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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 Nord-Nesje hyttefelt, plannr. 201502 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 

Behandling 

Tore Bringslid (H) og Ingeborg Ellen Forseth (H) stilte spørsmål ved sin habilitet med bakgrunn 
i at de har nær familie som er grunneier i området og fratrådte møtet. 44 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habiliteten til representantene, besluttet kommunestyret enstemmig følgende: 
 
Tore Bringslid (H) og Ingeborg Ellen Forseth (H) er inhabile til å behandle saken jfr. Fvl. § 6, 1. 
ledd, B.  
 
Votering: 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Tore Bringslid og Ingeborg Ellen Forseth tiltrådte. 46 voterende. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 07.02.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt, plannr. 201502 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 Nord-Nesje hyttefelt, plannr. 201502 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt, plannr. 201502 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 

1.  

2. Saksopplysninger: 

Angvik prosjektering har på vegne av Nord-Nesje hytteforening utarbeidet regulerings-
forslag for Nord-Nesje hyttefelt (deler av 113/1 og hyttetomter innenfor området). 
 
Målet med planen er å tilrettelegge for ny atkomst til hyttene i planområdet og innregu-
lering av eksisterende hyttetomter. Samtidig åpner planen for nye naust og båtopptrekk 
i området. 
 

3. Innspill til offentlig ettersyn: 

Planen ble sendt til offentlig ettersyn i tidsrommet 4.7.-28.8.2016. Innen tidsfristen har 
Molde kommune mottatt 12 kommentarer, derav 1 innsigelse. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 24.8.2016 (innsigelse) 
Soner med kulturminner er ikke riktig tegnet inn i plankartet. Fylkeskommunen over-
sender en SOSI-fil med merknaden med den riktige avgrensningen av soner for kul-
turminner. Inntil plankartet er oppgradert med riktig sone har de innsigelse til planen. 
 
De synes at planen er godt gjennomtenkt både på kart og i bestemmelsene. De har 
noen redaksjonelle kommentarer til beskrivelse av planens virkninger, men mener at 
fremstillingen er tilstrekkelig. 
 
Kommentar 
Kulturminner er tegnet inn med ny avgrensing i samsvar med SOSI-filen, og det forelig-
ger ikke lengre innsigelse til planen.  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 4.7.2016 



De har ingen merknad til planforslaget. 
 
 
Mattilsynet, 28.8.2016 
De har ingen merknad til planforslaget. 
 
 
Molde Vann og Avløp KF, 29.8.2016 
De peker på en feil i planbeskrivelsen. Etter registreringene kommer ikke vannforsy-
ningen fra privat brønn, men fra offentlig nett gjennom private ledninger. 
 
Nye tilknyttinger til eksisterende slamavskiller i området krever søknad. 
 
Kommentar 
Kommentarene har ingen betydning for plansaken og tas til orientering. 
 
 
Kystverket, 31.8.2016 
Kystverket har ingen kommentar ut ifra sitt ansvarsområde til planen. 
 
 
Statens vegvesen, 6.7.2016 
De har ingen merknad til arealbruken. Det bes om at frisiktsoner tegnes inn på plankar-
tet og at bestemmelsene oppdateres. 
 
Kommentar 
Frisiktslinjene er tegnet inn i planforslaget. Bestemmelsene er oppdatert. 
 
 
Avinor, 6.7.2016 
De har ingen kommentar til planforslaget. 
 
 
ISTADNett, 8.7.2016 
De har oversendt informasjon over eksisterende nett i området samt informasjon om 
tilkobling av nye bygg mm.  
 
Kommentar 
Merknaden har ingen virkning på planforslaget og tas til orientering. 
 
 
Norman&Co Advokatfirma, 28.8.2016 
De representerer Marita Oline Raanes og Odd Morten Taagvold som eier bebygd hyt-
tetomt, gbnr 113/22. Advokatfirmaet kommer med en rekke punkter som i sin helhet 
kan leses i vedlegget: 
 
a) Det er uklart hvem som er forslagstiller til planen 
b) Ulike interesser og ønsker 

Flere hytteeiere støtter ikke forslaget. Det påpekes videre at ikke alle hytteeiere har 
behov eller ønske for nye veger. 

c) Bruk av vegen forbi sagbruket  



- Muligheten å føre vegen over eiendommen for sagbruk ble ikke vurdert i forsla-
get. Vegen trenger bare litt grus. 

- Trafikk over en næringseiendom er mindre sjenerende enn forbi hytter. 
- Hyttene ligger i LNF område som har et særskilt vern som friluftsområde og skal 

kunne tjene rekreasjonsformål. Bilveg vil ødelegge dette og redusere verdien av 
hyttene, med unntak for hytter som ikke er berørt. 

d) Alternativ 3 og misvisende analyse 
- Alternativ 3 burde være den som blir valgt med forslagsstilleren som bekoster 

vegbyggingen. 
- Det blir bare referert til ønsker som eier av sagbruk kommer med, men det tas 

ikke like mye hensyn til ønskene fra hytteeiere. 
e) Misvisende analyse av alt. 1 

- Ikke overraskende at alt. 1 blir valgt fordi det ikke berører forslagstillere. Analy-
sen har flere svakheter. 

- Terrenginngrepene er overvurdert og preget av at de skal være minst mulig sje-
nerende for forslagsstilleren 

- Trasé på sørsiden av hyttene vil også kreve betydelige inngrep og sprengnings-
arbeid for å få den bort fra husveggene 

- Eksisterende veg kan ikke brukes ved å bare strø grus på. Spesielt ikke for stør-
re kjøretøy. Veg så nær vil gi steinsprut og støv på husene og terrassene.   

- Etablering av veg vil føre til et endret trafikkmønster med daglige handleturer og 
skyss av hyttegjester fram til døren som normaltilstand. 

- Alternativet blir utilbørlig og sjenerende og kan ikke gjennomføres uten samtykke 
av berørte. 

f) Misvisende og uriktig poenggiving for alternativene 
- Metoden ikke saklig pga. valg av ulikt antall faktorer 
- Poengene er ubegrunnet og uriktige 
- For mye fokus på tømming av slamavskiller 
- Alt. 1 og 3 ville fått like mange poeng 

g) Mangler i reguleringsforslaget 
- Bokvaliteten vil reduseres med tiltaket (pkt. 6.4 i planbeskrivelsen) 

 
Kommentar 
Planbeskrivelsen punkt 2.2 er tydelig på hvem som er forslagstillere for reguleringspla-
nen. Tiltak vil bare skje på eiendommen til Sigmund Bringslid (gbnr. 113/1). Forslagstil-
ler er Angvik Prosjektering på vegne av Nord-Nesje hytteforening. 
Molde kommune sin oppgave er å sikre, at planen er utarbeidet faglig riktig og å veie 
de ulike interessene i saken. I vurderingen nedenfor vil rådmannen redegjøre for vurde-
ringene og avgjørelsen som er gjort i forbindelse med planforslaget og det valgte alter-
nativet, samt prosessen. 
 
Olaf Kolflåth, 28.8.2016 
Han er grunneier av gbnr 113/23 og aksepterer ingen gjennomgangsvei forbi hytten og 
anmoder kommunen til å avslå planforslaget. Etter hans mening har hyttefeltet ikke be-
hov for veien og atkomsten til tomtene til fots har fungert til nå. Det er ikke kjerreveg i 
området, men bare en enkel sti. Vannledning i stien ble gravd ned for 45 år siden.  
 
Gjennomgangsveg vil berøre 4 hytteeiere, de øvrige 7 vil ikke få konsekvenser av en 
ny veg.  
 
Alternative 3 i planforslaget ville være den som berører hyttene minst. Skulle innspille-
ne ikke tas til følge så må vegføringen justeres slik at det blir minst mulig sjenanse for 



eiendommen. Dvs. at vegen må i så fall legges så langt som mulig fra ytterste hjørne 
på hytta og at den må ligge lavt i terreng, på høyde med hyttetomten. Overflatevann 
må ledes bort uten at det har negative følger for tomtene. Fast vegdekke og beplant-
ning av sidearealene forutsettes. 
 
Han anmoder at planutvalget tar en befaring på området.  
 
Kommentar 
Merknaden tas til orientering. Skulle planen godkjennes må tilpassing av vegen til om-
givelsen sikres gjennom byggeplanleggingen. Molde kommune kan ellers ikke uttale 
seg til momenter av privatrettslig karakter.  
 
I endelig planforslag er vegen flyttet for å få større avstand til hjørnet på Kålflåths hytte.  
 
Arne Sandhaug, 6.7.2016 
Grunneier av gbnr 113/53. Viser til at bebyggelse i planområdet utover det som står i 
kjøpekontraktene ikke er tillatt. 
 
Kommentar 
Merknaden tas til orientering. Molde kommune kan ikke ta stilling til privatrettslige avta-
ler. I hvilken grad slike er bindende for gjennomføring av tiltak, må avklares mellom par-
tene.  
 
Ole Martin Otterlei, 10.8.2016 
Grunneier av gbnr. 113/13. Deler av vegen er i privat eie. Han peker på tinglysninger 
og at det er feil i kartgrunnlaget bl.a. når det gjelder tomtegrensene for hans eiendom. 
 
Kommentar 
Merknaden tas til orientering. Molde kommune kan ikke uttale seg til momenter av pri-
vatrettslig karakter.  
Hans eiendom ligger ikke i innenfor eller inn til planområdet, og merknaden vedr. gren-
ser har dermed ikke betydning for denne planen. 
 
 

4. Vurdering: 

Møre og Romsdal fylkeskommune har med brev datert 13.12.2016 trukket innsigelse 
mot planen. 
 
Planprosessen har vært grundig ved at tiltakshaveren har hatt flere møter og samtaler 
med kommunen, og samtaler med berørte naboer som er skeptisk til prosessen og 
gjennomføring av planen. I mange tilfeller ble det pekt på privatrettslige avtaler mellom 
grunneieren og kjøperen. Molde kommune tar i plansammenheng ikke stilling til disse. 
 
I planarbeidet har Molde kommune vurdert alle merknadene som er mottatt i brev eller 
som ble formidlet gjennom personlig oppmøte. Prosessen er preget av uenighet innen-
for hyttefeltet om det skulle lage plan. Molde kommune har ved flere anledninger opp-
fordret tiltakshaveren og berørte eiere til å ha en dialog rundt planarbeidet. 



Rådmannen har i sin vurdering sett på alternativene til planen og hva planen og en evt. 
gjennomføring ville bety for de berørte parter. 
 
Vurdering av alternativer 
Ved oppstart av planarbeidet ble det presentert tre alternative traseer for vegløsning i 
tillegg til eksisterende løsning over eiendommen for sagbruket. Eieren av sagbrukstom-
ta har gitt klart uttrykk for at trafikk over eiendommen som atkomst til hyttene er uøns-
ket. 
 
Alternative 3 i planbeskrivelsen ville har ført til betydelige inngrep i terrenget med store 
skjæringer. Dette fordi vegen ikke kunne gå over sagsbrukstomta. Inngrepet i landska-
pet ville ha vært betydelig. 
 
Det samme gjelder alternative 2. Traseen ville ha skjært gjennom et skogsområde som 
er en del av natur-/landskapsopplevelsen innenfor hytteområdet og dermed viktig for 
hyttene.  
 
Alternative 1 følger en eksisterende veglinje og en kjerreveg som allerede eksisterer. 
Traseen er i dag ikke utbygd i full bredde, men har en bredde på ca. 1,5–2 meter. Etab-
lering av en atkomstveg på en eksiterende trasé vil bety mindre inngrep i landskapet.  
4 hytteeiere vil være berørt av denne traseen. 
 
Virkninger på eiendommene 
Hyttefeltet består av 12 hyttetomter (2 som ikke er bebygd) og en hyttetomt som bruker 
vegen som atkomst. I dag kjører alle hytteeiere over sagbrukets eiendom i nord for å 
komme seg til hyttene, med unntak for den første hytten som i dag har direkte atkomst 
fra vegen.  
 
Gjennomsnittlig bruk av hytter i Norge er 30 dager. På disse dagene genererer hyttene 
trafikk som kan sammenlignes med boliger, dvs. 3-5 ÅDT. Dvs. at hvis alle hytter i om-
rådet er bebodd samtidig så vil ÅDTen være på ca. 30-50. Dagene dette skjer vil være 
få i året. I tillegg varsler grunneieren om at atkomsten til hytteområdet blir regulert med 
bom som bare eiere har nøkkel til. Det vil i så fall ikke bli unødvendig trafikk i området.  
 
Med grunnlag i vurderingene ovenfor vil det realistisk sett ikke bli stor trafikk forbi de 4 
hyttene. Vegen må likevel detaljplanlegges på en måte som sikrer minst mulig sjenan-
se for naboene. 
 
Rådmannens konklusjon 
Rådmannen konkluderer med at det valgte alternativet gir begrenset merbelastning for 
hyttene. Alternativet som er valgt er den eneste som kan gjennomføres uten større 
inngrep i terrenget. Områdene mellom hyttene og sagbruket anses som veldig viktig for 
hytteområdets opplevelse. Fordelen med denne strekningen er i tillegg at atkomsten er 
uavhengig av eiendommen til nord, samtidig som den legges på den eiendommen som 
har utskilt hyttetomtene. 
 
Rådmannen kan i sin vurdering ikke legge vekt på forskjellige privatrettslige avtaler 
mellom grunneierne, men må i saken vurdere hva som er den beste planmessige løs-
ningen for området.  
Det er lagt vekt på at trafikk over sagbrukstomta er konfliktfylt i forhold til funksjon og 
sikkerhet. 
 



Planen er ellers i samsvar med overordnet plan. Det er ikke mottatt merknader rundt 
naust og båtopptrekk. Kulturminner er innregulert i samsvar med kravene fra fylkes-
kommunen. Etter offentlig ettersyn er plankartet i tillegg oppdatert med en kobling til 
hytte på østsiden av området (vegforbindelse) og den ny regulerte vegen er flyttet så 
langt mulig fra eiendom 113/23 for å redusere virkning av tiltaket. 
 
Ut ifra disse vurderingene anbefaler rådmannen at kommunestyret i Molde kommune 
egengodkjenner planen som den foreligger med tilhørende dokumenter. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Innspill til offentlig ettersyn 
 
 
 


