelt er også flere eldre hytter blitt oppgradert. 
 

5.4 Landskap 
 
Planområdet er en smal teig som strekker seg fra FV 405 (RV64) og oppover dalsiden mot 
nordvest. Terrenget stiger jevnt fra ca 210 til 270 m.o.h. Storhaugen med toppunkt på 261 
m.o.h. ligger som en markant kolle i terrenget, delvis innenfor planområdet. Området har 
gode solforhold tidlig og midt på dagen, vinterstid begrenset kveldssol. Storhaugen kaster 
noe skygge østover. Området er tidvis nedbørutsatt, men ligger i le for vestavinden som er 
den mest kritiske i området. Fra de øvre delene av planområdet er det flott utsikt mot fjellene 
i nord og øst, og mot Moldefjorden i sørvest. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet. Det ble ikke gjort funn av 
automatisk fredede kulturminner. Se vedlegg 5. Det er registrert et kulturminne fra nyere tid i 
planområdet, ei torvløe med SEFRAK-ID 1502 18 69. Grunneier opplyser om at denne løa 
ble bygget av hans bestefar, og at den ble revet for flere år siden p.g.a dens dårlige forfat-
ning. For øvrig er det ingen registrerte kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet til pla-
nområdet. 
 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
Skaret strekker seg som et vidt og slakt dalføre nordover mot Skarvatnet. Landskapet bærer 
preg av naturlandskap med innslag av kulturlandskap i form av bebyggelse, anlegg og infra-
struktur for idrett, turisme og friluftsliv.  
 
Området ligger i atlantisk biogeografisk region. Dekket består av myr og skog. Skogen har 
middels bonitet. I sonen mellom FV 405 (RV 64) og gamle Frænavegen er det tett løvskog, 
for øvrig består skogen av barskog og blandingsskog, hovedsakelig fjellbjørk og furu. 
 
Det er ikke registrert noen viktige utvalgte naturtyper innenfor eller i nærheten av planområ-
det. I et område langs bekken Løkelva, vest for planområdet, strekker det seg et myrområde 
hvor det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsarter), hovedsakelig 
karplanter. Området ligger i god avstand til planområdet. Innenfor planområdet er det ingen 
registrerte forekomster av prioriterte arter, truede rødlistede arter eller sårbare naturtyper. 
Det er heller ingen forekomst av fremmede arter på svartlista. 
 
I dalsiden for Stordalen finnes flere små bekker som løper ut i Løkelva i dalbunnen. Innenfor 
selve planområdet er den ingen bekker eller andre synlige vannforekomster. Vannkvaliteten i 
Løkelva og omkringliggende innsjøer, elver og bekker er registrert som god. Det er boret 
grunnvannsbrønner i fjellet flere steder langs Årødalen og Skaret. 
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5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippe-
ne i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av of-
fentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert 
og vektlagt i saken. Naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold, geolo-
gisk mangfold. 
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, er det foretatt 
en utsjekk av planområdet og det omkringliggende området i databasene gislink.no, miljøsta-
tus.no, artsdatabanken.no og vannportalen hos Direktoratet for naturforvaltning. Aktuelle 
temaer som er undersøkt og vurdert er landskap, naturtyper, arter og geologiske forhold. 
 
Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte eller truede arter, naturtyper, økosystemer 
eller landskap i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle tyde på 
at det kan befinne seg arter, naturtyper eller økosystemer i planområdet som ikke er fanget 
opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket 
på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget 
og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–
12. 
 

5.7 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk, uteområder 
 
Området benyttes i dag i noen grad til friluftsmål av turgåere og skiløpere. Skiløypa og den 
gamle Frænavegen, som begge krysser planområdet, er viktige forbindelser til Skaret for 
skiløpere og syklister. Eksisterende og fremtidig hyttebebyggelse er viktig for å gjøre områ-
det tilgjengelig som et bynært rekreasjonsområde. 
 

5.8 Trafikkforhold 
 
Hovedferdselsåren gjennom Skaret er i dag fylkesvei 405 (RV64). Planområdet har atkomst 
via den gamle Frænavegen, som går parallelt med FV405. Gamlevegen er en smal grusvei 
hvor noen strekninger er i dårlig forfatning. FV405 brukes primært som atkomst til hyttebe-
byggelse og utfartssteder i Skaret. Hovedforbindelsen (RV64) nordover fra Molde by går 
gjennom tunnel til Malme. FV405 forbi planområdet har en trafikkmengde ÅDT på 1850 kjø-
retøyer (tall fra 2014). 
 
Området ligger utenfor kommunedelplanen «Hovednett for gående og syklende i Molde 
kommune». Både FV405 og den gamle Frænavegen er imidlertid mye brukt av syklister. Om-
rådet brukes en del av turgåere. Fra avkjørselen nord for planområdet brukes gamlevegen 
også som skiløypetrasé vinterstid. Det er et svært begrenset kollektivtilbud til området, dette 
anses heller ikke for å være særlig relevant for plansaken. 
 
I følge Statens Vegvesens kart er det skjedd flere trafikkulykker langs FV405 på strekningen 
forbi planområdet. Flertallet av ulykkene er utforkjøringer, men det er også registrert en ulyk-
ke hvor fotgjenger var involvert (i 1977), en møteulykke og noen påkjørsler. 
 

5.9 Barns interesser 
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Det foreligger ikke registreringer av barnetråkk i området, og det er ikke kjennskap til at om-
rådet i dag brukes av barn. Det er ikke kjennskap til at det er opparbeidede lekeplasser i om-
rådet. Selv om området ligger i utkanten av de mest populære turområdene, brukes det i 
noen grad av turgåere og skigåere, og blant disse vil det naturligvis være en del barn. 
 

5.10 Sosial infrastruktur 
 
De nærmeste skolene er Nordbyen, Kviltorp og Bergmo. De nærmeste barnehagene er 
Krohnstad og MoBarn Nordbyen. Alle disse ligger i Molde by, ca 6 km fra planområdet. Siden 
detaljreguleringen kun omfatter fritidsbebyggelse, regnes det ikke med at reguleringen vil 
medføre økt behov for skole- eller barnehageplasser. Kapasitet og dekning regnes derfor 
som ikke relevant i denne saken. 
 

5.11 Universell tilgjengelighet 
 
Området består i dag av myr og skog og er i sin natur lite tilgjengelig for bevegelseshemme-
de, svaksynte og andre grupper med behov for universelt utformede omgivelser. 
 

5.12 Teknisk infrastruktur 
 
Energiforsyning 
Eksisterende strømforsyning til de eksisterende hyttene i området har ikke kapasitet til å for-
syne de nye hyttetomtene med strøm. Det må settes opp en ny nettstasjon(trafokiosk) innen-
for planområdet. Strøm hentes fra høyspentkabel i krysset nord for planområdet. 
 
Vann og avløp 
Det eksisterer ikke noe eksisterende ledningsnett som det er aktuelt å knytte seg på. Det er 
boret grunnvannsbrønner flere steder i nærheten. Det må etableres privat vann- og avløps-
anlegg.  
 
Renovasjon 
Det er ikke utbygget infrastruktur for renovasjon i området. Det må legges opp til container-
løsning. 
 
Det henvises for øvrig til infrastrukturplan i vedlegg 6. 
 

5.13 Grunnforhold 
 
Planområdet ligger over «marin grense» og har følgelig ikke forekomster av kvikkleire. Det er 
ikke registrert tidligere skred eller potensiell fare for skred (snø, jord, stein) i planområdet. Et 
lite område nord for planområdet er registrert som aktsomhetsområde for snøskred. Utløps-
området for dette ligger med betydelig avstand til planområdet. Terrenget har en jevn og mo-
derat helning mot sørøst, og mye vegetasjon. 
 
Berggrunnen i området består av granitt (øyegneis, gneisgranitt). I området rundt og sør for 
Storhaugen er det stedvis tynt dekke. Den søndre delen av området er for øvrig dekket av 
torv og myr. Den øvre delen har også innslag av morenegrunn. Det er registrert moderat til 
lav aktsomhet for radon. (Kilde: NGU) 
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5.14 Støyforhold 
 
En liten del av planområdet ligger i gul støysone fra FV405 (RV64) på støysonekart fra Sta-
tens Vegvesen. I sitt svarbrev til oppstartsvarselet har Vegvesenet ingen kommentarer som 
berører støy. Videre har Avinor har ingen merknader vedrørende støy. 
 

5.15 Risiko og sårbarhet 
 
Vurderingene i ROS-analysen er foretatt på grunnlag av sjekk av aktuelle forhold i databaser, 
hovedsakelig www.miljøstatus.no og www.gislink.no. I tillegg er lokalkunnskap rundt natur- 
og klimaforhold samt innspill fra varslede myndigheter lagt til grunn. 
 
På grunnlag av topografi og beliggenhet er det foretatt en vurdering av skredfare og værfor-
hold. Bakgrunnssjekk viser at det ikke er registrert skred eller potensiell fare for skred i plan-
området eller i umiddelbar nærhet. Det er derfor vurdert som ikke sannsynlig at skred vil inn-
treffe. Området er tidvis værutsatt med store nedbørsmengder. Det er imidlertid ikke sann-
synlig at vær og vind kan gi personskader eller materielle skader. 
 
Utbygging av de nye hyttetomtene vil naturlig medføre risiko for at det kan oppstå brann i 
bygningene. TEK10 §11-17 og brannvesenets retningslinjer er lagt til grunn for å sikre at 
forutsetningene for effektiv slokkeinnsats er ivaretatt. Hyttefeltet sikres tilgang på brannslok-
kevann fra tank(er) sentralt plassert i feltet. Bredde og stigningsforhold på adkomstvegen 
tilfredsstiller brannvesenets krav ved utrykning. Se for øvrig vedlegg 2 og 6 for utfyllende 
informasjon  
 
Området benyttes i dag i en viss grad som friluftsmål av turgåere og skigåere. Eksisterende 
skiløypetrase gjennom planområdet sikres som eget arealformål i planbestemmelsene. For-
bindelse til det omkringliggende naturområdet ivaretas gjennom vei- og stiforbindelser. 
 
Det er vurdert at det kan oppstå fare for trafikksikkerheten ved av-påkjørsler og for gåen-
de/syklende. Sikkerheten søkes ivaretatt på best mulig måte gjennom opparbeidelse av av-
kjørsler og veibredde og –standard. Frisiktsoner er regulert inn i plankartet. 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Detaljregu-
leringen tilrettelegger for 11 hyttetomter med tilhørende infrastruktur. Det reguleres inn ad-
komstvei til tomtene, inkludert ny avkjørsel fra fylkesvei 405. Det settes også av areal til 
brønnboring, renseanlegg for avløp, ny trafokiosk og kontaineroppstilling. 
 
Foruten bebyggelse og anlegg, reguleres det inn grøntområder. I tilknytning til Storhaugen et 
grønt turdrag hvor eksisterende skiløype ivaretas. Mot nordvest, mellom de to øverste hytte-
tomtene, settes det også av plass til et turdrag som sikrer forbindelsen videre opp i marka. 
Lengst sør i planområdet, mot fylkesveien, reguleres det inn en sone til annet veiareal, og et 
belte med grønnstruktur. 
 
Det legges opp til romslige hyttetomter, lav utnyttelse og krav til stedstilpasset bebyggelse. 
Begrensede terrenginngrep, bevaring av eksisterende vegetasjon og god fjernvirkning har 
vært viktige premisser for utarbeidelse av planen. 
 

http://www.miljøstatus.no/
http://www.gislink.no/
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6.2 Reguleringsformål 
 
Innenfor planområdet er det regulert inn følgende arealformål: 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Fritidsbebyggelse: Viderefører formålet i kommuneplanens arealdel. 
▪ Energianlegg: Det settes av areal til etablering av ny nettstasjon. 
▪ Vann- og avløpsanlegg: Det settes av egnede arealer til vannboring og renseanlegg 

for avløpsvann som sikrer teknisk infrastruktur til hyttetomtene. 
▪ Renovasjonsanlegg: Det settes av areal til samlecontainer for hyttetomtene. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg: Formålet sikrer kjøreveg til hyttetomtene og avkjørsel fra fylkesveien. 
▪ Annen veggrunn: I tillegg til kjørevegen er det satt av en sone på begge sider for å 

sikre areal til grøft, snø ved brøyting osv. Langs fylkesveien reguleres det inn en sone 
ihht vegvesenets anvisninger. 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Turdrag: Turdragene sikrer at den eksisterende skiløypetraséen og terreng og vege-
tasjon rundt Storhaugen bevares, samt at forbindelse nordover til marka for turgåere 
og andre ivaretas. 

Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ Friluftsformål: Formålet sikrer bevaring av terreng og vegetasjon og ivaretar område-
ne som natur- og rekreasjonsområder. 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Det er lagt vekt på at inngrepene i terreng og vegetasjon skal begrenses slik at god fjernvirk-
ning ivaretas. Langs den gamle Skarvegen er det beholdt et belte med grøntstruktur, de ne-
derste hyttetomtene er lagt på høyde med eksisterende hytter i området. Hyttene skal plas-
seres innenfor byggegrensene på de individuelle tomtene. Bebyggelsen skal tilpasses eksis-
terende terreng og fyllinger/skjæringer skal begrenses. Det er lagt opp til romslige hyttetom-
ter med lav utnyttelsesgrad, det stilles også krav til at de ubebygde delene av eiendommene 
i størst mulig grad skal beholdes som naturtomt. 
 
Det er satt begrensning på hyttenes høyde, og på terrengbearbeidelser slik at hyttene ikke vil 
ruve i terrenget. Hyttene får en stedstilpasset materialbruk med naturlige materialer i mørke 
farger. Forslagsstiller planlegger å bygge ut tomtene selv og ønsker å skape en helhet i fel-
tet. 
 
Terrengsnitt og 3D-illustrasjoner som viser bebyggelsens plassering og forhold til terreng og 
topografi, er vedlagt som egne vedlegg. Se vedlegg 8 og 9. 
 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Hyttene skal oppføres med maksimal gesimshøyde på 4.0 meter og maksimal mønehøyde 
på 6.0 meter målt fra gjennomsnitt av planert terreng. Maksimal bygningshøyde fra ferdig 
terreng skal være 6.5 meter. 
 
Det henvises til terrengsnitt i vedlegg 8. 
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6.3.2 Grad av utnytting 

 
Maksimal utnyttelsesgrad per hyttetomt er m²-BYA=130 m². Det er tillatt å oppføre hytte på 
inntil 100 m² og i tillegg anneks/uthus på inntil 30 m². Ihht kommuneplanens bestemmelser 
inngår ikke parkeringsareal i det bebygde arealet. Utnyttelsesgraden beregnes ihht H-2300 B 
Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler. 

 

6.4 Bokvalitet 
 
Nærhet til marka med skiløype, turstier og naturopplevelser er en viktig kvalitet for de nye 
hyttetomtene. Opparbeidelse av adkomstveien og hyttetomter med parkering på egen grunn 
gjør området mer tilgjengelig for ulike befolkningsgrupper. 
 
Det reguleres inn romslige hyttetomter med lav tetthet og god avstand mellom hyttene. Re-
guleringsbestemmelsene legger vekt på å beholde natur og terreng rundt bebyggelsen i 
størst mulig grad. Hyttetomtene ligger i le for vestavinden og har gode solforhold tidlig og 
midt på dagen. Det ligger godt til rette for å skape lune private uteplasser i tilknytning til de 
individuelle hyttene. Det er lagt vekt på tilrettelegge for en lavmælt og stedstilpasset hyttear-
kitektur med tanke på volumer og material- og fargebruk. 
 

6.5 Parkering 
 
Det skal tilrettelegges for to biloppstillingsplasser per tomt. Parkering regnes ikke med i ut-
nyttelsesgraden. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Vann- og avløp: Det legges opp til privat vann- og avløpsanlegg. Se for øvrig kap 6.17 og 
vedlegg 6. 
 
Strøm og fiber: Det må oppsettes ny nettstasjon (trafokiosk) innenfor planområdet. Tilkobling 
til strømnettet skjer i T-krysset nord for planområdet og føres i kabel langs den gamle Skarv-
egen fram til planområdet. Tilkoblingsarbeidet vil bli utført av Istad nett AS. Se for øvrig kap 
6.17 og vedlegg 6. 
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
Det etableres ny adkomst fra FV 405. Den nye avkjørselen ligger innenfor planområdet og på 
forslagsstiller egen eiendom gnr/bnr 33/33. Avkjørselen fra fylkesveien utformes i tråd med 
Statens vegvesens håndbok og det reguleres inn en egen hensynssone for å sikre friskt. 
 
I kommuneplanens arealdel er et større område nord og sør for planområdet avsatt til framti-
dig fritidsbebyggelse. Dersom det skulle komme en framtidig utbygging av teigene nordover 
og sørover, er det tatt høyde for at den nye avkjørselen kan fungere som hovedadkomst til 
hele hytteområdet. Ved en slik utbygging skal eksisterende avkjørsler nord og sør for plan-
området stenges. 
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6.7.2 Utforming av veger 

 
Adkomstvegen er utformet i tråd med Molde kommunes mal for ”Atkomstveg 2 (A2)”. Vegen 
har en total reguleringsbredde på 8,5 meter. I tverrsnittet er kjørebanen 4,5 meter med 2,0 
meter grøft på hver side. Traséen er lagt med den hensikt å minimere terrenginngrepene. 
Vegen har en stigning på maksimalt 1:8. Bredder og stigningsforhold tilfredsstiller brannve-
senets krav til adkomstvei ved utrykning. Det reguleres også inn areal langs den gamle 
Skarvegen slik at denne også kan utbedres ved en framtidig videre utbygging av området. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Området ligger utenfor kommunedelplanen «Hovednett for gående og syklende i Molde 
kommune». Området benyttes i dag i noen grad til friluftsmål av syklister, turgåere og skilø-
pere. Det antas at en utvikling med mer hyttebebyggelse vil øke bruken av området også for 
gående og syklende, og planen hensyntar en tilrettelegging for disse gruppene. Det er tatt 
høyde for at den gamle Frænavegen fremdeles vil være en viktig forbindelse til Skaret for 
syklister. Det reguleres inn friluftsområder og turdrag som knytter vegstrukturen til marka og 
områdene rundt for turgåere. Gjennom turdraget bak Storhaugen, blir skiløypetraséen fra 
moldemarka til Skaret ivaretatt og det stilles krav i bestemmelsene til at traséen skal ryddes 
og opparbeides. 
 

6.7.4 Kollektivtrafikk 

 
Det er begrenset kollektivtilbud, området betjenes av noen bussruter og nærmeste holde-
plass er Skaret. Siden det dreier seg om utbygging av fritidsbebyggelse og planområdet om-
fatter et begrenset antall hyttetomter, vil kollektivdekningen sannsynligvis ikke være særlig 
relevant for den nye bebyggelsen. 
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Et hovedpremiss for planarbeidet har vært å begrense inngrep i terreng og vegetasjon. Det 
er lagt opp til romslige tomter med lav utnyttelse, bevaring av naturtomt, krav til miljøvennlig 
og stedstilpasset materialbruk og dempet fargebruk. Bevaring av naturlig terreng på tomtene 
legger til rette for effektiv overvannshåndtering på egen grunn. Veitraséen er lagt etter ter-
renget og det stilles krav til at fyllinger og skjæringer i terrenget skal begrenses.  
 

6.9 Universell utforming 
 
Siden det er lagt stor vekt på en utbygging med naturbaserte tomter og fellesarealer, og hvor 
naturlig terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad, vil det ikke være naturlig at 
alle deler av området oppfyller alle krav til universell utforming. Utbygging av adkomstvei og 
tilrettelegging for turstier, skiløype og hyttetomter med veiadkomst vil imidlertid gjøre området 
mer tilgjengelig for ulike grupper i befolkningen. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Kommuneplanen stiller krav til 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet. De nye hyttetomtene er 
på mellom 900 og 1700 m2. Kravet til uteoppholdsareal for de individuelle tomtene vil enkelt 
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kunne oppfylles og det ligger godt til rette for å skape gode uteplasser og uterom i tilknytning 
til hyttene. 
 

6.11 Lekeplasser 
 
Kommuneplanens arealdel stiller krav til opparbeidelse av felles lekeareal ved etablering av 
boliggrupper med fem enheter eller mer. Siden det her dreier seg om fritidsbebyggelse i di-
rekte nærhet til skog, turstier og skiløype, og hvor behovet for lekeplass kun er periodevis til 
stede, er det vurdert at behovet for lekeareal dekkes ved de turdragene og friluftsområdene 
som er avsatt i planen. Turdraget T1 ved Storhaugen er sentralt plassert i planområdet. Tur-
draget har variert topografi, har gode solforhold på dagtid og ligger skjermet mot vær, støy 
og annen forurensning. Det ligger godt til rette for kreativ og variert lek i skogsmiljø på ulike 
årstider, for eksempel med skibakke vintertid. 
 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas på de private hyttetomtene så vel 
som på fellesarealene i turdrag. I områdene regulert til friluftsformål skal det ikke gjøres inng-
rep i eksisterende vegetasjon. Dette sikrer at det bevares et «belte» av vegetasjon nederst i 
dalsiden mens hyttebebyggelsen legges på høyde med eksisterende hytter i området. Det er 
ikke planlagt etablering av ny vegetasjon utover istandsetting av arealer tilknyttet veg- og 
hytteutbygging. 
 

6.13 Friområder 
 
De individuelle hyttetomtene får uteområder i forbindelse med hyttene. Det er ikke tillatt å 
sette opp gjerder rundt eiendommene og tomtene skal beholdes som naturtomt. 
 
Ved den eksisterende skiløypa fra Molde til Skaret er det lagt inn et turdrag som fungerer 
som en grønn «buffer» mot Storhaugen. Området er samlet ca 1500 m2. Løypa vil fungere 
som skiløype vintertid og som tursti på sommeren. Området rundt Storhaugen kan også be-
nyttes som skogslekeplass med bl.a. akebakke. 
 
Eksisterende og nye veier og turdrag knyttes sammen og skaper tilgjengelighet til hyttetom-
ter, friområder og marka rundt. 
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Det skal utarbeides utomhusplan i forbindelse med søknad om byggetillatelse for de ulike 
tiltakene innenfor planområdet. Utomhusplanen skal vise adkomstforhold, parkering, nytt og 
eksisterende terreng, overflater og vegetasjon. 
 
Rekkefølgebestemmelsene stiller krav til opparbeidelse av infrastruktur. Ny avkjørsel fra 
FV405 skal opparbeides før det kan gis igangsettingstillatelse for hyttetomtene. Likeledes 
skal adkomstveien til hyttetomtene og infrastruktur for vann, avløp, elektrisitet og slokkevann 
opparbeides i takt med utbygging av de individuelle hyttetomtene. 
 
Ved en videre utbygging av området nord og sør for planområdet, skal den nye avkjørselen 
benyttes som hovedadkomst og øvrige eksisterende avkjørsler skal stenges.  
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6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Planområdet er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanen, og det er således 
lagt til grunn at vurderinger med hensyn til spesielt verdifull skog eller viktige naturtyper ble 
gjort da kommuneplanen ble utarbeidet. Det er også foretatt en grundig sjekk av naturverdie-
ne, og som beskrevet i kap.5, er det ikke identifisert viktige eller sårbare naturtyper innenfor 
planområdet. 
 
I utarbeidelsen av planen har det vært et viktig premiss å bevare mest mulig skog og vegeta-
sjon. Det er bevart et belte av skog i friluftsområdene mellom FV 405 og den gamle Fræna-
vegen samt nord for den gamle Frænavegen. Likeledes er den skogkledde åssiden opp mot 
Storhaugen bevart ved at det er regulert inn et turdrag med tilhørende naturområde. For hyt-
tetomtene settes det krav til at tomtene i størst mulig grad skal beholdes som naturtomt og at 
eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. 
 
Avgrensningen av planområdet mot nordvest markerer også skillet mot LNF-område (mar-
ka). Grensen mot LNF-området er i følge kommunen litt grovt definert i kommuneplanen. I 
planforslaget er grensen justert litt lenger mot nordvest utfra hensyn til vegetasjon og topo-
grafi, og en rasjonell utnyttelse av planområdet. 
 

6.16 Kulturminner 
 
I følge aktuelle databasesøk er det ikke registrert kjente kulturminner innenfor planområdet. 
 
Det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet. Registreringsarbeidet ble 
gjennomført av arkeolog fra Møre og Romsdal fylkeskommune i oktober 2015. Av metoder 
ble det benyttet visuell overflateregistrering og manuell prøvestikking. Det ble ikke påvist 
automatisk fredede kulturminner eller verdifulle kulturminner fra nyere tid. Ei SEFRAK-
registrert torvløe sørvest i planområdet viste seg å være revet. Det henvises for øvrig til ar-
keologisk rapport i vedlegg 5. 
 

6.17 Teknisk infrastruktur 
 
Infratrukturplanen i vedlegg 6 viser en oversikt over de løsningene som er valgt for vann, 
avløp, strøm, renovasjon og vegtilknytning. Det henvises også til vedlegg 2 «vurdering av 
vann-, avløps- og overvannsløsninger. 
 

• Vann og avløp: Det vil bores en eller to grunnvannsbrønner for å dekke tappevanns-
behovet til hyttene og behov for brannslokkevann. I forbindelse med borehullet vil det 
bli lagt ned tank og etableres pumpehus. For å dekke slokkevannsbehovet, legges 
det ned tanker med en samlet kapasitet på minimum 36.000 liter. Avløpsløsningen vil 
bestå av et renseanlegg med infiltrasjon lagt i forbindelse med adkomstveien fra gam-
le Skarvegen. Vann- og avløpsledninger til de individuelle hyttetomtene legges i ad-
komstveien. 

• Strøm: Det etableres ny nettstasjon ved den gamle Skarvegen. Tilkobling til strømnet-
tet gjøres i T-krysset nord for planområdet og kabel føres langs den gamle Skarvegen 
fram til den nye trafokiosken. Kabelføringer til de individuelle hyttetomtene legges i 
adkomstveien. 

• Renovasjonsløsning: Det er reguleres inn eget areal for plassering av samlecontainer 
ved den gamle Frænavegen. Arealet er lett tilgjengelig for hytteeierne og for tøm-
ming. 

• Tiltakets virkning på vegnettet: Utbygging av 11 tomter til fritidsbebyggelse vil kun 
medføre en svært begrenset økning i ÅDT. Etablering av ny avkjørsel og opparbei-
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delse av ny adkomstvei vil ha kapasitet til å betjene denne utbyggingen og eventuelt 
framtidig utbygging av nabotomter. 

• Tiltakets virkning på lufttrafikken: Tiltaket vil ikke ha virkning på lufttrafikken, se utta-
lelse fra Avinor i vedlegg 4. 

 

6.18 Overordnete planer 
 
I kommuneplanens kap 1.5 mål for arealbruken er tilrettelegging for økt hyttebygging nevnt 
som et fokusområde for kommunen. Kommuneplanen utdyper dette i kap 2.6 med at «det er 
ønskelig å legge til rette for at flere skal få anledning til å realisere egen fritidsbolig». Planom-
rådet ligger innenfor et større område avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
Gjennom detaljreguleringen for Stordalen hyttefelt/Skaret, legges det til rette for at opparbei-
delse av hyttetomter med tilhørende infrastruktur. Det etableres også en ny avkjørsel som 
kan fungere som ny hovedadkomst ved en framtidig utbygging av flere hyttetomter nord og 
sør for planområdet. 
 

6.19 Landskap og stedets karakter 
 
En gjennomføring av tiltakene i planforslaget vil medføre at landskapet gradvis endres fra et 
rent skogs- og myrområde til et område med fritidsbebyggelse på naturtomter. Viktig topo-
grafi og vegetasjon bevares og god fjernvirkning ivaretas. Området rundt Storhaugen er av-
satt til grønnstruktur slik at kollen bevares som en viktig landskapsform. I bunn av dalsiden, 
mellom fylkesveien og den gamle Skarvegen samt på nordvestsiden av Skarvegen, er det 
bevart et belte med vegetasjon. Veitraséen er lagt etter terrenget, og det er lagt begrens-
ninger på terrengbearbeidelser som legger føringer på å legge hyttebebyggelsen langsmed 
terrenget.  
 
I vedlegg 9 vises en tenkt framtidig situasjon hvor alle hyttetomtene er bygget ut. Det henvi-
ses også til terrengsnitt i vedlegg 8. 
 
Siden planområdet er sentralt plassert i et større område for framtidig fritidsbebyggelse, er 
det tatt høyde for at adkomstveien kan fungere som ny hovedadkomst for nye hyttetomter 
sør og nord for planområdet. I vedlegg 7 er det illustrert hvordan man kan se for seg en 
trinnvis utvikling med nye hytter langs forgreininger fra adkomstveien. En videre utbygging av 
området kan videreføre og bygge videre på de premissene som planforslaget er basert på. 
Bevaring av viktige landskapstrekk og eksisterende vegetasjon, minimering av terrenginng-
rep, ivaretagelse av skiløypetrasé og turdrag, utarbeidelse av en helhetlig plan for infrastruk-
tur vil da være viktige forutsetninger. 
 

7. Konsekvensutredning 

 
I oppstartsmøte med kommunen ble det opplyst at planforslaget ikke utløser krav om konse-
kvensutredning. 
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