
Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 

1. Sammendrag 

Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet 
for et småbruk der det er et mål å sikre kulturverdiene. 
Eiere er Per Eide og Iris Krogh, og planen er utarbeidd av Vatne Arkitekter.  Det har ikke 
vært noen plan for området tidligere.  Arealet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-
område (landbruk-natur- friluftsliv), og arealdisponeringen til hytter er i strid med gjeldende 
kommuneplan.  En finner ikke at det er nødvending med konsekvensutredning, og har 
begrunnelse for det. 
Det har vært oppstartsmøte med kommunen, og planarbeidet var kunngjort oppstartet med 
planprogram.  Planprogrammet var vedtatt i egen sak.  
Planområdet ligger på Kleive, noe for seg sjølv, i et skogsområde.  Fv406 passerer 
planområdet.  Det er kulturminner knyttet til tunet der bygningene og nausta ned ved sjøen er 
Sefrakregistrert.  Det er registrert ingen spesielle naturverdier innenfor området, men 
nedenfor ligger Osen naturreservat.  Området rundt er nyttet som lokalt turområde. 
Planen gir rom for 4 nye hyttetomter med 2 nord tunet og 2 sør for tunet regulert til 
fritidsboliger.  Det samme formålet er gitt for tunet, mens resten av arealet er landbruk..  
Dimensjonene for hyttene er holdt innenfor kommuneplanens bestemmelser.  Det er ikke 
beskrevet spesielle virkninger av utbyggingen. 
I risiko- og sårbarhetsanalysen er det drøftet to risikofaktorer. 
 
2.  Bakgrunn 

 
2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å sikre mulighet for oppføring av 4 nye hytter på eiendommen 
samtidig som en sikrer kulturverdier i tun og innmark. 
 
2.2  Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Planforslaget omfatter del av eiendom gnr 88 bnr 6 på deler der det er skog.  Eiere er Per 
Eide og Iris Krohn, Molde. 
Forslag til reguleringsplan er utarbeidd av Vatne Arkitekter AS som og står for søknaden om 
behandling. 
 
2.3  Tidligere vedtak i saken 
Før saken ble fremmet som privat reguleringsendring har det ikke vært noe til behandling 
tidligere i denne saken. 
 
2.4  Spørsmål om konsekvensutredning 
Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanen, og kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredning § 3 om detaljregulering på inntil 15 daa med endring av kommuneplan.  
Her skal det vurderes nærmere om tiltaket har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.for 
en rekke faktorer nevnt i vedlegg III der disse kan være relevante å vurdere for tiltaket slik 
som:  vernete områder, kulturminner, nasjonal laksefjord, truete naturtyper, verdifulle 
landskap, større landbruks-, natur- og friluftsområder.  Ingen av disse faktorene eller de 
øvrige som er nevnt i vedlegg III står i motsetning til dette tiltaket. 
Heller ikke får tiltaket sin størrelse, plassering og egenskaper vesentlige virkninger på de 
nærmeste omgivelsene. 



Kommunen har derfor ikke grunnlag for krav om gjennomføring av konsekvensutredning. 
 
3  Planprosessen 

 
3.1 Medvirkning, varsel om oppstart 
Det var holdt oppstartsmøte med kommunen den 02.05.11. 
Planarbeidet var kunngjort oppstartet med annonse i avisene og med tilskriving til parter og 
offentlige styresmakter.  Planprogrammet var også lagt ut da. Det er kommet 6 merknader til 
oppstartsmelding og planprogram.  Planprogrammet er vedtatt i egen sak. 
 
4  Planstatus og rammebetingelser 

 
4.1 Overordnede planer 
Området er omfattet av kommuneplan for Molde 2008 – 2020.  Arealet som inngår i ny 
reguleringsplan er satt av til LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde). 
Lenger ned er Osen naturreservat.  Eiendommen går inn i naturreservatet, men ikke 
planområdet.. 
Det er ellers ingen andre planer i området. 
 
 
 
5  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

5.1  Beliggenhet 
Planområdet ligger på Kleive i et lite bebygd område.  Eiendommen strekker seg fra sjøen og 
opp til fylkesvegen, og planområdet går opp til fylkesvegen, og går ned til 100 meter fra 
sjøen.  Eiendommen er på 45 daa, nytt planområde er 20 daa av dette. 
 
5.2  Dagens arealbruk 
Bruket er en tidligere husmannsplass med litt dyrka jord med skog omkring.  Det er om lag 5 
daa dyrka mark på bruket som ikke lenger er i bruk.  Jorda er registrert som overflatedyrka. 
Skogen er mest lauvskog/blandingsskog på  særs høg bonitet. 
I litt videre omkrets er det noe spredt bebyggelse omkring, men ikke nære naboer. 
Bruket har vært feriested siden 1937. 
 
5.3  Stedets karakter 
Stedet er karakterisert ved et sammenhengende skogsområde avbrutt av spredt bebyggelse. 
 
5.4  Landskap 
Området er i hovedsak skogkledd der fjorden ligger som det største åpne landskapsrommet.  
Småbruket er lite eksponert fra fjorden pga svak helling opp fra sjøen. 
 
5.5  Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen automatisk fredete kulturminner i området.   
Kulturmiljøet består av småbruket og marka omkring.  Våningshuset og låven danner et 
rekketun.  Ved sjøen står to spredte naust.  Det er 3 Sefrakregistrerte bygninger innenfor 
planarbeidet:  Våningshuset (1850 – 1852), låven (1875 – 1900) og naustene (1875 – 1900).  



Eksisterende bygninger skal i størst mulig grad opprettholdes og vedlikeholdes lik opprinnelig 
eller eksisterende uttrykk. 
 
5.6  Naturverdier 
Oppslag i naturbase viser at det er ingen spesielle registrerte naturverdier i selve 
planområdet.  Nedenfor  ligger Oset naturrerservat med stort mangfold, men det er utenfor 
planområdet. 
Det går trekkveg for vilt mellom sjøen og nedkant av planområdet. 
 
5.7 Rekreasjonsverdier, uteområde 
Det er ikke  tilrettelagt friluftsområde, men området er registrert av Molde kommune  som 
lokalt brukt nærområde for friluftsliv. 
 
5.8  Trafikkforhold 
Fylkesveg 406 som går fra Kleive til Skåla er gjennomgående, og er nordgrense for 
planområdet. ÅDT for fylkesvegen er 510.   
 
5.9  Vann og avløp 
Det er ikke kommunale ledninger i rimelig nærhet så en må basere seg på private løsninger 
dersom det skal legges inn vann. 
 
5.10  Grunnforhold og rasfare 
Det er ikke registrert løsmasser av større mektighet.  Det er ikke registrert skredfare ut i fra 
aktsomhetskart. 
 
5.11  Radon 
Etter NGU sitt kart er eksponeringen av radon moderat til lav, slik det er for det meste av 
kommunen.   
 
 
6  Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1   Planlagt arealbruk 
6.1.1 Reguleringsformål og bestemmelser 
Det er nyttet følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 
 Fritidsbebyggelse – frittliggende   
 Vannforsyningsanlegg   
 Avløpsanlegg     
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Kjøreveg 

Annen veggrunn – grøntareal 
Parkeringsplasser 

Landbruks- natur- friluftsområde 
 
Reguleringsplanen har tatt opp i seg de bestemmelsene som kommuneplanen har for 
hyttebygging. 



 
6.2  De enkelte formålene 
a.  Fritdsbebyggelse. 
Dette er 4 nye hyttetomter der to ligger nord for tunet og er på hhv 1,2 og 0,85 daa, og to 
ligger sør for tunet langs med eksisterende tunveg og er på 0,55 daa begge to.  Tunet er og 
en tomt for fritidsbebyggelse på 3 daa.   
En har her valgt alternativ 2.1 i planprogrammet med ny hyttetomter langs med og vest for 
eksisterende tunveg nord og sør for tunet.  Alt.2.2 var tomter rundt tunet md ny veg mot vest.  
Valgt alternativ ivaretar eksisterende tun best med to uavhengige bygningsrekker nord og 
sør for tunet. 
b.  Vannforsyningsanlegg 
Det er ikke offentlig vannnledning i rimelig nærhet slik at vannforsyning må løses ved privat 
anlegg. 
c.  Avløpsanlegg 
Det er ikke anledning til å føre utslipp til naturreservatet i fjorden slik at en må ha landbasert 
løsning dersom vann blir lagt inn i hyttene.  Avsatt område er vist på plankartet, og løsning vil 
være etter grunnforholdene på stedet. 
d. Kjøreveg 
Offentlig veg er Fv406, og det er tatt inn så mye av den vegen i planen som er nødvendig for 
å vise kryssløsning. 
Privat veg er tunvegen som går fra Fv406 og ned til sjøen.  Nausteiere har bruksrett til 
vegen.  Regulert kjørebanebredde er 4 m med plass til grøft 1 m på hver side. 
e. Annen veggrunn – grøntareal 
Dette er areal for grøft og snøopplag. 
f.  Parkeringsplasser 
Det er eget areal for felles parkering. 
g.  Landbruks-natur-friluftsområde 
Dette er resterende innmarks- og utmarksareal som skal bli liggende uendret. 
 
6.3  Bebyggelsen 
6.3.1 Høgde 
For nye tomter er det fastsatt høgde over gjennomsnittlig opprinnelig terreng for møne med 
6,0 m og gesims med 5,0 m.  Gesims for flatt tak er 4,0 m. 
Maks takvinkel er 35 gr.  
6.3.2  Utnyttingsgrad 
For tunet er utnyttingsgrad %-BYA=15%.  For hyttetomtene er utnyttingsgrad BYA=130 m2. 
6.3.3 Parkering 
Det kan parkeres på tomtene i rimelig utstrekning.  I tillegg er det avsatt felles 
parkeringsareal med plass for 12 biler. 
 
6.4 Kjøreadkomst 
Kjøreadkomst er fra fylkesveg Fv406 med avkjørsel og frisikt i samsvar med vegnormalene. 
 
7  Virkninger av planforslaget 

Ny bebyggelse vil innordne seg i landskapet og etter infrastruktur.  Noe spesielt ødeleggende 
for landskapet bli det ikke, og det blir lite synlig fra sjøen. 
Ny bebyggelse opprettholder tunformasjonen, og en bygger på eksisterende 
bebyggelsesstruktur for de nye husene. 



Eksisterende skogvegetasjon vil være uendret av tiltaket. 
Utbygging vil ikke være til hinder for lokal utøvelse av friluftsliv.  
 
8  Risiko- og sårbarhetsanalyse 
En tar utgangspunkt i vedlagte skjema for risiko-faktorer.  Skjemaet viser 2 faktorer. 

1.  Radon.  Etter NGU sitt aktsomhetskart er denne delen av kommunen  plassert med 
aktsomhetsgrad 1 som er moderat til lav.  Det gir sannsynlighet 2, konsekvens 2 med 
risiko 4 og grønn farge som resultat. 

2. Brannvann 
Brannslokkevann er tatt opp med Molde brannvern.  Det blir vist til retningslinjene for 
Molde kommune der en kna bruke reservoar.   
Her  er ikke ledningsanlegg tilgjengelig så en må basere på egen løsning som f.eks. 
tilkjørt i tank eller med sjøvann. 
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