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1. Sammendrag 
 
Grunneier ønsker å bygge en molo for å beskytte det regulerte naustområdet på Bolsøya 
mot vær og vind. Det ble søkt om dispensasjon for bygging av molo for et par år siden. Da 
plan- og utviklingsutvalget behandlet søknaden den 26.08.14 vedtok de å avslå søknaden, 
først og fremst fordi et så stort tiltak må hjemles i en reguleringsplan før det kan gis tillatelse. 
 
Det ønskes samtidig å legge til rette for etablering av en flytebrygge innenfor moloen og det 
gjøres to justeringer på gjeldende reguleringsplan: 
 

• Kjørevegen reduseres med 13 m i enden mot vest, da det ikke er nødvendig å 
anlegge vegen lenger enn forbi nausta. 

• Parkeringsplassen reguleres som eget formål, plasseringen og størrelsen på formålet 
justeres i tråd med gitt rammetillatelse. 

 

2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for molo ved et regulert naustområde.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagstiller:  Boligeiendom Forvaltning AS c/o Boligeiendom, PB 2101, 6402 Molde 
 
Plankonsulent: Arkitektene bbw, Julsundvegen 4, 6412 Molde 
 
Grunneiendommer innenfor planområdet:  

20/18 Boligeiendom Forvaltning AS c/o Boligeiendom, PB 2101, 6402 Molde 
20/2 Ståle Torhus, 6457 Bolsøya 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
 

• Gjeldende plan for området; Reguleringsplan for naustområde vest for gml. Bolsøya 
fergekai, vedtatt 18.06.09. 

• Dispensasjon og rammetillatelse for 10 naust og parkeringsplass ble gitt i melding om 
vedtak nr. 14/366, datert 23.06.14. 

• Søknad om dispensasjon for bygging av molo ble behandlet i plan- og utviklingsutvalget 
den 26.08.14. Utvalget vedtok å avslå søknaden. Begrunnelsen var først og fremst at et 
så stort tiltak må hjemles i en reguleringsplan før det kan gis tillatelse. 

 

3. Planprosess 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Molde kommune den 02.09.14, samt et oppfølgingsmøte 
den 28.09.16. I oktober 2016 ble melding om oppstart av reguleringsarbeidet sendt og 
samtidig kunngjort i Romsdal Budstikke. 
 
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Plan- og utviklingsutvalget i møte den 
17.10.17 og låg ute til offentlig ettersyn i perioden 02.11.17 – 14.12.17. Planforslaget er 
revidert etter motsegn og innspill ved offentlig ettersyn, revisjonsdato 12.01.18. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overorda planer 
 
• Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022, vedtatt 21.02.13. 

• Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2016-2024  

• Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022, vedtatt 20.06.13. 

• Restriksjonsplan for Molde lufthavn, vedtatt 04.03.14. 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Detaljreguleringen erstatter delvis plan nr. 200729 Reguleringsplan for naustområde vest for 
gamle Bolsøya fergekai, vedtatt 18.06.09. Planområdet er der regulert til naust og felles 
avkjørsel. Øvrig del er regulert til industri/sjøhus og annet fellesareal. Gjeldende plan:  
 

 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Ingen reguleringsplaner grenser inntil gjeldende plan. Bebyggelsesplan for Næringsområde – 
Ståle Torhus, Bolsøya, vedtatt 24.04.01/ plan nr. 1800, ligger litt lenger øst for planområdet. 
 

4.4 Temaplaner 
 

• Temakart kulturminner – Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022, vedtatt 21.02.13. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 

• Kulturminnelova 

• Samfunnstrygghet 

• Naturmangfoldlova 

• Friluftslivlova 

• Om barn og planlegging (Rundskriv T-2/08) 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdet ligger ved sjøen, nordvest på Bolsøya (merka med rødt på kartet nedenfor). 
Planområdet avgrenses av eiendom 20/18, i tillegg til en mindre del av 20/2 som i gjeldende 
plan er regulert til kjøreveg. Planområdets størrelse er 6,23 daa. 

 

 
                                                                                                                             Kartutsnitt fra gislink.no 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 

 
                                                                                                                          Flyfoto fra norgeibilder.no 

Naustområdet er ikke bebygd. Naboområdet i øst benyttes til sjøhus for sjøretta virksomhet 
(fiske). Videre østover er det naust og hytter, mens i vest og sør er det landbruks-
eiendommer. 
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5.3 Stedets karakter 
 
Nordlig del av Bolsøya har spredt bebyggelse, de fleste landbrukseiendommer. Det er store 
skogkledte områder og ellers landbruksareal. I nærområdet er det hytter, naust og sjøhus. 
Det er tradisjonell bebyggelse. 

 

5.4 Landskap 
 
Planområdet har nordvendt beliggenhet med utsikt mot Molde. Det er gode solforhold. 
Terrenget har en jevn stigning opp til cote 10. Sør for planområdet er terrenget noe brattere. 
Nærområdet er skogkledt med blandingsskog.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Forholdet til kulturminner for naustarealet og kjørevegen ble avklart i reguleringsprosessen i 
2009. Temakart kulturminner til kommunedelplan 2011-2021 for Bolsøya viser ingen 
registreringer i det aktuelle området. 
 
I forbindelse med dispensasjonssøknad i 2014 stilte NTNU Vitenskapsmuseet krav om ei 
befaring for å avklare forholdet til eventuelle kulturminne under vann i området.  
I oppstartsfasen har NTNU Vitenskapsmuseet kommet med to uttalelser. I den siste, datert 
16.03.17, skriver de at de etter å ha fått en nærmere orientering av tiltakshaver om tiltakets 
størrelse og omfang, vurderer de saken slik at faren for konflikt med kulturminner under vann 
er forholdsvis liten.  
 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
Det er ingen registreringer innenfor planområdet i Naturbasen eller Artsdatabanken.  

 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldlova § 7 at prinsippa i 
§§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det 
skal framgå av beslutninga hvordan prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal legge 
vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 

 
Vår vurdering: 
Det foreligger ikke registreringer i Naturbasen eller Artsdatabanken. Det er heller ikke 
kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan være arter eller 
naturtyper i planområdet som ikke er fanga opp av nevnte registreringer. Dermed er 
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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.  
 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på natur-
mangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 

 
Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er, eller vil bli, utsatt for. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
 

5.7 Trafikkforhold 
 
Planområdet har atkomst fra riksveg 64 via Trollpilvegen og Torhusvegen. Det er etablert 
veg ned til sjøhusområdet, som grenser inntil planområdet, men den er ikke etablert videre 
bort til naustområdet. Det er kun trafikk til og fra hyttene, nausta og sjøhuset. Atkomstvegen 
er grusa og har god standard for den bruken som er/kommer i området. Myke trafikanter må 
følge kjørevegen, men siden trafikkmengda er relativt lav er det er greit i dette området. 
 

5.8 Barns interesser 
 
Området brukes ikke særlig mye av barn og unge til lek og opphold i dag. Kommunen har 
ikke utført barnetråkkregistreringer på Bolsøya. 
 

5.9 Sosial infrastruktur 
 
Ikke relevant i forhold til arealformåla i denne plansaken. 
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5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Området er ubebygd og er ikke tilrettelagt med tanke på universell tilgjengelighet i dag.  
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
 
Dette er ikke relevant for det nye tiltaket i reguleringsplanen; molo. 

 

5.12 Grunnforhold 
 
Det er satt krav i bestemmelsene at før byggetillatelse for molo kan gis skal det utføres en 
visuell kontroll av grunnforholda. Kontrollen skal avdekke om grunnforholda har tilstrekkelig 
stabilitet i forhold til omsøkt tiltak og skal utføres av fagkyndige. Hvis kontrollen avdekker 
tvilsomme grunnforhold må det utføres en geoteknisk kontroll/vurdering før byggetillatelse 
kan gis. For øvrig del av planområdet forutsetter vi at grunnforholda ble vurdert i forbindelse 
med forrige planprosess og byggesøknad. 

 

5.13 Støyforhold 
 
Planområdet ligger rett på utsiden av gul flystøysone og utenfor støysone for biltrafikkstøy. 

 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Viser til vedlegg 1; Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 24.05.17. Etter vår vurdering er det 
ingen av punkta i analysen som vil kreve særskilte tiltak.  
 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Planforslaget legger til rette for etablering av molo og flytebrygge innenfor formålet småbåt-
havn. Ellers reguleres planområdet til formåla naust, kjøreveg, parkeringsplasser og sjøareal.  

 

6.2 Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg 

Naust         2,16 daa 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg        0,41 daa 
Parkeringsplasser       0,15 daa  

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 2,17 daa 

Småbåthavn        1,34 daa 
_________________________________________________________________ 
 
Totalt           6,23 daa 
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Naust 
Området reguleres i samsvar med gjeldende plan, både på plankart og bestemmelser.  
 
Kjøreveg 
I gjeldende reguleringsplan har vegen formålet avkjørsel. Det formålet eksisterer ikke lenger, 
derfor benyttes formålet kjøreveg. Kjørevegen er forkorta med 13 m i enden mot vest, da vi 
mener det er unødvendig å anlegge veg bortenfor det vestligste naustet. Det er også gjort en 

justering for parkeringsarealet, jfr. neste punkt «Parkeringsplasser».  
 
Parkeringsplasser 
I gjeldende plan inngår arealet i formålet avkjørsel, men endres nå til eget formål. I gjeldende 
plan har parkeringsarealet en dybde på 3,5 m. For å få anlagt parkeringsplasser på 2,5 x 5 m 
er dybden utvida med 1,5 m mot sør, samt at plasseringa er justert i samsvar med gitt 
rammetillatelse. Det er tilstrekkelig plass for å dekke parkeringskravet på 1 plass pr naust 
(totalt 10 naust). Parkeringsplassen er fellesareal for nausteierne og skal vedlikeholdes av 
dem.  
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Arealet er avsatt til natur, friluftsliv, fiske og ferdsel i tråd med kommunedelplanens arealdel 
for Bolsøya. Det kan ikke etableres anlegg eller innretninger i strid mot dette.  

 
Småbåthavn 
En illustrasjon av molo og utbygging av naustområdet, illustrasjonen er kun retningsgivende 
og ikke bindende for prosjektet: 

 
 
Innenfor arealet regulert til småbåthavn tillates det å bygge en landfast molo i stein for å 
skjerme naustområdet mot bølger og vind. I bestemmelsene er det stilt krav til prosjektering 
og utforming av moloen: 

• Fyllingsfoten må utføres på en slik måte at den er hensiktsmessig til moloens formål. 
Det skal benyttes egna steinmasse med en gradering i størrelsen slik at moloen 
bryter/ knuser sjøen ved dårlig vær.  
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• Moloens skråninger ned i vann skal steinsettes/ plastres på en estetisk og tiltalende 
måte.  

• Moloen må plastres med stor nok stein så den ikke skades av orkan og storm.  

• Det skal benyttes steinmasse som egner seg for å oppnå god gjennomstrømning.  

• Moloen skal ha en helhetlig utforming med robuste løsninger og stein tilpasset land-
skap og arkitektur i nærområdet.  

• Det skal velges steinfylling eller steinplastring med stein fra, eller brukt i, området. 
 
Byggegrensen for moloens fyllingsfot som er inntegna på plankartet kan endres noe ved 
byggesøknad for å tilpasse den til forholda på stedet. Utforming og dimensjonering av 
moloen; steinstørrelser, helning, høyder etc skal framgå av plan, snitt og situasjonsplan ved 
byggesøknad. Det er satt rekkefølgekrav om at før byggetillatelse for molo kan gis skal det 
utføres en visuell kontroll av grunnforholda. Avdekker kontrollen tvilsomme grunnforhold må 
det utføres en geoteknisk vurdering/kontroll. 

 
Toppen av moloen skal ikke overstige cote +2.5. På toppen skal moloen ha en bredde på 
cirka 4 m, hvor 1 m går bort i ei solid steinrekke som skal forhindre sjø i å slå over og bryte i 
stykker moloen. Steinrekka skal etableres som en høyere kant på utsida, mot været, hvor 
stor stein benyttes som forstøtning og som en del av moloen. Denne kanten skal være cirka 
70 cm høyere enn nivået på innsiden. Resterende 3 m skal ha forkilt pukk som blir gangbane 
og skulder. Toppen skal være plan og ha en god utforming. 
 
I tillegg tillates det å etablere en flytebrygge for inntil 10 båtplasser. Flytebryggens landgang 
skal forankres til moloen eller til land og være i trykkimpregnert treverk eller sklisikkert gitter-
ristdekke. Flytebryggen skal være i betong eller stål med dekke i trykkimpregnert treverk eller 
gitterrist.  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Naustområdet reguleres i samsvar med gjeldende reguleringsplan, så dette omtales ikke her. 
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

 
Bestemmelsene i gjeldende plan er videreført i det nye planforslaget. Dette temaet blir derfor 
ikke videre kommentert.  

 

6.3.2 Grad av utnytting 

 
Bestemmelsene i gjeldende plan er videreført i det nye planforslaget. Dette temaet blir derfor 
ikke videre kommentert. 

 

6.4 Bokvalitet 
 
Ikke relevant. 
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6.5 Parkering 
 
Parkeringskravet i gjeldende plan; 1 biloppstillingsplass pr. naust er videreført i det nye plan-
forslaget.  
 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 
 
Det er lagt kommunalt vann til tomtegrensa som nausta skal koble seg til og septiktank blir 
avløpsløsning. Strømtilkobling avklares med Istad Nett AS ved utbygging av naustområdet. 
Løsning for telefon, internett og TV er ikke relevant for planområdet. 

 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
Kjøreatkomst er avklart i gjeldende reguleringsplan og omtales derfor ikke noe videre her.  
Det nye tiltaket; molo, får ingen virkning på trafikkforholda i området, utenom i anleggs-
perioden som blir en begrensa periode. Trafikkforholda for øvrig ble vurdert og avklart i 
forrige planprosess og omtales ikke. 
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Vegen til naustområdet skal opparbeides med en bredde på 5 m, i samsvar med gjeldende 
plan.   
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Ikke relevant i forhold til det nye tiltaket i reguleringsplanen. 

 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Det stilles ikke krav om etablering av sykkelparkering innenfor planområdet, men det blir 
gode muligheter/plass for å parkere sykkel ved naustområdet. 

 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Bussrute 421 Molde-Sølsnes trafikkerer i området. Langs Trollpilvegen må en gå av/på 
bussen langs vegen da det ikke er etablert busstopp. Nærmeste busstopp er langs riksveg 
64, ved avkjøringa ut til Ytre Bolsøya hvor det er etablert busstopp på begge sider av vegen.  
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Vi har ikke kjennskap til at det nye tiltaket; molo, vil kreve noen særskilte miljøtiltak. Om det 
skulle komme innspill vedørende dette ved offentlig ettersyn vil det bli vurdert og eventuelt 
innarbeidd i plandokumenta. For planområdet ellers forutsetter vi at dette ble vurdert/ivaretatt 
i forrige planprosess. 



  13 

 

6.9 Universell utforming 
 
Det er ikke satt spesielle krav til universell utforming i bestemmelsene.  
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Ikke relevant. 

 

6.11 Lekeplasser 
 
Ikke relevant. 

 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
De nye tiltaka i planforslaget er uti sjøen, så dette temaet blir ikke omtalt. 

 

6.13 Friområder 
 
Ikke relevant. 

 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Dispensasjon og rammetillatelse for 10 naust og parkeringsplass ble gitt i 2014. Vi her derfor 
ikke utarbeidd noen utomhusplan for naustområdet, da utforming/utnytting av naustområdet 
allerede er avklart i egen byggesak. 
 
Det er satt følgende rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene § 6:  
 
§ 6.1 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veianlegget skal tilhørende uteareal 
være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i situasjonsplan ved byggesøknad. 
Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart 
som mulig påfølgende år.  

Nødvendig sikring av skjæringer skal ferdigstilles samtidig som kjøreveg og parkerings-
plasser opparbeides.  
 

§ 6.2 Kontroll av grunnforhold 

Før byggetillatelse for molo kan gis skal det utføres en visuell kontroll av grunnforholda. 
Kontrollen skal avdekke om grunnforholda har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
og skal utføres av fagkyndige.  

Hvis kontrollen avdekker tvilsomme grunnforhold må det utføres en geoteknisk 
kontroll/vurdering før byggetillatelse kan gis for å kontrollere at tiltaket ikke med-fører risiko 
for utglidninger eller setningsskader. 

 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Ikke relevant. 
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6.16 Kulturminner 
 
Forholdet til kulturminner for landdelen ble avklart i planprosessen for gjeldende plan. 
NTNU Vitenskapsmuseet skriver i sin siste uttale at de vurderer saken slik at faren for 
konflikt med kulturminner under vann er forholdsvis liten. Det vil si at tiltak i sjø innenfor den 
skisserte plangrensen ikke vil kreve en marinarkeologisk forhåndsundersøkelse. Hvis plan-
grensen derimot utvides i det videre planarbeidet, og tiltak i sjø økes i antall og omfang, ber 
de om å få oversendt saken til ny uttalelse. NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen 
anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, men minner om meldeplikten som innebærer at 
dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være verna eller 
freda etter lova, må arbeide straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles. Tiltakshaver 
plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for 
at det blir overholdt. 
 
Vi viser til reguleringsbestemmelsene § 1.6 b) hvor vi har tatt inn punktet om meldeplikten. 
NTNU Vitenskapsmuseet vil få planforslaget tilsendt for uttale ved offentlig ettersyn. 
  

6.17 Sosial infrastruktur 
 
Ikke relevant. 

 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Det er lagt kommunalt vann inn til tomtegrensa som nausta skal koble seg til. Septiktank blir 
avløpsløsning. Istad Nett AS har ingen innvendinger til oppstart av arbeidet med molo. 
 
Renovasjonsløsning (søppel): Det er ikke krav til renovasjonsløsning for naust, så hver 
enkelt nausteier må selv ta med seg søppel bort fra området eller eventuelt etablere en felles 
løsning.  
 
Moloen og flytebrygga, som er de nye tiltaka, vil ikke medføre noen spesiell innvirkning på 
vegnett og trafikkmengda i området da tiltaka ikke vil generere noe økt trafikk ut over trafikk 
til/fra nausta.  
 
Avinor ga i sin uttalelse til oppstartsmeldinga en orientering om tiltakets virkning på luft-
trafikken og hvilke hensyn man må ta ved utbygging av planområdet:   
 

• Planområdet ligger innenfor den horisontale flaten, som er en høyderestriksjonsflate i 
restriksjonsplana for lufthavna. Den horisontale flaten ligger på kote 48,1 moh, dvs. 45 m 
over rullebanen. Avinor har en bestemmelse som tas inn for å ivareta hensynet til 
restriksjonsplanen. Den går ut på at det ikke må etableres bygg, påbygg, andre anlegg 
eller fortøyning av båter/fartøyer inklusiv mast/skorstein over høyderestriksjonsflaten. 
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 48 moh, skal Avinor varsles på forhånd 
og godkjenne kranbruken. Utbygger er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse for å 
sjekke ut om dette er akseptabelt i forhold til flysikkerheten. Det stilles i tillegg krav om at 
utbygger får gjennomført en operativ vurdering. 

• I reguleringsbestemmelsene må det for hvert enkelt utbyggingsformål angis en maksimal 
tillatt byggehøyde som ikke er i strid med høyderestriksjonsflater rundt lufthavna. 

• Planområdet ligger både innenfor og utenfor 1500 m fra rullebanens senterlinje. Slik sett 
får man to byggerestriksjonshøyder. Tatt i betraktning at dette er molo og naust antar 
Avinor at kaiområdet like øst med en kotehøyde på 2–3 moh vil bli videreført som terreng-
høyde for nausta. Avinor vil sette flynavigasjonsanlegget LOC07 med 22,4 moh som 
minste BRA-høyde for hele planområdet. Avinor ber om at det i bestemmelsene tas inn 
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krav til radioteknisk vurdering innenfor landareala, sjøareala og av kraner. Søknad om 
radiotekniske vurderinger og godkjenning skal sendes til Avinor flysikring. Kommunen kan 
ikke gi rammetillatelse før disse søknadene er godkjent. 

• Radiotekniske vurderinger av bygg og kraner bestilles og bekostes av tiltakshaver.  

• For å unngå farlig eller villedende belysning må det utarbeides en belysningsplan som 
oversendes Avinor for godkjenning og det må ikke etableres belysning på båter innenfor 
sjøarealene som vil virke farlig eller villedende for flytrafikken. Dersom det kommer inn 
klager fra piloter vil Avinor kreve at lysbruken endres. Dette er tatt inn som en del av 
bestemmelsene. 

 

6.19 Overordna planer 
 
I kommunedelplanens arealdel er det gjeldende reguleringsplan som gjelder for landdelen av 
planområdet. Sjøarealet er satt av til formålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone – nåværende» i nylig vedtatt interkommunal plan for Romsdalsfjorden 
2016-2024 og ligger innenfor hensynssone; Hensyn friluftsliv. Plan- og utviklingsutvalget har 
vedtatt at moloen er et så stort tiltak at det må hjemles i en reguleringsplan før en kan gi 
tillatelse.  
 
Moloen bygges for å verne nausta mot været og det ønskes samtidig å legge til rette for en 
flytebrygge med inntil 10 båtplasser når området nå blir skjerma mot været. Molo er ikke et 
eget reguleringsformål. Moloen er ligger innenfor et område regulert til formålet småbåthavn 
etter tilbakemelding fra kommunen. I bestemmelsene er det spesifisert hva som tillates 
innenfor formålet.  
 
Parkeringsarealet er kun en mindre konkretisering av vedtatt bruk i gjeldende plan. Vi ser det 
som lite hensiktsmessig å etablere kjørevegen lenger enn til det vestligste naustet, så for å 
unngå større inngrep enn nødvendig har vi redusert kjørevegen. 
 

6.20 Landskap 
 
I bestemmelsene er det satt krav til utforming av moloen for å sikre at den tilpasser seg land-
skapet og satt krav til maksimal høyde for at den ikke skal ruve. Moloen skal ha en helhetlig 
utforming med robuste løsninger og stein som er fra, eller er brukt i, nærområdet. Moloens 
skråninger ned i vann skal steinsettes/plastres på en estetisk og tiltalende måte.  
 

6.21 Stedets karakter 
 
Moloen vil ikke endre karakteren i noen vesentlig grad etter vår vurdering. Molo er et vanlig 
innslag ved naustområder som dette og vil ikke endre stedets karakter som naust-/sjøhus-
område. En godt utforma molo vil tilføre området en fin kvalitet ved at det vil verne mot 
været, skape gode uteoppholdsareal i le og en fin ramme rundt naustområdet.  
 

7. Konsekvensutredning 

7.1 Krav om konsekvensutredning 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning. 
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8. Innkomne merknader og innspill 

 
Innkomne merknader til oppstartsmeldinga, samt senere korrespondanse, er kort referert og 
kommentert her: 

 
Istad Nett AS, datert 20.10.16 
Har ingen innvendinger til arbeider med molo. 
 
 
Statens vegvesen, datert 26.10.16 
Ingen merknader. 
 
 
Avinor, datert 27.10.16 
Planområdet ligger på sydsiden av rullebanen på Molde lufthavn Årø i en avstand av ca. 
1420–1520 m fra senterlinje rullebane. Det er utarbeidet en revidert restriksjonsplan for 
lufthavna, vedtatt 04.03.14. 
  
Høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for Molde lufthavn: Planområdet ligger innenfor 
den horisontale flaten, som er en høyderestriksjonsflate i restriksjonsplanen (ENML-P-08) for 
lufthavna. Den horisontale flaten ligger på kote 48,1 m over havet, dvs. 45 m over rulle-
banen. Avinor ber om at følgende fellesbestemmelse tas inn: 
 

Restriksjonsplanen for Molde lufthavn: Det må ikke etableres bygg, påbygg, andre 
anlegg eller fortøyning av båter/fartøyer inklusiv mast/skorstein over høyde-
restriksjonsflaten (den horisontale flaten) på kote 48 m over havet i restriksjonsplanen 
(ENML-P-08) for lufthavna. Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 48 m 
over havet, skal Avinor Molde lufthavn Årø varsles på forhånd og godkjenne kran-
bruken. Tiltakshaver (utbygger) er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse for å 
sjekke ut om dette er akseptabelt i forhold til flysikkerheten. Det stilles i tillegg krav om 
at tiltakshaver (utbygger) får gjennomført en operativ vurdering. 
 

For oppstilling og bruk av kraner vises det til regelverk for rapportering, registrering og 
merking av luftfartshinder på Luftfartstilsynets hjemmesider under temaet flysikkerhet.  
I bestemmelsene må det for hvert utbyggingsformål angis en maksimal tillatt byggehøyde 
som ikke er i strid med overnevnte høyderestriksjonsflater rundt lufthavna. 
 
Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg: Detaljreguleringen er vurdert med hensyn til 
byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegga ved Molde lufthavn. Planområdet ligger både 
innenfor og utenfor 1500 m fra rullebanens senterlinje. Slik sett får vi to 
byggerestriksjonshøyder (BRA-høyder). Tatt i betraktning at dette er molo og naust antar vi 
at kaiområdet like øst med en kotehøyde på 2–3 moh vil bli videreført som terrenghøyde for 
nausta. Avinor vil sette flynavigasjonsanlegget LOC07 med 22,4 moh som minste BRA-
høyde for hele planområdet. Avinor ber om at følgende fellesbestemmelse tas inn: 
 

Krav til radioteknisk vurdering innenfor landarealene: Alle søknader om nye bygg, 
anlegg, tilbygg og endring på eksisterende bygg som inkludert takkonstruksjon 
overstiger kote 22,4 m over havet, skal sendes Avinor Flysikring for radioteknisk 
vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, 
tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Kommunen kan ikke gi 
rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for bygga/ tilbygga/ 
fasadeendringene. 
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Krav til radioteknisk vurdering innenfor sjøarealene: For båter/farkoster som ligger til 
kai eller for anker i sjøområdene, skal det sendes søknad om radioteknisk vurdering 
og godkjenning til Avinor Flysikring dersom høyden på skrog og overbygg eksklusiv 
master og skorstein overstiger 22,4 m over havet. Med søknaden må det følge 
nøyaktig posisjon og størrelse på båtene/farkostene. Det må foreligge en positiv 
radioteknisk vurdering, før kommunen kan gi tillatelse til oppankring av 
båter/farkoster. 
 
Krav til radioteknisk vurdering av kraner: Vedrørende bruk av kraner til oppføring av 
naustene tillates bruk av mobilkran med arm opp til 40 m over terreng uten radio-
teknisk vurdering. Ved all bruk av tårnkraner der bommen overstiger 22,4 m over 
havet, skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og 
godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på 
tårnkranene. Kommunen kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv 
radioteknisk vurdering for bruk av kraner. 
 

Radiotekniske vurderinger av bygg og kraner bestilles og bekostes av tiltakshaver. Bestilling 
sendes: Avinor Flysikring AS (post@avinor.no). 
 
Farlig eller villedende belysning: Avinor har sirklingslys stående på Bolsøya. Det er viktig at 
planområdet belyses på en slik måte at det ikke skapes farlig eller villedende belysning i 
forbindelse med sirkling rundt lufthavna. Det er særlig lys som på grunn av intensitet, 
utforming eller farge, som kan medføre en fare for flysikkerheten eller være villedende ved at 
de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av flyplassbelysninga. Reklameskilt bør 
prosjekteres med dempere. Det er avgjørende at belysningen rettes mest mulig ned mot 
bakken. Avinor vil at følgende fellesbestemmelse tas inn: 
 

Farlig eller villedende belysning: Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Molde 
lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for bebyggelsen/anleggene og ute-
områda som oversendes Avinor for vurdering og godkjenning. Det må ikke etableres 
belysning på båter/farkoster innenfor sjøareala som vil virke farlig eller villedende for 
flytrafikken ved lufthavna. Dersom det kommer inn klager fra piloter i forbindelse med 
sirkling/innflyging, vil Avinor kreve at lysbruken endres. 

 
Planområdet ligger rett på utsiden av gul flystøysone. Dersom overnevnte bestemmelser ikke 
innarbeides i detaljplanen vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til planen. 
 
 Kommentar: 

Bestemmelsene er innarbeidd i reguleringsbestemmelsene, jf. § 1.8. Øvrige punkt i 
merknaden tas til orientering. 

 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 28.10.16 
Det må gjøres ei risiko- og sårbarhetsanalyse for det aktuelle området. 
 
 Kommentar: 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidd i henhold til kommunen sin mal. 
 
 
Kystverket Midt-Norge, datert 02.11.16 
Viser til planverktøy man kan benytte; sjøkart og bind 4 av Den Norske Los. Kystverket har ut 
fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader.  
 

Kommentar: 
 Merknaden tas til orientering. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 04.11.16 
Ved utfyllinger i sjø må en gjøre ei vurdering av grunnforholda slik at tiltaket ikke medfører 
risiko for utglidninger eller setningsskader. 
 
 Kommentar: 

Dette er tatt inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene, jf. § 6.2.  
 
 
Naturvernforbundet, Molde lokallag, datert 09.11.16 
Vi regner med at steinmassene til moloen er tenkt tatt innenfor det gjeldende planområdet. 
Dersom ikke, bør det i reguleringssaken opplyses om aktuelt område for uttak av stein. 
Vi ser en fare i at uttak av stein like bak det planlagte naustområdet vil føre til et stort natur-
inngrep i strandområdet. All erfaring viser at kombinasjonen steinuttak sammen med en 
tradisjonell molo samlet sett vil føre til et skjemmende naturinngrep i landskapet. 
Tradisjonelle moloer ser stort sett ut som ustelte steinrøyser. De negative landskapsmessige 
konsekvensene kan bli store sett fra deler av byområdet. Vi ser derfor for oss at dette er en 
sak der den landskapsmessige fjernvirkningen vil bli av en slik negativ karakter at 
utbyggingsønsket bør avslåes i den kommunale planprosessen.  

 
Kommentar: 
Steinmassene som blir til overs ved utbygging av nausta, kjørevegen og parkerings-
plassen vil bli brukt til moloen. Øvrig masse som trengs vil utbygger skaffe fra andre 
steder, men hvor er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Dette blir avklart når detalj-
planen er godkjent og en kan starte planleggingen og byggingen av molo.  
Nausta, kjørevegen og parkeringsplassen er godkjente tiltak, både gjennom 
regulering og byggesøknad.  
Det er satt krav til oppbygging av moloen i bestemmelsene, jf. § 5.1, for å sikre at den 
får en god utforming og tilpasses landskapet.  

 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 11.11.16 
Da det i 2014 vart søkt om dispensasjon for molo anbefalte fylkeskommunen at det ble ut-
arbeidd reguleringsendring, og vi ser såleis positivt på at dette nå blir gjort. De legger til 
grunn at virkninger av utforming og omfang av molo og andre nye tiltak i området blir 
beskrevet i et planforslag, og har ellers ikke spesielle innspill ved oppstart.  
I forbindelse med dispensasjonssøknad i 2014 stilte NTNU Vitenskapsmuseet krav om ei 
befaring for å avklare forholdet til evnt. kulturminne under vann i området. De har sendt 
melding om oppstart til museet, men har ikke p.t. mottatt ny uttale. Den vil bli ettersendt. 
 

Kommentar: 
Vi viser til planomtalen hvor virkninger og omfang av de nye tiltaka er beskrevet. 
Vi viser til NTNU Vitenskapsmuseet sine uttalelser nedenfor. 

 
 
NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, datert 17.11.16 
Dersom reguleringsplana åpner for inngrep i sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen 
graving, moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at de vil kreve å gjennomføre en 
marinarkeologisk befaring, avhengig av tiltakets art og omfang. Hensikten er å avklare 
hvorvidt inngrepet kan skade verna eller freda kulturminner under vann eller i strandsona. 
Kostnadene må bæres av tiltakshaver. 
De ber om at tiltak i sjø blir nøye beskrevet i planarbeidet, med hensyn til materialbruk, alle 
inngrep i sjø (mudring, dumping, fylling etc.) og reelle dimensjoner (herunder fyllingsfot for 
eventuelle fyllinger), og at dette tydelig fremkommer på kartmaterialet. De ber om å få over-
sendt 1. utkast av plandokumenta til uttalelse så snart dette foreligger. 
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 Kommentar: 
Vi har i ettertid vært i kontakt med NTNU Vitenskapsmuseet og viser til deres siste 
uttalelse, datert 16.03.17, som er kort referert og kommentert nedenfor. 

 
 
NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, datert 16.03.17 
Etter å ha fått en nærmere orientering av tiltakshaver om tiltakets størrelse og omfang, 
vurderer NTNU Vitenskapsmuseet saken slik at faren for konflikt med kulturminner under 
vann er forholdsvis liten. Det vil si at tiltak i sjø innenfor den skisserte plangrensen ikke vil 
kreve en marinarkeologisk forhåndsundersøkelse. Hvis plangrensen derimot utvides i det 
videre reguleringsarbeidet, og tiltak i sjø økes i antall og omfang, ber vi om å få oversendt 
saken til ny uttalelse. 
NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, men 
minner om meldeplikten. Det innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kultur-
historisk materiale som kan være verna eller freda etter lova (keramikk, glass, vrakdeler, 
etc), må arbeide straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles. Tiltakshaver plikter å 
underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det 
blir overholdt. 
De ber derfor om at følgende blir tatt med i bestemmelsene: Dersom det under arbeid i plan-
området påtreffes kulturminner under vann verna iht. kml § 14 og § 4, skal arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 
 

Kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. Tekst om varsling ved funn av kulturminner er i sin helhet 
tatt inn i bestemmelsene, jf. § 1.6. 


