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Detaljregulering for naustområde, gnr 20/18, plannr. 201611 - sluttbehandling 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

29/18 Plan- og utviklingsutvalget 08.05.2018 

41/18 Molde formannskap 15.05.2018 

27/18 Molde kommunestyre 24.05.2018 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 24.05.2018  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for naustområde, gnr 20/18, plan nr. 201611 med tilhørende plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 15.05.2018  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for naustområde, gnr 20/18, plan nr. 201611 med tilhørende plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 08.05.2018  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljre-
gulering for naustområde, gnr 20/18, plan nr. 201611 med tilhørende plankart, planbe-
stemmelser og planbeskrivelse. 
 
 



Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljre-
gulering for naustområde, gnr 20/18, plan nr. 201611 med tilhørende plankart, planbe-
stemmelser og planbeskrivelse. 
 
 

 
1. Saksopplysninger 
 
Bakgrunn: 
 
I forbindelse med søknad om bygging av molo ved eksisterende naustområde, krevde 
plan- og utviklingsutvalget at denne innarbeides i en utvidelse av eksisterende regule-
ringsplan. 
Arkitektene BBW har på vegne av Boligeiendom forvaltning AS utarbeidet nytt regule-
ringsforslag. 
 
Eksisterende reguleringsplan for området er plan nr. 200729 – reguleringsplan for 
Naustområde vest for gml. Bolsøya fergekai, vedtatt 18.06.2009. Denne omfatter bare 
landområdet for ny naustbebyggelse med tilkomstveg og noe parkering. 
Tiltak som bygging av naust, veg og parkering er byggesaksbehandlet og godkjent i 
medhold av eksisterende plan.  
 
2. Innspill til offentlig ettersyn 
 
Planen har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 2.11.-14.12.2017. Innen tidsfristen har 
Molde kommune mottatt 15 uttalelser, derav en innsigelse:  
 
Statens vegvesen 
Avinor 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 
Molde og Romsdal Havn IKS 
Kystverket Midt-Norge 
NTNU Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Ståle Torhus 
Øystein Torhus 
Ada Hansen 
Sveinung Vågen 
Magne Bertil Torhus 
Vivi Karlsrud Hansen 
Gerd Sande 
 



Ny detaljregulering endrer ikke forutsetningene for naustbebyggelse og trafikkareal i 
eksisterende plan. Med bakgrunn i godkjent byggesak, vil merknader knyttet til tidligere 
godkjente forhold, derfor ikke bli vurdert på nytt ved behandling av denne saken.  
Dette gjelder merknader knyttet til skråninger/skjæringer, sikringstiltak, plassering og 
utforming av naust, vegen og parkeringsareal. 
 
Statens vegvesen, 06.11.2017 
Parkeringsplassen ligger i bratt terreng. Grøft og skjæringsutslag bør inkluderes i pla-
nen for å vise virkningen. De anbefaler å legge en snuanordning til enden av vegen. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
Avinor, 24.11.2017 
Hensyn knyttet til Molde lufthavn er tatt med i planen. De har ikke kommentarer. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
NVE, 24.11.2017 
De har ingen kommentar til planen. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
Molde og Romsdal Havn IKS, 27.11.2017 
De har ingen merknad til planen og henviser til generell søknadsplikt for enkle tiltak. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
Kystverket, 05.12.2017 
Planen har ikke særlig virkning på områder som faller under ansvarsområdet. De har 
ikke flere kommentarer til planarbeidet. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet, 07.12.2017 
De viser til tidligere kommentar om at det ikke er konflikt med kulturminner under vann. 
De har ingen flere kommentarer til saken. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 15.12.2017 
De anbefaler at virkningen for lokalmiljøet og natur og landskap flyttes til et eget kapit-
tel. 
Moloen er ikke bindende regulert i planforslaget. Føringene i planbeskrivelsen er vage. 
De stiller spørsmål om planen gir nok avklaring. Plassering av moloen bør gjøres juri-
disk bindende. 
 
Kommentar: 



Det vises til uttalelsen til innsigelsen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal nedenfor. 
Merknaden tas delvis til etterretning.  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 12.12.2017 
De har ikke merknader til utformingen av naustene. 
 
De krever at lokalisering av moloen skal avklares i reguleringen og ikke i byggesaken. 
De har innsigelse til planen for å sikre seg at dette blir følgt opp. 
 
Naustene må sikres mot stormflo og havnivåstigning i samsvar med TEK 17. 
 
Kommentar: 
Arkitektene BBW har sammen med Molde kommune vært i kontakt med Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal vedrørende innsigelsen. Planforslaget som nå fremmes til behand-
ling er justert slik at Fylkesmannen i brev datert 09.03.2018 har trukket innsigelsen. 
Moloen har fått sin klare avgrensing og byggegrense mot sjø er innarbeidet i plankartet. 
Brevet er vedlegg til saken. 
 
Det kom samlet 7 uttalelser fra beboere i området som er lagt ved saken. Alle uttalelser 
omhandler tiltak som er godkjent i prosesser fra før, som er nevnt i punkt 1 og 2 av 
saksframlegget. Det kom ikke inn kommentarer til molo og plassering av molo.  
 
Kommentar: 
Merknadene tas til orientering. 
 
3. Vurdering 
Målet med planarbeidet er plassering av molo og å etablere reguleringsmessig hjem-
mel for denne. Tiltakshaveren har fulgt opp kravene til Fylkesmannen i Møre og Roms-
dal og i plankartet er moloen nå plassert juridisk bindende, med en mindre mulighet å 
tilpasse seg forhold som kan komme fram under prosjekteringen. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har trukket innsigelsen med bakgrunn i endringene. 
Endringene som er gjort er ikke så omfattende at nytt offentlig ettersyn ikke er nødven-
dig. 
 
Ut fra dette anbefaler rådmannen at planen fremmes for kommunestyret til godkjenning 
og endelig planvedtak. 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Kommentarer til offentlig ettersyn 
 


