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1. Sammendrag 
 
Hovedvegen over Bolsøya er i dag ikke tilrettelagt for trafikkmengden som bruker den 
i dag og ikke for en økning som kommer som naturlig følge av realisering av regule-
ringsplaner som ble vedtatt i området de siste årene. Vegen brukes som skoleveg for 
barna og til rekreasjon for beboere/besøkende på øya. Befaringer viste, at det kan 
oppstå trafikkfarlige situasjoner nå det er (møtende) trafikk og myke trafikanter på ve-
gen samtidig. 
 
Både kommunedelplanen for Bolsøya og kommunedelplanen hovednett for gående og 
syklende i Molde kommune viser fremtidig gang- og sykkelveg i tilkobling til kjøreve-
gen. Det ble uttrykt politisk ønske om en rask regulering av vegen for å få ordnet opp i 
en del problemer som Bolsøya står ovenfor med et voksende befolkningstall, men ikke 
tilrettelagt infrastruktur. 
 
Detaljreguleringen løser disser problemstillingene.   
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en oppgradert og utvidet hoved-
veg på Bolsøya og etablering av en gang- og sykkelveg parallelt til vegen. 
 
Samtidig ser reguleringsplanen på at vegen reguleres i hht. til gjeldene normer og reg-
ler og legger til rette for nødvendige funksjoner på begge sider av vegen (bussholde-
plasser, avkjøringer og kryss). 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Molde kommune er ansvarlig for utarbeidelse av denne reguleringsplanen.  
 
Området som omfattes av denne reguleringsplanen er følgende eiendommer og ei-
ere. 
 

Gårds- og bruksnr. Registrert eier 

17/1 Per Christian Røvikhagen 

17/5 Jan Gunnar Lillebostad 

17/10 Ragnhild Stubberud Bolsø 
Øyvind Bolsø 

17/11 Kjersti F Ellingsgård 

17/26 Geir Anton Kleppen Bolsøy 

17/30 
19/3 
19/5 

Jostein Lillebostad 

17/35 
17/36 
17/50 
17/51 
17/105 
17/154 

Molde kommune 

17/37 Bolsøya idrettslag 
Framhald ungdomslaget 

17/45 Mindaugas Laurinaitis 

17/56 Olav Grude Vikhagen 

17/65 NN 

17/65/0/1 Alin Nicolae Radulescu 
Oana Cristina Radulescu 

17/65/0/2 Trond Svartvatn 

17/65/0/3 Elin Berg 

17/65/0/4 Franco Faina 

17/65/0/5 Tova Anita Røsberg 

17/65/0/6 Rebeck Hansen Nordstrand 
Thomas Risnes 

17/80 Hans Olav Laukholm 

17/81 Idar Magnar Brokstad 
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Lena Solli 

17/97 Inger K Lilleby Syvertsen 
Jan Erik Syvertsen 

17/150 Mobarn SA 

19/1 
19/62 

Ole Lillebostad 

19/2 
19/24 

Rolf Settem 

19/7 Christian Dolmen 

19/9 Svein Arild Bolsø 

19/11 Arnstein Lillebostad 
Gerd P Hoem Lillebostad 

19/12 Leif Arne Ottestad 
Miriam Venås 

19/35 Bolsøya Utvikling AS 

19/59 Bolshøyden AS 
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3. Planprosess 

 
Oppstart planarbeid ble annonsert og utsendt den 11.12.2014.  

 
Kommentarene vi fikk inn er søkt ivaretatt i dette forslaget til detaljregulering. Konferer 
også punkt 7, hvor dette er kommentert og redegjort for av Molde kommune. 
 
Etter planbehandlingen i plan- og utviklingsutvalget den 25.4.2017 ble planen lagt ut til 

offentlig ettersyn.  

Planen måtte endres pga. innspill og innsigelser og må behandles på nytt med ny hø-

ring.  
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
I gjeldende kommuneplanens arealdel for Bolsøya er området avsatt til hovedveg og 
fremtidig gang- og sykkelveg. Sidearealene er avsatt til boligbebyggelse, LNFR, of-
fentlig og privat tjenesteyting, allmennyttig formål, grønnstruktur samt grav- og urne-
lund. 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Innenfor planavgrensningen gjelder flere reguleringsplaner. Reguleringsformål er ho-
vedsakelig de samme som vis i kommuneplanens arealdel. 

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner  

• plannummer 201335 vedtatt 3.9.2015,  

• plannummer 201318 vedtatt 17.12.2015,  

• plannummer 200604 vedtatt 28.9.2006,  

• plannummer 200901 vedtatt 18.6.2009,  

• plannummer 0202 vedtatt 28.11.2002  

• plannummer 0676 vedtatt 15.9.1979. 

 

 
Figur 1: Reguleringssituasjon Bolsøya 

 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Jf. punkt 4.2 
 

4.4 Temaplaner 
 
For planområdet legger kommunedelplanen – hovednett for gående og syklende 
(plannr. 1502K200902) føringer. Planområdet ligger ved hovedsykkelnettet og det må 
tas hensyn til det i planforslaget. 
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4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
For planområdet er det to overordnete statlige retningslinjer som må nevnes. Det ener 
er statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og riks-
politiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
 
Begge er ivaretatt på en akseptabel måte i planforslaget. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdets beliggenhet er på Bolsøya i Molde kommune. Området følger hoved-
vegen på Bolsøya fra krysset ned til Dragsvågen i vest og slutter øst for grav- og ur-
nelund.  
 
Planområdet avgrenses i formålsgrensen som er nødvendig for kjørevegen, gang- og 
sykkelvegen samt nødvendige sidearealer. I tillegg er områder som er berørt av fri-
siktsoner i kryss/avkjøringer og tomtene ved barnehagen tatt med i planområdet. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Området er per i dag brukt som kjøreveg. Tilgrensende arealer brukes som etablerte 
eller planlagte byggeområder med forskjellige formål. Store deler av de tilgrensende 
områdene er land-/skogbruksområder. 
 

5.3 Stedets karakter 
 
Området er per i dag en veg og brukes som primær veg over øya. Vegen brukes 
også som gangforbindelse til skolen/barnehagen og tur. 
 

5.4 Landskap 
 
Landskapet er preget av land- og skogsbruk på både nord- og sørside av vegen. Ter-
renget er variert men ha en generell fall fra nord mot sør. Vegen stiger fra vest til Tore 
Lillebostads veg og holder høydenivået til barnehagen før den går nedover mot skolen. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
På østsiden av planområdet finnes det en del registrerte kulturminner. Planen vil, med 
unntak for boligområdet BFS_1 ikke gå inn i områder som ikke er tatt i bruk fra før. 
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Figur 2: Kulturminner, GISLink 2017 

 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
Det er ikke registrert arter eller naturtyper i området som krever særlig hensyn/bevaring 
(jf. www.gislink.no).  

 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
NML § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er ikke funnet registreringer innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig 
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 
betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i ho-
vedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

5.7 Trafikkforhold 
 
Den eksisterende vegen er trangt og uten tilrettelegging for gående og syklende. Det 
er en del atkomster til eiendommer og landbruksområder. Kryssituasjonen ved barne-
hagen er uoversiktlig og utforming av flere kryss innenfor planområdet er ikke optimalt. 
Det foreligger ikke tall ÅDT på denne vegen. 
 

5.8 Barns interesser 
 
Da det hovedsakelig handler seg om en vegregulering fokuseres det på trafikksikker-
heten innenfor planområdet. Vegen, som er skolevegen for en stor del av barna på 
Bolsøya, ivaretar ikke barnas interesser som den er i dag. 
 

http://www.gislink.no/
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5.9 Sosial infrastruktur 
 
Ikke relevant for planen.  
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Den eksisterende vegen er ikke anlagt etter prinsippene for universell utforming. 
Mangel på gangareal, belysning dårlige bussholdeplasser skaffer heller ikke tilgjenge-
lighet i planområdet. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur 
 
Langs vegtraseen er det plassert noen trafo for både el-forsyning og fiberkabel (både 
regulert og uregulert). Det er kjente problemer med brannvannforsynig på Bolsøya.  
Prosjektet er utarbeidet og styrt av Molde kommune og gjennom planprosessen er det 
kontakt mellom planavdelingen og Molde bydrift og Molde VA KF for å sikre at den 
tekniske infrastrukturen er sikret. 
 
 

5.13 Støyforhold 
 
Det er ikke gjennomført støyundersøkelser rund vegen. Antatt trafikkmengde, kjøre-
hastighet på vegen og få boliger langs vegen tilsier ikke at støyforholdene kan bli pro-
blematisk.  
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser en del mindre risiko i forbindelse med planen. Må-
let med planen er å tilrettelegge for at ulykker i trafikken kan unngås. Situasjonen etter 
vegen er bygd vil være betydelig bedre enn situasjonen i dag.  
 
Likevel kan det aldri utelukkes at det skjer hendelser ved inn-/utkjøringer, kryss og 
overganger. Det vil være en restrisiko som ikke kan begrunnes i planens utforming, 
men med mennesket som årsak.  
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Området skal brukes til trafikkareal, med unntak for området rundt barnehagen, som 
omorganiseres pga. dagens uoversiktlige situasjon. 
 

6.2 Reguleringsformål 
 
Området reguleres til kjøreveg, annet vegareal – teknisk og gang-/sykkelveg respek-
tive fortau. 
 
Andre formål overtar eksiterende bebyggelse som ikke er regulert fra før samt 2 bolig-
tomter som blir tilgjengelig pga. flytting av en driftsveg. 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Med planen bør det leveres et snitt som viser snitt som viser forholde til omgivelsen 
(andre bygg og terreng (nåværende og fremtidig)) og en 3D modell som viser fjern-
virkning, høyde o.l. 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Bebyggelsens høyde for eksisterende bygg er beskrevet i planbestemmelsene og be-
grenses enten til dagens høyde som fastsatt maksimum, eller setter grensen i samsvar 
med plan- og bygningslovens § 29-4. 
 
Boligbebyggelsen som inngår i planen skal forholde seg til plan- og bygningslovens 
standardverdier. 
 

6.3.2 Grad av utnytting 

 
Grad av utnytting er bare fastsatt for boligområdene og her er den satt til %-BYA = 
30 %. Det anses ikke som hensiktsmessig å sette begrensninger for barnehagen. Her 
styres arealutnyttelse etter behovet og basert på normer og forskrifter som vil automa-
tisk begrense barnehagens størrelse. Det er ikke satt begrensninger for forsamlings-
huset. 
 

6.3.3 Boliger 

 
Det kan etableres opp til 4 boliger innenfor områdene regulert til frittliggende småhus-
bebyggelse (BFS_1 og _2) i frittliggende eneboliger eller horisontal/vertikal delte to-
mannsboliger. 
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6.4 Bokvalitet 
 
Boligene vil ligge i naturnære områder utenfor tett bebygde områder. Nærhet til natu-
ren og funksjoner som barnehage/skole i gang- og sykkelavstand vil tilrettelegge for 
god boligkvalitet. Ny gang- og sykkelveg vil i tillegg gi økt boligkvalitet. 
 

6.5 Parkering 
 
Parkering skjer i samsvar med tallene som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, del 
1. Selv om disse tallene i utgangspunktet ikke er vedtatt for området, vil disse etter 
hvert inkluderes i kommuneplanen for resten av kommunen. 
 
Parkeringsplassen for barnehagen og forsamlingslokalene er endret i forhold til dagens 
situasjon. Arealet er tilstrekkelig for behovene de to funksjonene har. Det er naturlig at 
driften/arrangement ikke skjer samtidig, men på forskjellige tider av dagen slik at det 
er tilstrekkelig plass innenfor det avsatte området. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Når vegen prosjekteres skal vegbyggingen koordineres med nødvendige endringer 
av vann- og avløpssystemet og annen nødvendig infrastruktur. 
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
Vegen er del av hovedvegen som begynner sør for Fannefjordtunnelen og kobler seg 
tilbake til fylkesvegen nær Bolsøybrua.  
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Hovedvegene er utformet etter kommunal standard A1 med en asfaltert vegbredde på 
5,5 meter. På begge sider av vegen er det lagt til rette for 2 meter med annen veggrunn 
for grøfter og tekniske installasjoner, skilt etc. 
 
Private veger, avkjørsler er enten utformet etter eksiterende reguleringsplaner (uend-
ret), med tilpasninger i geometrien for kryssene. Driftsvegen mellom BFS_1 og BFS_2 
er regulert med en bredde på 3 meter som driftsveg for land- og skogsbruk (erstatter 
vegen som i dag starter i krysset ved barnehagen) og som atkomst til boligtomtene. 
 
På etterspørsel fra Molde Eiendom KF er det i revidert plan inkludert av- og påstig-
gingsplasser foran skolen for foreldre som skal levere/hente barn til/fra skolen. Det er 
plass til fem slike plasser. 
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune viser områ-
det som del av hovednettet som starter ved krysset mot Dragsvågen og fortsetter forbi 
skolen ned til fylkesvegen, over Bolsøybrua og ned til Sølsnes fergekai. 
 
Kommunedelplan for Bolsøya viser fremtidig gang- og sykkelforbindelse langs vegen. 
 
Planen plasserer en 3 meter bredt gang- og sykkelveg på nordsiden av vegen. Det er 
flertallet av boliger som ligger her eller vil utvikles på Bolsøya. I tillegg er det lettere å 
etablere infrastruktur på nordsida enn å få store fyllinger på sørsiden av vegen som vil 
komme i større konflikt med dyrka jord. 
 
Etter første høringsrunden ble plassering av gang- og sykkelvegen til skolen endret 
pga. innsigelser (konflikt med kulturminner),  
 
Utarbeidelse av planen er basert på ønske å skaffe en trafikksikker forbindelse for 
myke trafikanter over Bolsøya. Den eksisterer ikke i dag og området/vegen brukes 
både som skoleveg, men også som turveg på øya. 
 
Standarden som er valgt med tilrettelegging for krysningspunkter ved bussholdeplas-
sene og opphøyde gangfelt over sekundærveger vil gi en god tilrettelegging i samsvar 
med behovene for befolkningen. 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Det er satt krav om sykkelparkering for forsamlingslokalene og barnehagen. Normen 
for bussholdeplasser som skal anvendes stiller også krav om sykkelparkering ved hol-
deplassene. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Bolsøya er sporadisk koblet til busstilbudet fra Molde mot Skåla og Sølsnes/Åndals-
nes. Fremtidig håpes det at tilrettelegging for økt kobling til bussruten blir realitet. Spe-
sielt når en planlagt tverrforbindelse mot Fannefjordtunnelen gjør trafikksituasjonen 
bedre. Det legges derfor opp til bussholdeplasser av god standard i samsvar med det 
som kreves i resten av byen. 
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Gjennomføring av planen vil ikke føre til betydelige inngrepene i natur og terreng. Plan-
bestemmelsene legger opp til lokal håndtering av overvann og hvordan sidearealene 
til vegen skal etterbehandles. 
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6.9 Universell utforming 
 
Topografien langs etablert veg tillater ikke fullstendig universell utforming. Det skal li-
kevel legges til rette for at man kommer så nær som mulig kravene. Det er lagt inn 
bestemmelser om belysning, ledelinjer og andre tiltak som vil betydelig forbedre situa-
sjonen i forhold til dagens situasjon. 
 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Ikke relevant. 

 

6.11 Lekeplasser 
 
Ikke relevant. 
 

6.12 Eksisterende og nye vegetasjon 
 
Vegen vil ikke føre til omfattende reduksjon av lokal vegetasjon. Det vil være nødven-
dig å fjerne noen trær for utvidelsen av vegen og etablering av gang- og sykkelvegen. 
For bygging av boligene vil det være nødvendig å fjerne trær i området. Områdene har 
ikke spesielle verdier som er verneverdig. 
 

6.13 Friområder 
 
Ikke relevant. 
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Bestemmelsene legger til rette for etterbehandling av sidearealene til vegen. Det er 
pga. innholdet til planen ikke nødvendig å levere spesielle utomhusplaner.  
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Utvidelse av vegen vil berøre noen områder som er fulldyrka/dyrkbar. Vegen må følge 
dagens senterlinje og det er tatt hensyn til at områder med dyrkbar/fulldyrka jord er 
minst mulig berørt. 
 
Etter kommunenes vurdering vil de fleste inngrepene skje pga. nødvendige fyllinger 
og etablering av bussholdeplasser i samsvar med gjeldende normer. Disse kan utfor-
mes på en måte som tillater fortsatt bruk til landbruksformål.  
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6.16 Kulturminner 
 
Som figur 2 viser er det i området rundet skolen kjente kulturminner med forskjellig 
status. Disser er allerede undersøkt og katalogisert, delvis er områdene bebygd. Pla-
nen bør ikke komme i konflikt med kjente kulturminner. 
 
I forbindelse med første høringen ble det fremmet innsigelse pga. berørte kulturminner 
nord og øst for skolen. For å unngå at kulturminnene blir negativ berørt og for å kunne 
fjerne innsigelsene har planområdet blitt redusert på østsiden og vegen nor på skolen 
er redusert til en kjørebane. Dette er i hht. uttalelsen fra kulturminnemyndighetene nok 
for å kunne trekke innsigelsen. 
 
Området er utvidet mot sør og berører et annet område som har potensiale for funn og 
må undersøkes. Dette vil skje i forbindelsen med andre gangs høring. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
 
Ikke relevant. 
 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Planen legger til rette for oppgradering av teknisk infrastruktur. Dette kan skje under 
prosjektering av vegen- og gang og sykkelvegen. Koordinering av tiltakene i prosjekt-
teringsfasen mellom kommunale etater forutsettes. 
 
Det er i denne planen ikke gjennomført vurdering av overflatevann som ellers på regu-
leringsplaner. Den største endringen i forsegling av flate vil skje ved de to nye bolig-
tomter. Det kan ikke ses at dette vil skaffe problemer med overflatevann i området. 
Kravene for lokal behandling gjelder på tomtene. 
 
 

6.19 Overordnete planer 
 

Planen vil ikke ha virkninger på overordnete planer og er i samsvar med disse. 

 

6.20 Landskap 
 

Vegen ligger allerede på samme stedet i dag. Det forventes ikke betydelig forandring 

av landskapet, med unntak for boligene som skal bygges på nordsiden av vegen ved 

barnehagen. Likevel ser Molde kommune ikke at dette tiltaket vil føre til negative kon-

sekvenser for landskapsbildet. 
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6.21 Stedets karakter 
 

Selve karakter av stedet vil ikke endres pga. planen og gjennomføring av prosjektet.  

 

6.22 Konsekvenser til valgt plassering av gang- og sykkelvegen 
 

Gang- og sykkelvegen er plassert på nordsiden av eksisterende veg. Dette har flere 
grunner.  

a) Topografien slik at det vil føre til betydelig mindre inngrep i terrenget og mindre 
behov for fyllinger/skjæringer å legge vegen på nordsiden. Plassering på sørsi-
den av vegen ville pga. fall i terrenget føre til større fyllinger som vil gå utover 
dyrka jord, noe som kommunen i samsvar med statlige føringer ønsker å unngå. 

b) Antall boliger på nordsiden av vegen vil øke betydelig med utbygging av regu-
lerte boligfeltene. Gang- og sykkelvegen skal være en sikker forbindelse til både 
barnehagen og skolen. Boligområdet på Dragrøra har allerede en trafikksikker 
atkomst fra sør uten at det er behov for å gå langs hovedvegen. Det er derfor 
hensiktsmessig å legge gang- og sykkelvegen på nordside. 

c) Gang- og sykkelveger skal mest mulig være gjennomgående, uten nødvendig-
het til å krysse hovedvegen. Planen legger opp til krysning av vegen ved buss-
holdeplassene og for å ha atkomst til de to boligfeltene på sørsiden. Sekundær-
veger krysses i opphøyd gangfelt, der gående og syklende har prioritet. Først 
ved skolen er det hensiktsmessig og nødvendig å krysse vegen mot sør. Her 
ville en videreføring av vegen komme i konflikt med registrerte kulturminner og 
gravlund. 

 
I den reviderte planen er gang- og sykkelvegen flyttet fra å gå forbi boligbebyggelsen i 
området Trollhola til å gå sørover på Dragsrøra. Her krysser vegen på høyden av 
kunstgressbanen og kobler seg til dagen atkomst til skolegården. Dette ble endret ba-
sert på flere punkter. Molde kommune har fått innsigelse fra kulturminnemyndighetene 
fordi gang- og sykkelvegen og veiutvidelsen ville ha berørt tre registrerte kulturminner. 
Dette hadde blitt en vanskelig prosess å få bort disse innsigelsene. Det andre er klare 
motforestillinger av beboere ved Trollhola. Gang- og sykkelvegen ville ha tatt deler av 
hagene. Siste punkt er fremtidig videreutvikling av hovedsykkelnettet. En videreføring 
av den opprinnelig valgte traséen ville har ført til betydelige utfordringer. Vegen blir i 
forløpet østover smalere med hus bygd tett inntil vegen. Den nå valgte plasseringen 
åpner for alternative løsninger som i fremtiden la seg realisere uten de samme 
problemstillingene. 
 
Under planleggingen har kommunen forsøkt å redusere inngrepene til det som er nød-
vendig. Det legges opp til fjellskjæring med støttemur mot gang- og sykkelvegen. I 
tillegg har kommunen valgt å legge den direkte inntil vegen, uten midtrabatt for å spare 
plass. 
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7. Planstatus og rammebetingelser 

 

a) Statens vegvesen 

Ingen kommentar 

 

b) NVE 

Ingen kommentar 

 
c) Molde VA KF  

Ser positiv på prosjektet, spesielt med tanke på (brann)vannforsyning på Bols-

øya. 

 
d) Avinor 

De krever at det inkluderes bestemmelser i planen som begrenser byggehøy-

den i forhold til høyderestriksjonsflaten. I tillegg skal belysningen ikke vikre vill-

ledende for flytrafikken. 

 
Kommentar: Bestemmelsen er tatt inn i planen. 

e) Inger og Jan Erik Syvertsen 

Er berørt av reguleringen. Viser til at det ikke er store avstander mellom hu-

sene og bilvegen. Gang- og sykkelvegen bør legges på sørside av vegen for å 

unngå sjenanse for beboerne. 

Kommentar: Molde kommune har under planleggingen prøvd å tilpasse vegen 

so godt som mulig de gitte forholdene (jf. punkt 6.22). Dessverre er det ikke 

mulig å unngå inngrep i private tomter. Alternativene er ikke tilstede. 

 

f) Kjersti Fløystad Ellingsgård 

Gangvegen vil berøre henne i stor grad (ca. 2/3 av strekningen). Hun ser det 

som naturlig at vegen legges på nordsiden inntil pumpehuset. I videre forløp 

satser hun på kompromisser fordi det vil være vanskelig å unngå at dyrkajord 

blir berørt. Jordvern skal være et viktig punkt i planarbeidet.  

Arealet ved skolen er spesielt verdifull for beite av melkekyr i sommerhalvåret 

og i tillegg nær til gården 

 

Kommentar: Planen tar hensyn til dyrkajord så godt som mulig. Tiltakene føl-

ger det som er beskrevet. Planutkast ble vist til Ellingsgård i forbindelse med 

et annet spørsmål, men Kolde kommuner håper på mer tilbakemelding i hø-

ringsprosessen når det er behov for det. 
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g) Møre og Romsdal fylkeskommune 

Det mangler kobling til overordnet plan i oppstartsmeldingen. De går ut ifra at 

gang- og sykkelvegen vil hovedsakelig ligge på nordsiden av kjørevegen. De 

har ellers ikke spesielle planfaglige merknader til arbeidet. 

 

Det er en del automatisk fredete kulturminner i området. Det er behov for arke-

ologiske registreringer i forbindelse med planarbeidet. De vil derfor ikke uttale 

seg detaljert. 

 

Det ligger til rette for universell utforming for gang- og sykkelvegen. 

 

Kommentar: Molde kommune er kjent med at det må gjennomføres arkeolo-

giske registreringer for området. Dette kan først skje etter vedtak om offentlig 

ettersyn fordi hele omfanget av planen og nødvendige arealer ikke var klar til 

dagen før oversending til politisk behandling. Molde kommune satser på at det 

kommuniseres under høringen og at høringen ikke avsluttes før arkeologisk 

rapport er på plass for å unngå innsigelsesbehandling.  

 

h) Per Chr. Røvikhagen 

Ber om at forbedring av vegen og bygging av gang og sykkelvegen skjer på 

nedsiden av vegen fordi han ønsker å bruke sin tomt til boliger. 

 

Kommentar: Molde kommune hadde kontakt med Røvikhagen under proses-

sen. Pga. de grunnen gitt i plandokumentene er vegen ikke flyttet, men det er 

likevel tatt in et tomt som er godt egnet til bygging av opptil to boenheter. 

 
i) Jostein Lillebostad 

Kommer med forslag om å rette på vegen for å sikre dyrkajord på nordsiden. 

Det bør være naturlig å legge om vegen. 

 

Kommentar: Vegen med planlagt utvidelse vil bare berøre område i mindre 

grad. Det bør ikke være et inngrep som går utover driften av jorda. Sidearea-

lene kan tilpasses og det er enklere å gjennomføre enn å legge om vegen 

med alle nødvendige endringer i geometrien på både veg og kryss som ligger i 

området. 

 
j) Bolsøya idrettslag 

De ønsker at det fortsatt er en god og hensiktsmessig lysløype på øya. 

 
Kommentar: Planen hindrer ikke lysløype i området. Det kan være nødvendig 

med å forskyve den tenkte løypen 1-2 meter nordover, ved siden av gang- og 

sykkelvegen/bussholdeplassen ved gbnr 19/3, dette bør ikke være problema-

tisk. 


