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1. Sammendrag 
Plankonsulenten ble engasjert av Nord- Nesje hytteforening våren 2015 for å legge til 
rette for adkomstveger til hyttetomtene samt legge til rette for arealer med naustbe-
byggelse og båtopptrekk. Det ble avholdt oppstartsmøte med Molde kommune og 
meldt planoppstart i sommeren 2015. Planbeskrivelsen gir en beskrivelse av eksiste-
rende situasjon, en beskrivelse av planlagte tiltak og konsekvenser av disse. Det er 
foretatt en vurdering av 4 ulike alternativ for adkomstløsning (se pkt.6). Denne vurde-
ringen er gjort ut fra den kunnskap plankonsulenten hadde på planleggingstidspunk-
tet. Det er kommet inn en del merknader i forbindelse med planoppstarten, disse er 
gjengitt og kommentert i pkt. 8. 
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
Det er et ønske om å videreutvikle og oppgradere eksisterende hyttefelt på Nord- Ne-
sje til et mer tidsriktig og fremtidsrettet område tilrettelagt for hytteeierne og deres be-
hov og ønsker.  
På initiativ fra dagens hytteeiere er det tidligere blitt søkt kommunen om bygging av 
naustrekker, båtopptrekk og oppgradering/forlengelse av veger slik at det er kjørbar 
veg frem til hyttene. Kommunen har da forlangt at området reguleres med de plan-
lagte tiltakene. Dette viser et behov og ønske fra eksisterende hytteeiere om oppgra-
dering og videreutvikling av området for å tilfredsstille nye krav og økt komfort. Etter 
at det ble etablert eget avløpsanlegg i 2004/2005 med dertil behov for tømming av 
slamavskiller stilles det også krav til etablering av vegadkomst. 
Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et planforslag med regulerte veger til hytte-
tomtene og slamavskiller, eget naustområde med 12 naust og plass for båtopptrekk. 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

Adresse Nord- Nesje hyttefelt 

GID 113/1 mfl. 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kom-
mune(del)pl.) 

Fritidsbebyggelse 

   
Forslagstiller Nord- Nesje hytteforening 
Grunneiere (sentrale) Sigmund Bringslid 
Plankonsulent Angvik Prosjektering AS 
  
Hovedformål i ny plan  Frittliggende fritidsbebyg-

gelse, naust, båtopptrekk 
og adkomstveger 

Planområdets areal i daa Ca. 55 daa 
Ant. nye boenheter/nytt næringsareal 
(BYA/%BYA) 

 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. 
l.) 

Vegadkomst 

Er det kommet varsel om innsigelse (j/n) N 
Krav om konsekvensutredning (j/n) N 

  
Oppstartsmøte, dato 28.04.2015 
Kunngjøring oppstart, dato 03.06.2015 
Komplett forslag mottatt, dato  

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Høsten 2014 ble det søkt Molde kommune om å bygge veg, naust og båtopptrekk på 
samme område. Saken ble behandlet i Plan- og utviklingsutvalget 11.11.2014, sak 
102/14. Her ble søknaden avslått. Det ble anbefalt å foreta regulering av området. 
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3. Planprosess 

Oppstartsmøtet ble avholdt på Molde rådhus 28.04.2015 (se vedlagte møtereferat). 
Oppstartsmelding ble kunngjort i Romsdals budstikke 03.06.2015. Oppstartsmelding 
ble sendt til aktuelle parter 27.05.2015.  Det er ikke stilt krav om planprogram/KU. 
 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
I kommuneplanens arealdel 2008-2020 for Molde kommune er arealet avsatt til fri-
tidsbebyggelse (www.molde.kommune.no): 
 

 

 
 
Planforslaget er vurdert å være i tråd med kommuneplanens arealdel og Molde kom-
mune stiller derfor ikke krav til planprogram og KU.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Ingen reguleringsplan for området. Det finnes imidlertid en eldre disposisjonsplan for 
området fra 1974 med festetomter.  
 

4.3 Tilgrensende planer 
Ingen tilgrensende reguleringsplaner. 
 

http://www.molde.kommune.no/
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4.4 Temaplaner 
Plankonsulenten kjenner ikke til at det finnes temaplaner for planområdet. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
Byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen. I planforslaget planlegges det ikke ut-
videlse av antall hyttetomter. Det legges inn byggegrenser for hver enkelt eiendom. 
Plankonsulenten kjenner ikke til andre statlige planretningslinjer, rammer eller fø-
ringer som gjelder for planområdet. 
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 

 
 
Planområdet ligger på Nordnesje i Molde kommune, ca. 15 km sør- øst for Molde 
sentrum (kartet over er hentet fra www.molde.kommune.no). Planområdet er nord-
vendt med skrånende terreng ned til Karlsøyfjorden og Fannefjorden i nord. Skåla-
senteret med butikk, bensinstasjon, gatekjøkken og post i butikk ligger ca. 3 km øst 
for planområdet. Barne- og ungdomsskole ligger ca. 3 km nord- øst for planområdet.  
 
Planområdet varslet ved planoppstart vises under med rødt og området avsatt til 
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel vises i blått (www.molde.kommune.no). 
Grønn avgrensing er slik planområdet ble for innlevert planforslag. 
 

http://www.molde.kommune.no/
http://www.molde.kommune.no/
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Man ønsket ikke å legge til rette for flere hyttetomter i denne omgang, men man øns-
ket fortsatt å ha muligheter for dette senere. Planområdet ble derfor redusert for at 
det eventuelt i framtiden kan reguleres flere hyttetomter mot sør (i tråd med kommu-
neplanens arealdel).  
Planområdet er ca. 55 daa og grenser i nord til Karlsøyfjorden og sagbrukseiendom-
mene gnr113 bnr12 og 21, mot vest til gnr113 bnr12 og mot sør og øst hovedeien-
dommen gnr 113 bnr1. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Tilstøtende områder er preget av landbruk i øst og sør- øst med i all hovedsak jord-
bærdyrking. I sør og vest er det skogområder. Mot nord er det som tidligere beskre-
vet et sagbruk. Innenfor planområdet er det det stort sett hyttebebyggelse fra 1970-
1980- tallet. I nærområdet ellers er det spredt boligbebyggelse og landbruksbyg-
ninger.  
 

5.3 Stedets karakter 
Nord- Nesje hyttefelt ble etablert på midten av 1970- tallet. De fleste hyttene er fra 
denne tiden, de er på mellom 70-100 m2 og står på tomter på ca. 1 daa. Hyttene lig-
ger spredt på romslige tomter og en del friareal mellom seg. I tillegg finnes det et 
sagbruk nord for hyttefeltet som er i drift året rundt. 
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5.4 Landskap 
Planområdets avgrensing går fra havnivå i nord og opp til kote ca. 30 m.o.h i sør. Mot 
fjorden, i nord- vest, er det to koller på 12-14 m.o.h. I nærheten av hyttene er det ryd-
det en del skog og her står det nå en og annen større furu. Ellers er planområdet pre-
get av lauvskog og tettere barskog med innslag av både gran og furu. Planområdet 
er vendt mot nord og kan være noe utsatt ved sterk vestlig og nord- vestlig vind. Selv 
om planområdet er vendt mot nord er det gode solforhold store deler av dagen på 
grunn av de moderate terrengformasjonene.  
Hyttetomtene ligger forholdsvis spredt med en del luft og skog mellom. I tillegg er det 
større områder i utkanten ved planavgrensningen som gir gode oppholdsareal for et 
variert og rikt dyreliv. Her finnes varierte biotoper med myrområder i nord- vest og 
både frodige og tørrere skogområder med gran og furu opp mot høgdedraget i sør.  
 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Naturbase, artskart og kulturminnesøk er undersøkt 20.03.2016. Det ligger to kultur-
minner like nord- øst for planområdet. Dette er to gravfelt frå bronsealder-jernalder. I 
tillegg er det påvist en steinalderboplass i østre del av planområdet. Ellers er det 
ingen registreringer i planområdet. 
(http://kilden.skogoglandskap.no 08.01.2016): 
 
 

 
 

http://kilden.skogoglandskap.no/
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5.6 Naturverdier 
 

5.6.1 Registrerte forhold 

http://kart.naturbase.no, http://artskart.artsdatabanken.no, 
www.gislnk.no og www.kulturminnesok.no er undersøkt 20.03.2016 utan å finne re-
gistreringer av viktige arter, rødelistearter, fremmede arter, viktige naturtyper osv. 

 
 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslut-
ninger skal vise hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet inn i den konkrete 
saken og hvilken vekt de er tillagt.  
§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på viten-
skapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det 
er foretatt søk i www.gislink.no, www.skrednett.no, http://artskart.artsdatabanken.no, 
og www.naturbase.no. Det er ikke registrert noe for planområdet. Vi anser kravet til 
kunnskapsgrunnlaget i saken som oppfylt.  
§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for 
hvordan myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for 
miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor man 
ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør føre-var-prin-
sippet tillegges stor vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap og at potensialet for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet blir derfor tillagt 
liten vekt. 
Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at om-
rådet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen og at planforslaget er i tråd med 
dette. Samtidig foreligger det ikke informasjon om viktige biotoper eller andre viktige 
registreringer i området. 
Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på 
naturmangfoldet skal bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da 
det verken finnes registreringer eller mistanke om viktige biotoper i området som kan 
ta skade av en utbygging som planlagt. 
Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder og 
den lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultat jf. naturmangfoldloven § 
12. 
Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som plan-
konsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en utbyg-
ging slik planforslaget legger opp til ikke å belaste naturmangfoldet på en negativ 
måte. 
 

5.7 Trafikkforhold 
Fra avkjøringen fra fv410, Nesjevegen, går Nordnesjevegen. Dette er en asfaltert 
kommunal veg med ca. 3,5 meters vegbredde. Fra enden på denne går en privat 
grusveg med vegbredde på ca. 3 meter ned til planområdet. Inne på planområdet går 
det i dag to veger, en ned til sagbruket og en inn til hytte på gnr113 bnr22. I tillegg 

http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.gislnk.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.gislink.no/
http://www.skrednett.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
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finnes flere stier/kjerreveger innenfor planområdet. Flere steder er stigningen på de 
eksisterende vegene ca. 12%. (www.molde.kommune.no 30.07.2015):  

 
 
Skolebuss går til/fra krysset fv410 og Nordnesjevegen ca. 1 km sør- øst for planom-
rådet. Ellers er nærmeste bussforbindelse ved Skålasenteret, ca. 3 km øst for plan-
området. Her er det forbindelse til både Molde og Åndalsnes.  
 

5.8 Barns interesser 
Det er ikke egne arealer for barn og unge innenfor planområdet i form av tilrettelagte 
lekeplasser. Men her finnes mange muligheter til frilek med naturen som arena. Med 
fjorden som nærmeste nabo for fisking, bading og annen vannsport. I tillegg ligger 
store skog/utmarksarealer inntil hyttefeltet som kan gi nysgjerrige barnesinn nok av 
plass og muligheter til å utfolde seg i. 
 

5.9 Sosial infrastruktur 
Ikke aktuelt å vurdere skolekapasitet og barnehagedekning for et hyttefelt. 
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Terrengets beskaffenhet i planområdet gjør at det er vanskelig å få til universell utfor-
ming (UU) for hele feltet. Stigning på veger vil på flere steder overgå kravene til UU. I 
tillegg er terrenget ned til vika med stranda såpass bratt at det vil være vanskelig 
med UU på adkomsten hit. Det er forøvrig muligheter for UU innenfor hver enkelt 
tomt.  
 

http://www.molde.kommune.no/
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5.11 Teknisk infrastruktur 

Teknisk infrastruktur 
Eksisterende vannledning, kloakkledning og slamavskiller lagt ned i 2004. Kartet un-
der er mottatt fra Molde kommune, Vann og Avløp. 
Det er privat vann og avløpsanlegg innenfor hyttefeltet som driftes og eies av tilknyt-
tede hytteeiere. Det er opplyst at eksisterende slamavskiller og avløpsledninger ble 
lagt 2004. Det er utløp ut i fjorden. Tanken er opplyst å være 15 m3. Det er videre 
opplyst at avløpsledningen er 110mm, vannledningen 64 mm med 24 mm stikkled-
ninger inn til husene. Overvann/overflatevann føres til terreng. 

  
 
Istad Nett har i epost av 10.08.2015 opplyst at de har følgende ledninger innenfor/i 
forbindelse med planområdet: 
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Grønn stiplet linje er lavspent kabel, grønn heltrukken er lavspent linje, blå heltrukken 
er høyspent linje og rød runding er nettstasjon. 
 
 

5.12 Grunnforhold 
Planområdet består for det meste av hav- og fjordavsetninger, strandavsetninger 
med tynt dekke (http://kilden.skogoglandskap.no. 29.07.2015): 

 
 
Det er ikke kjent at det er ustabile grunnforhold og skredfare i området. 
 

5.13 Støyforhold 
Planområdet ligger ca 7 km sør- øst for Årø flyplass i Molde. Det er ikke kjent at dette 
skaper problemer i forhold til støy. Det er ingen andre støykilder i nærheten bortsett 
fra eksisterende riks-, fylkes- og kommunale veger. Disse ligger imidlertid så langt 
unna planområdet at de vurderes som ikke å utgjøre noen problem i forhold til støy. 
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
Plankonsulenten har benyttet tilgjengelig datagrunnlag på nett pr. 19.03.2016 for å 
vurdere området. Plankonsulenten har benyttet følgende nettsider: 
www.gislink.no 
http://skredatlas.nve.no 

http://kilden.skogoglandskap.no 

http://artskart.artsdatabanken.no 

http://kart.naturbase.no 

http://www.kulturminnesok.no 

http://kilden.skogoglandskap.no/
http://www.gislink.no/
http://skredatlas.nve.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
http://www.kulturminnesok.no/
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ROS- analysen følger i sin helhet i vedlegg 1. Analysen er foretatt med en vurdering 
for hvert enkelt tema og gitt en farge for risiko; grønn er liten risiko, gul er middels ri-
siko og rød er stor risiko. Plankonsulenten har kommet fram til fire gule tema og res-
ten grønne. Under foretas en kort kommentar til hvert enkelt tema som er vurdert til å 
utgjøre middels risiko (gul): 
Pkt8, vindutsatt. Området er vurdert til å kunne være vindutsatt (sannsynlig) og at 
konsekvensene av dette er kritisk (kan medføre betydelige materielle skader). 
 
Pkt39/40, støv og støy trafikk/andre kilder, planlagt tiltak. Nye veger/utbedring av ve-
ger planlegges innenfor planområdet. Anleggelse av vegene vil føre til at noen hytte-
eiere får vegtrasee inntil sin eiendom og sin hytte. Dette kan i anleggsfasen føre til 
noe støy- og støvplager. Plankonsulenten vurderer denne plagen som kortvarig og å 
gjelde kun i anleggsfasen. Etter ferdigstillelse blir det begrenset trafikk der kun de 
med nøkkel til bom har adgang.  
 

6. Beskrivelse av planforslaget 

Plankonsulenten ble engasjert av Nord- Nesje hytteforening våren 2015 for å legge til 
rette for adkomst til hyttene i planområdet, naust og båtopptrekk. Det ble framlagt 3 
alternative vegløsninger: 

 
 
Nord- Nesje hytteforening har gjennom flere år jobbet med å få til en vegløsning i 
hyttefeltet. I 2014 ble det også søkt Molde kommune om bygging av veg, naust og 
båtopptrekk. Søknaden ble avslått i vedtak av 19.11.2014. Konklusjonen var at det 
burde gjennomføres en planprosess. 
 
Plankonsulenten har foretatt en vurdering av de tre framlagte vegalternativene sam-
men med et null- alternativ: 

Alternativ 0: Ingen endring i forhold til dagens situasjon 

Alternativ 1: Øvre linje (søndre linje)       

Alternativ 2: Midtre linje       

Alternativ 3: Nedre linje (nordre linje)       
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Vurdering:        

-1 Negativ virkning    

1 Positiv virkning    

 
 

Alternativ 0:        

-1 Vanskeliggjør tømming av slamavskiller      

-1 Usikkerhet rundt vegrett over sagbrukeiendommen, hjemmelshaver er negativ til trafikk over/ved sagbruket 

-1 Eksisterende standard på eksisterende veger er dårlig innad i feltet,    

1 Unngår veger tett innpå eksisterende hytter     

1 Ingen kostnader til opparbeidelse av nye veger     

1 Ingen inngrep i terrenget          

0                 

         

Alternativ 1:        

-1 Omlegging/sikring av eksisterende vannledning under dagens vegtrasé   

-1 Kommer tett innpå eksisterende hytter     

1 Lite inngrep i terrenget       

1 Minst kostbar, enklest å opparbeide      

0              

         

Alternativ 2:        

-1 Kostbar        

-1 Store inngrep i terrenget       

-1 Kommer tett innpå eksisterende hytter     

-3              

         

Alternativ 3:        

-1 Kostbar        

-1 Størst inngrep i terrenget      

-1 Uklarheter i forhold til eierskap til grunn. Hjemmelshaver av sagbruket ønsker ikke trafikk tett inntil sagbruket 

1 Unngår hovedadkomst tett innpå eksisterende hytter     

-2                 

 
 
Kommentar: 
Vurderingen er gjort utfra kunnskap plankonsulenten hadde til saken pr mars 2016. 
Plankonsulenten fikk i oppdrag fra Nord- Nesje hytteforening å foreta en detaljregule-
ring av hyttefeltet med naust, båtopptrekk og veger fram til hyttene. I tiden etter at 
oppstartsmeldingen ble annonsert i Romsdals Budstikke 03.06.2015 og med brev til 
berørte instanser og naboer 27.05.2015, har det kommet inn merknader på at ikke 
alle hytteeierne i hyttefeltet er enige i hvor vegtraseen bør ligge. Plankonsulenten har 
derfor laget et 0- alternativ som legger opp til at ingen veger til hyttene blir regulert.  
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Alternativ 1: 
Dette gir minst inngrep i terrenget. Det går en traktorveg/kjerreveg der i dag, det er 
det rimeligste vegalternativet. Vegen vil imidlertid komme nær innpå noen av hyttene 
i feltet og man må undersøke om man må legge om/sikre eksisterende vannledning.  
 
Alternativ 2: 
Dette alternativet krever mye terrengbehandling, er kostbar og kommer også nær 
noen av hyttene. 
 
Alternativ 3: 
Plankonsulenten har foretatt en masseberegning for hvor mye fjell som må sprenges 
bort ved valg av alternativ 3. Her går det fram at man må sprenge bort ca. 600 faste 
m3. Dette gir ei stor fjellskjæring, et betydelig inngrep i terrenget som vil vises godt fra 
sjøsiden og er kostbart. I tillegg er det usikkerhet om eiendomsgrensene mot sagbru-
ket. Det er forsøkt å få til en avtale med sagbruket om bruk av eksisterende veg og 
det er tilbudt makeskifte av areal for å slippe å sprenge bort den store fjellskjæringen, 
men det har ikke lykkes. Sagbruket ønsker ikke trafikk på eller i nærheten av sin ei-
endom. Dette vil skade deres virksomhet hevdes det. Dette alternativet er det eneste 
alternativet der hovedatkomsten inn til feltet ikke kommer tett innpå noen av hytte-
tomtene. Det vil dog være behov for privat adkomst til alle hyttetomtene slik at man 
uansett vil få veger i feltet som går tett inntil tomtene. 
 
Legger man vurderingen over til grunn er alternativ 0 og alternativ 1 like.  
Bakgrunnen for at hytteforeningen tok kontakt med oss var at de ønsket å regulere 
veg fram til hyttene. Tidene forandrer seg og mange ser et annet behov i dag i for-
hold til adkomst og adkomstmuligheter enn det som var vanlig på 70- tallet da hytte-
feltet ble etablert. Det stilles i dag andre krav til adkomst og komfort. De fleste ønsker 
i dag bilveg inn til hytta, innlagt vann og avløp osv. Dette kan da også sees i feltet. 
Vann og avløpssystem er utbygd i senere tid (2004). Det er krav til å tømme dette 
godkjente avløpsanlegget for slam med jevne mellomrom. Det må da tilrettelegges 
for en veg til dette formålet også.  
 
Når det er sagt vil en utbygging av veg jfr. alternativ 1 føre til ulemper for noen hyt-
tene som ligger nærmest vegtraséen i alternativ 1. Ulemper i form av støy, trafikk og 
innsyn. Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at det her er snakk om utbyg-
ging av en liten veg med meget begrenset bruk. Det vil bli satt opp bom slik at kun 
hytteeiere og grunneier har tilgang. Det er fra hytteforeningen opplyst at det maksi-
malt er 4-5 biler samtidig i feltet. Eventuelle ulemper kan det imidlertid kompenseres 
for med avbøtende tiltak. Dette kan for eksempel være anleggelse av skjerming langs 
vegen, slik som gjerde og/eller beplantning. 
 
Etter en samlet vurdering mener plankonsulenten at alternativ 1 er beste løsning og 
det er den som er beskrevet i dette planforslaget. 
 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget legger opp til felles adkomst til hyttefeltet via eksisterende adkomst fra 
kommunal veg, Nordnesjevegen. Videre er det planlagt vegadkomst til alle hyttene. 
Det er lagt til rette for et område med naust og et område for båtopptrekk. Arealtabell 
som viser planlagt arealbruk: 
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Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Areal 
(daa) 

Avløpsanlegg 0,2 

Energianlegg (2) 0,2 

Fritidsbebyggelse-frittliggende (9) 14 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 0,2 

Uthus/naust/badehus 0,9 

Sum areal denne kategori: 15,5 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Areal 
(daa) 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (11) 3,4 

Parkeringsplasser (2) 0,4 

Veg (7) 3,0 

Sum areal denne kategori: 6,8 

    

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt rein-
drift 

Areal 
(daa) 

Friluftsformål (6) 33,6 

Sum areal denne kategori: 33,6 

    

Totalt alle kategorier:  55,9 

 
 

Hensynsonetabell   

c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring av natur- eller kul-
turmiljø 

Areal 
(daa) 

Bevaring kulturmiljø (2) 2,7 

Sum areal denne kategori: 2,7 

    

d båndlegging 
Areal 
(daa) 

Båndlegging etter lov om kulturminner (2) 1 

Sum areal denne kategori: 1 

    

Totalt alle kategorier:  3,7 
 

 

6.2 Reguleringsformål 

Frittliggende fritidsbolig, naust og båtopptrekk 

Innenfor FF1-FF9 er det tillatt å bygge frittliggende fritidsboliger, anneks og uthus. 
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Maksimal grad av utnytting innenfor FF1-FF9, %- BYA = 20%, inkludert biloppstil-
lingsplass, uthus og anneks. Innenfor FF1-FF9 er maksimalt tillatt mønehøyde 6 me-
ter over gjennomsnittlig planert terrengnivå og maksimalt tillatt gesimshøyde 5 meter 
over gjennomsnittlig planert terrengnivå. Takvinkelen skal maksimalt være 35 grader.  
 
Arealet BÅTOPPTREKK skal benyttes til båtopptrekk. På dette arealet er det tillatt 
med tiltak knyttet til båtopptrekk slik som støping av båtstø, osv. 
 
Innenfor arealet NAUST kan det føres opp 12 naust i sammenbygde 4 rekker a 3 
naust. Maks m² BYA pr naust skal ikke overstige 40m². Maksimalt tillatt mønehøyde 
for naustene er 6 meter målt fra dørstokk hoveddør mot nord. Naustene skal ikke be-
nyttes til varig opphold. Naust skal terrengtilpasses og skal i størrelse, form, mate-
rialbruk og farge harmonere med bygde og naturgitte omgivelser. Naust skal bygges 
med saltak. Maksimalt tillatt takvinkel er 40 grader. 
 
Bygg skal oppføres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Byggegrense 
fra vegkant er 5 meter. Byggegrense mellom hytteeiendommene er 4 meter jfr PBL. 

Avløpsanlegg og energianlegg 

Innenfor arealet avsatt til privat avløpsanlegg, p_AVLØP, er det tillatt med tiltak knyt-
tet til avløpssystemer slik som septiktank, slamavskiller, kumanlegg, pumpehus etc. 
Innenfor arealet avsatt til energianlegg, TRAFO_1 og TRAFO_2, er det tillatt med til-
tak knyttet til el- anlegg slik som trafobygg, nettstasjon o.l. 

Veg, annen veggrunn og parkering. 

Vegene innenfor planområdet reguleres med 3 meters gruset vegbredde. Det er be-
grenset trafikk i området og det vurderes derfor som tilstrekkelig med 3 meters veg-
bredde. f_ Veg1 er felles veg for grunneierne innenfor planområdet samt sagbruket 
og noen tilstøtende hytteeiendommer/nausttomter i nærheten. Denne vegen driftes 
av disse brukerne. 
f_Veg2 er felles veg for grunneierne innenfor planområdet. Denne vegen opparbei-
des og driftes av disse. Det legges opp til at denne vegen inn i hyttefeltet blir bommet 
for å begrense trafikken.  
p_Veg1, p_Veg2 og p_Veg3 er private avkjørsler inn til henholdsvis hyttetomtene 
113/22, 113/51 og 113/53 og bygges og driftes av disse. Vegene bygges i henhold til 
plankartet. 
e_Veg1 er eksisterende privat veg. 
 
Arealene avsatt til annen veggrunn- tekniske anlegg kan benyttes til grøft, skjæring, 
fylling, snølagringsplass og tekniske anlegg slik som VA- ledninger, overvannsled-
ninger og kommunikasjonskabler. I tillegg kan det på disse arealene bygges/anlegges 
skjermingstiltak som støyskjerm/støyvoll/beplantning som avbøtende tiltak mot tilstø-
tende eiendommer. 
 
f_ P1 skal fungere som felles gjesteparkering for hyttefeltet. I tillegg er det avsatt et 
areal (f_P2) nordøst for 113/46 som også kan fungere som gjesteparkering. Disse 
bygges og driftes av hytteeierne i planområdet og bygges i henhold til plankartet. 
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Friluftformål. 

Ca. 60 % av planområdet er avsatt til friluftformål og skal være tilgjengelig for all-
mennheten. Det anses som viktig å opprettholde området mot sjøen som et frilufts-
område for å sikre allmennheten tilgang til det sjønære området. 
Areal avsatt til friluftformål er ikke tillatt å bebygge. Installasjoner til vann, avløp, 
strøm o.l kan imidlertid legges i dette arealet dersom dette ikke er til hinder for bruken 
av arealet til friluftformål og dersom det godkjennes av bygningsmyndighetene. 

Hensynssoner. 

Innenfor planområdet er det registrert verneverdige kulturminner som tidligere omtalt 
(pkt. 5.5). Etter krav fra kulturvernmyndighetene er det lagt inn båndleggingssoner og 
hensynssoner i henhold til innkomne krav.  
Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, 
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet 
eller framkalle fare for at dette kan skje (jf. KML § 3). 
Hensynssona skal fungere som en buffer for de automatisk freda kulturminna. Det er 
ikke tillat å gjøre inngrep i denne sona uten at dette er klarert med regional kulturmin-
nemyndighet. Naturlig vegetasjon skal ivaretas. 
 

6.3 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 
Under er planlagte tiltak illustrert, 3d- modellen er hentet fra http://3d.kommune-
kart.com: 

 
 
For naustområdet er det laget foreløpige skisser og snitt- tegninger for planlagte 
naust (tegninger fra Arkitekt Strandhagen). Disse er ment som illustrasjon og kan bli 
endret: 
 

http://3d.kommunekart.com/
http://3d.kommunekart.com/
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6.4 Bokvalitet 
Planlagte tiltak vil føre til at man får vegadkomst til hyttene i området. Dette er positivt 
med tanke på utrykningskjøretøy og tilgjengelighet for hytteeierne. Samtidig kan veg-
adkomsten føre til at noen opplever at man får trafikk nærme innpå seg. Se pkt. 6 for 
vurdering av dette. 
Ved å legge til rette for naust og båtopptrekk kan flere ta i bruk sjøen til fritidsaktivite-
ter. Dette er positivt for bokvaliteten.  
 

6.5 Parkering 
Eksisterende parkeringsmulighetene videreføres samtidig som det legges opp til en 
ny mindre parkeringsplass inne på hytteområdet. Dette er parkeringsplasser som er 
tenkt benyttet som gjesteparkering. Øvrig parkering løses på hver enkelt hyttetomt. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
Hyttefeltet er allerede tilknyttet privat vann- og avløpssystem. Strøm er også lagt til 
hyttene. Se pkt. 5.11. Det er imidlertid viktig at eksisterende ledningsnett tas hensyn 
til eller eventuelt legges om ved opparbeidelse av planlagt vegtrasse. 
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Se pkt. 5.7. 
 

6.7.2 Utforming av veger 

Se pkt. 5.7 og 6.2. Planlagt ny veg kan få kortere strekninger (20-30 meter) med 10-
12% stigning. Dette ansees som kurrant da dette er en privat intern hytteveg hvor det 
i all hovedsak skal benyttes personbiler. Tømmebil for slamavskiller/septiktank kan 
eventuelt ta i bruk f_P2 dersom stigningen blir for stor. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Gående og syklende benytter eksisterende og planlagte veger. 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

Parkering av sykler kan foregå på f_P1. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

Se pkt. 5.7. 
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6.8 Miljøtiltak 
Det er forsøkt å ta hensyn til terrenget ved valg av vegtrasse. Valgt trasse vil kreve 
minst inngrep i eksisterende terreng.  
 

6.9 Universell utforming 
Ved anleggelse av f_V2 vil hytteeierne få bilveg til sine hytter. Dette øker tilgjengelig-
heten. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
Store deler av planområdet er avsatt til friluftsområde (ca. 60%). Nord for planområ-
det er det ei vik med en fin strand som blir benyttet til bading og rekreasjon. Her lig-
ger det også et par båter på svai. 
  

6.11 Lekeplasser 
Det er ikke avsatt egne arealer innenfor planområdet i form av tilrettelagte lekeplas-
ser. Men her finnes mange muligheter til frilek med naturen som arena. Med fjorden 
som nærmeste nabo for fisking, bading og annen vannsport. I tillegg ligger store 
skog/utmarksarealer inntil hyttefeltet som kan gi nysgjerrige barnesinn nok av plass 
og muligheter til å utfolde seg i. 
 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon som ikke kommer i konflikt med planlagte tiltak skal i ut-
gangspunktet stå. Dette avtales nærmere med grunneier. 
 

6.13 Friområder 
Se pkt. 6.10 og 6.11. 
 

6.14 Rekkefølgebestemmelser 
Gjennom det som har framkommet underveis i planprosessen vurderes det som nød-
vendig å ta inn rekkefølgebestemmelse vedrørende eksisterende teknisk infrastruktur 
slik som vann- og avløpsledninger og andre ledninger/kabler i området. Før det gis 
igangsettingstillatelse for bygging av veger og parkeringsplasser skal plassering av 
eksisterende vann- og avløpsledninger og el- kabler dokumenteres. Disse ledningene 
skal eventuelt sikres eller flyttes slik at de ikke tar skade ved anleggelsen av ve-
gene/parkeringsplassene. 
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
Planområdet består for det meste av skog med innslag av impediment (http://kil-
den.nibio.no):  
 

http://kilden.nibio.no/
http://kilden.nibio.no/
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6.16 Kulturminner 
Se pkt. 5.5. Det er laget båndleggingsone og hensynssone rundt eksisterende kultur-
minner jfr. anbefalinger fra kuturvernmyndighetene. 
 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
Utbygging av planlagte veger vil før til økt tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
Se pkt. 5.11.  
 

6.19 Overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

6.20 Landskap 
Se pkt. 6.3. 

 

6.21 Stedets karakter 
Etablering av naust og båtopptrekk vil føre til økt bruk av det sjønære området samti-

dig som hytteeierne får enklere adkomst til sine hytter. Det kan fortsatt være mulighe-

ter for å etablere flere hyttetomter mot sør i tråd med kommuneplanens arealdel. 
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7. Konsekvensutredning 

Ikke aktuelt. 

 

7.1 Krav om konsekvensutredningen 
Ikke aktuelt. 
 
 

7.2 Oppsummering av konsekvensutredningen 
Ikke aktuelt. 
 
 

8. Virkninger og konsekvenser av planforslaget. 

Virkninger og konsekvenser av planforslaget er for det meste beskrevet i de foregå-
ende kapitlene. Under er det gjengitt noen vesentlige virkninger av planforslaget. 
 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan, kommuneplanens arealdel 2008-2020 i 
Molde kommune. Anleggelse av kjøreveg innad i hyttefeltet fører til en utvidelse og 
oppgradering i forhold til dagens situasjon, valgt vegalternativ er det alternativet som 
gir minst inngrep i terrenget og landskapet og vil for det meste følge dagens traktor-
veg/kjerreveg. Ved oppgradering og anleggelse av nye veger er det viktig å kartlegge 
hvor eksisterende vann, avløpsledninger og andre kabler og ledninger ligger i områ-
det og eventuelt flytte/legge om disse for å hindre skade på disse.  
Ved anleggelse av båtopptrekk og naustområde vil dette området forandre karakter i 
forhold til dagens situasjon. Vegetasjon må fjernes for å gi plass til tiltakene samtidig 
som terrenget må behandles.  
Det er gjennom planprosessen avdekket nye områder for verneverdige kulturminner, 
en steinalderboplass sør- øst i planområdet. Denne og tidligere registrerte kulturmin-
ner i området er i planforslaget båndlagt med bevaringssone og hensynssone for å 
bevare dem for framtiden. 
Forholdet til Naturmangfoldloven er gjennomgått i pkt. 5.6.2. Det er ikke registrert vik-
tige biotoper, naturtyper, arter osv. i området.  
En utbygging av området slik planforslaget legger opp til vi føre til bedret adkomst for 
utrykningskjøretøy, tømmebil for slamavskiller og for hytteeierne samtidig som sag-
brukseiendommen slipper trafikk gjennom/forbi sin eiendom. Anleggelse av båtopp-
trekk og naustbebyggelse vil føre til at flere kan ta del i og utøve ulike båtaktiviteter. 
Samtidig vil en anleggelse av adkomstveg slik planforslaget legger opp til kunne føre 
til noen ulemper i form av støy/innsyn for enkelte hyttetomter (jfr. pkt. 6). Det er imid-
lertid vurdert til at trafikken blir minimal (maks 4-5 biler samtidig i hyttefeltet). Det er 
planlagt å sette opp bom for å holde trafikken på et minimum samtidig som det er lagt 
opp til å kunne sette i verk avbøtende tiltak langs vegen dersom dette skulle vise seg 
å være nødvendig.  
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9. Innspill og merknader 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstiller sin kommentar 
Fristen for å komme med merknader etter at varsel om oppstart ble sendt instanser 
og naboer 27-29.05.2015 og offentliggjort 3. juni i Romsdals Budstikke. Merknadsfrist 
var 01.08.2015. Under følger en oppsummering av innkomne merknader (i kursiv) og 
med plankonsulentens vurdering av disse. Det er kommet inn 13 merknader totalt, 10 
før og 3 etter merknadsfristen. 
 
Kystverket, datert brev 29.05.2015 
Har ikke avgjørende merknader til varslet områdeavgrensing og formål. Det vil være 
naturlig at også sjøareal tas med i planområdet. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for veger innenfor hyttefeltet, naust 
trukket vekk fra strandlinja og båtopptrekksplass ned mot sjøen. Sjøarealet er holdt 
utenfor i planforslaget etter anbefaling fra Molde kommune. En sjøplan/regulerings-
plan over sjøgrunnen er under planlegging og kommunen ønsket at sjøarealet ble 
holdt utenfor for ikke å komme i konflikt med denne. Merknaden er ikke tatt inn i plan-
forslaget. 
 
  
SVV, Statens vegvesen, brev datert 01.06.2015 
Har ingen merknader til melding om oppstart av planarbeidet. 
 
Avinor, brev datert 02.06.2015 
Har ingen merknader, men gjør oppmerksom på at ved bruk av tårnkraner i anleggs-
perioden gjelder bestemte regler i forhold til rapportering, registrering og merking av 
luftfartshinder. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Det er ikke aktuelt med tårnkraner for å utføre planlagte tiltak innenfor planområdet. 
Merknaden er registrert. 
 
NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 19.06.2015 
NVE har ingen innspill til i planarbeidet. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev datert 03.07.2015 
Det skal tas særlige hensyn i 100-meters beltet langs sjøen. Det skal gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Naustområdet er trukket vekk fra strandsonen og lagt i forbindelse med eksisterende 
veg. Byggegrenser er lagt inn i plankartet. Eneste nye planlagte tiltak i strandsonen 
er plass for båtopptrekk. Merknaden er tatt inn i planen. 
 
Ole Martin Otterlei, epost 30.06.2015-15.07.2015 
Har en privat tinglyst veg fra saga til sin hytte. Ber om at det blir tatt hensyn til dette. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
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En reguleringsplan og detaljplan viser eksisterende og/eller planlagt arealbruk. Den 
regulerer ikke privatrettslige avtaler. Planområdet omfatter bare delvis den omtalte 
vegen. Deler av denne vegen planlegges utbedret for bruk av personbil og tømmebil 
for slamavskiller. Merknaden er delvis tatt inn i planen. 
 
Siv Bente Nesje, brev datert 21.07.2015 

1. Ønsker ikke veg fra sagbrukområdet til hyttefeltet.  

2. Stiller spørsmålstegn ved hytteeiernes vegrett. 

3. Utbygging av naust må ikke være til hinder for bruken av vegen. 

4. Bruk av sagbrukets område inkludert kai må avtales med eier. 

Plankonsulenten sin vurdering: 
1. Sagbrukets område er ikke med i planområdet og vil ikke bli en del av planen. 

2. En reguleringsplan og detaljplan regulerer ikke privatrettslige avtaler. Den re-

gulerer bare arealbruken innenfor et område. Plankonsulenten har blitt forelagt 

dokumenter som viser at grunneier av 113/1 gir vegrett over sin eiendom og 

fram til parkeringsplass/hyttene i området. Plankonsulenten har ingen grunn til 

å betvile disse dokumentene. 

3. Naustene og båtopptrekket legges utenfor sagbrukets eiendom. Naustene leg-

ges tilstrekkelig unna vegen for å unngå konflikt med trafikk på denne.  

4. Hva som avtales med sagbrukets eiere og bruken av deres eiendom er ikke 

en del av reguleringsplanen. 

 
Bjarne Bringslid, epost datert 27.07.2015 
Har rett til opparbeidelse av avkjørsel og parkeringsplass for to biler sør for eksiste-
rende transformator. Dette må hensyntas ved planlegging av naust og veger. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Det legges inn adkomst til hyttetomta i planforslaget. Merknaden er tatt inn i planen. 
 
 
Olaf Kolflåth og Hedvik Sørvik, brev datert 30.07.2015 
Det er 4 hytteeiere i sørøst som ikke ønsker kjøreveg forbi sine eiendommer. De vil 
ikke akseptere regulering før alle hytteeierne er enige om trasévalget. Viser til erklæ-
ring om bruk av grunn til veg tinglyst 2/11-2006, samt regler for hyttebyggnig av 11/9-
1974 og festekontrakt fra 1974. 
De stiller spørsmålstegn ved hvem som er tiltakshaver/forslagstiller i dette tilfellet. Vi-
ser til at det bare er 6 av 13 hyttetomter som ha signert på stiftelsesvedtakene. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Plankonsulenten ble kontaktet av Idar Farstad på vegne av Nord- Nesje hytteforening 
i mars 2015. Plankonsulenten har forstått at hytteforeningen i realiteten har eksistert i 
lengre tid selv om den tidligere ikke er registrert i Brønnøysundregistrene. Dette viser 
også tilsendte Årsmøtereferat tilbake til 2009. Plankonsulenten forholder seg til at til-
takshaver/forslagstiller er Nord- Nesje hytteforening.  
Det er opplyst fra hytteforeningen at hytteforeningen består av 9 medlemmer. Plan-
området har 12 hytteeiere/hyttetomter. Grunneier Bringslid har en utskilt tomt fra ho-
vedbruket som ikke er bebygd (113/53) og ønsker ikke medlemskap i hytteforeningen 
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på det nåværende tidspunkt. 113/22 har kjørevei og er godt fornøyd med det. De 
ønsker ikke medlemskap nå. I sin tinglyste vegrett har de godtatt en kjøreveg på sør-
vest siden av tomten. 113/17 ligger utenfor planområdet men er med i hyttefo-
reningen. 
 
Det er etter det plankonsulenten kjenner til bare 2 og ikke 4 hytteeiere som ikke øns-
ker alternativ 1 (øvre/søndre alternativ).  
 
I kjøpekontrakten av 02.11.2006 går det fram i pkt. 10 at «kjøperen kan ikke gjøre 
innsigelser mot nye fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser, (…), for-
utsatt at ikke anleggene legges på en utilbørlig og sjenerende måte. Denne bestem-
melsen står også i festekontrakten av 25.09.1974 (pkt. 8). Videre kreves det at anlagt 
slamavskiller tømmes regelmessig. Til dette trengs det å tilrettelegge for adkomst for 
tømming.  
 
Molde kommune har i sitt referat fra oppstartsmøtet avholdt 28.04.2015 gitt sin god-
kjenning til å igangsette reguleringsarbeidet og regulering av nye adkomstveger og 
naust med båtopptrekk innenfor planområdet. Fra Nord- Nesje hytteforening er det 
framlagt 3 alternative løsninger for trasévalg. I planforslaget er det foretatt en samlet 
vurdering av disse, samt et null- alternativ. Det er 4 alternativer som gir ulike utford-
ringer; kostnader ved opparbeidelse, topografiske utfordringer i forhold til stigning og 
bygg/oppholdsareal nær vegtrasé. Plankonsulenten har vurdert de ulike alternativene 
og kommet fram til at alternativ 1 (søndre/øvre trasse) er å foretrekke jfr. pkt. 6. Det 
blir begrenset trafikk, bomveg og det vil være mulig å foreta avbøtende tiltak som 
skjerming/beplantning mot vegarealet dersom dette skulle vise seg å være nødven-
dig/ønskelig. 
 
Merknaden er registrert. 
 
Marita Oline Raanes og Odd Magne Taagvold, brev datert 31.07.2015 
Stiller seg bak merknadene fra Olaf Kolflåth og Hedvik Sørvik i brev av 30.07.2015. 
Har tinglyst vegrett fram til hytte og ønsker ikke være med i reguleringsarbeidet for 
veger hverken i prosess eller økonomisk. Ønsker å være med på regulering av naust. 
Viser til vurdering av alternativ trasé foran hyttene. Blir påført et økonomisk tap og 
tapt privatliv ved valg av øvre trasé.  
 

Plankonsulenten sin vurdering: 
Plankonsulenten forholder seg til Nord- Nesje hytteforening som forslagstiller/tiltaks-
haver. Planen regulerer arealbruken og ikke privatrettslige avtaler. Ellers vises det til 
vurderingen gitt til Olaf Kolflåth og Hedvik Sørvik over.  
Merknaden er registrert. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev datert 06.08.2015, epost av 11.08.2015 
og brev av 08.01.2016 
Forutsetter at det tas hensyn til regulering i strandsona i forhold til friluftsliv. Det bør 
fastsettes entydige byggegrenser mot sjø, slik at eventuelle byggetiltak på fritidseien-
dommer kan gjennomføres uten behov for dispensasjon fra byggeforbudet i 100- me-
tersbeltet. 
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Viser til at det er registrert kulturminner i det nordøstre hjørnet av feltet. Det må tas 
hensyn til disse. I tillegg settes det krav om arkeologisk registrering før planen kan 
godkjennes.  
 

Plankonsulenten sin vurdering: 
Det er tatt kontakt med Kristoffer Dahle i epost av 11.08.2015 for å avklare situasjo-
nen nord for eksisterende veg og planene om båtopptrekk og naust. Den foreløpige 
tilbakemeldingen (i epost av 11.08.2015) var at de ikke hadde sterke innvendinger 
mot dette forutsatt at det ikke ble registrert nye funn i området. Etter at nyregistre-
ringen av kulturminner ble gjort høsten 2015, er disse hensyntatt i planforslaget. Det 
er lagt inn båndleggingssoner og hensynssoner i henhold til anbefalingene fra kultur-
vernmyndighetene. Det er lagt inn byggegrenser for alle hyttetomtene. 
Merknaden er tatt inn i planforslaget. 
 
IstadNett AS, epost datert 10.08.2015 
Har ingen kommentarer til reguleringsarbeidet. Orienterer om Istads nett i området. 

 

Advokatfellesskapet Thomassen og co. Brev av 24.09.2015.                            

Opptrer på vegne av Olaf Kolflåth. Opplyser om at det ikke tidligere har vært kjøreveg 

i området og at det aldri har vært meningen at det skulle etableres veg der heller. Det 

er uaktuelt å ha en vei rett ved siden av eiendommene. Bør bruke og oppgradere ek-

sisterende veger i området og ikke bygge ny veg. Stiller spørsmålstegn ved hvem 

som er tiltakshaver/forslagstiller i saken. Det er mange hytteeiere som ikke er med i 

foreningen. 

Plankonsulenten sin vurdering: 
Allerede i festekontraktene fra 1970- tallet og senere i kjøpekontrakt av 02.11.2006 

er det tatt høyde for fellesanlegg; «kjøperen kan ikke gjøre innsigelser mot nye felles-

anlegg i området, så som veier, parkeringsplasser, (…)». Det vises forøvrig til vurde-

ringen gitt til Olaf Kolflåth og Hedvik Sørvik over. Merknaden er registrert. 

 


