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50/18 Molde kommunestyre 20.09.2018 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.09.2018  

Vedtak 

1. Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detaljregule-
ring for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420 med 
tilhørende reguleringsbestemmelser. 

2. Deler av følgende reguleringsplaner som blir berørt av ny detaljregulering for gang- og syk-
kelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420 inkludert alle senere plan-
endringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves: 

 201335, Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, vedtatt 03.09.2015 

 201318, Bolshøyden, B1 på Bolsøya, vedtatt 17.12.2015 

 0202, Reguleringsplan for Kjerringlehola, vedtatt 28.11.2002 

 200604, Reguleringsplan for Trolltunet, gnr 17 bnr 65, vedtatt 28.09.2006 

 1781, Tomtedelingsplan for del av gnr 17 bnr 11 Storlebakken på Bolsøya, vedtatt 
18.02.1992 

 0676, Reguleringsplan for området Dragrøra - Torhaug, vedtatt 15.09.1979 

 200901, Reguleringsendring for Bolsøya skole, vedtatt 18.06.2009 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 11.09.2018  

Formannskapets innstilling  

3. Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detaljregule-
ring for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420 med 
tilhørende reguleringsbestemmelser. 

4. Deler av følgende reguleringsplaner som blir berørt av ny detaljregulering for gang- og syk-
kelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420 inkludert alle senere plan-
endringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves: 

 201335, Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, vedtatt 03.09.2015 

 201318, Bolshøyden, B1 på Bolsøya, vedtatt 17.12.2015 



 0202, Reguleringsplan for Kjerringlehola, vedtatt 28.11.2002 

 200604, Reguleringsplan for Trolltunet, gnr 17 bnr 65, vedtatt 28.09.2006 

 1781, Tomtedelingsplan for del av gnr 17 bnr 11 Storlebakken på Bolsøya, vedtatt 
18.02.1992 

 0676, Reguleringsplan for området Dragrøra - Torhaug, vedtatt 15.09.1979 

 200901, Reguleringsendring for Bolsøya skole, vedtatt 18.06.2009 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 04.09.2018  

Innstilling  

5. Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detalj-
regulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 
201420 med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

6. Deler av følgende reguleringsplaner som blir berørt av ny detaljregulering for gang- 
og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420 inkludert alle 
senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves: 

 201335, Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, vedtatt 03.09.2015 

 201318, Bolshøyden, B1 på Bolsøya, vedtatt 17.12.2015 

 0202, Reguleringsplan for Kjerringlehola, vedtatt 28.11.2002 

 200604, Reguleringsplan for Trolltunet, gnr 17 bnr 65, vedtatt 28.09.2006 

 1781, Tomtedelingsplan for del av gnr 17 bnr 11 Storlebakken på Bolsøya, 
vedtatt 18.02.1992 

 0676, Reguleringsplan for området Dragrøra - Torhaug, vedtatt 15.09.1979 

 200901, Reguleringsendring for Bolsøya skole, vedtatt 18.06.2009 
 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

7. Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 detalj-
regulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 
201420 med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

8. Deler av følgende reguleringsplaner som blir berørt av ny detaljregulering for gang- 
og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420 inkludert alle 
senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves: 

 201335, Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, vedtatt 03.09.2015 

 201318, Bolshøyden, B1 på Bolsøya, vedtatt 17.12.2015 

 0202, Reguleringsplan for Kjerringlehola, vedtatt 28.11.2002 

 200604, Reguleringsplan for Trolltunet, gnr 17 bnr 65, vedtatt 28.09.2006 

 1781, Tomtedelingsplan for del av gnr 17 bnr 11 Storlebakken på Bolsøya, 
vedtatt 18.02.1992 



 0676, Reguleringsplan for området Dragrøra - Torhaug, vedtatt 15.09.1979 

 200901, Reguleringsendring for Bolsøya skole, vedtatt 18.06.2009 
 

 

1. Saksopplysninger 

Molde kommune har utarbeider forslag til detaljregulering for en ny gang- og sykkelfor-
bindelse mellom krysset til Dragvågen og Bolsøya skole. Planforslaget berører ulike 
planer og eiendommer jf. planbeskrivelsen. 
 
Fokus i planleggingen er å kunne tilby en trafikksikker tilkomst til skolen på Bolsøya. 
Planen omfatter både en ny gang- og sykkelveg på 3 meters bredde og tilrettelegging 
for en breddeutvidelse av kjørevegen til 5,5 meter. Kryssituasjoner med sidevegene er 
oppdatert i samsvar med aktuelle krav for geometri og slik at det vil unngås uønskete 
situasjoner i trafikken. 
 
Planen har vært til offentlig ettersyn to ganger fordi det var nødvendig med endringer i 
traseføringen for gang- og sykkelvegen og for å redusere antall eiendommer som vil bli 
påvirket negativt av planforslaget. Det måtte også tas hensyn til fremtidig videreføring 
av gang- og sykkelvegen i samsvar med kommunedelplanen hovednett for gående og 
syklende i Molde kommune. 
 

2. Innspill til offentlig ettersyn 

Endret planforslag har vært til 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 22.12.2017 – 
11.02.2018. I samme perioden ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 
grunneiere, kommunens tjenesteområder m. fl. til uttalelse. Molde kommune har mottatt 
fem uttalelser, derav en innsigelse. 
 
Statens vegvesen, 04.01.2018 
De har ingen merknader til endret planforslag.   
 
Statens vegvesen anbefaler at areal som skal brukes til fyllinger og skjæringer regule-
res til vegformål for å gjøre gjennomføring av planen enklere. I tillegg foreslås det end-
ringer/presiseringer i planbestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Plankart er tilpasset i samsvar med anbefalingene fra Statens vegvesen. Areal og fyl-
linger og skjæringer inngår nå i vegarealet. Planbestemmelsene er tilpasset i samsvar 
med anbefalingene. 
 
Kommentarene tas til etterretning. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 12.01.2018 
De har ingen merknader til planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar: 
Kommentaren tas til orientering 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 22.01.2018 



Fylkesmannen har ingen kommentar til planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar: 
Kommentaren tas til orientering 
 
Avinor, 02.02.2018 
De har ingen merknader til nytt planutkast. 
 
Rådmannens kommentar: 
Kommentaren tas til orientering 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 15.02.2018 
De anbefaler at planbeskrivelsen tilpasses for å kommentere endringer i eksisterende 
uteoppholdsarealer. De foreslår også å flytte deler av kapitler innenfor planbeskrivel-
sen. 
 
Nytt planforslag inkluderer areal som ikke ble undersøkt under de gjennomførte arkeo-
logiske registreringer for resten av planområdet. Det må gjennomføres en tilleggsregi-
strering av området.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune fremmer innsigelse inntil de arkeologiske registre-
ringene er gjennomførte. 
 
Rådmannens kommentar: 
De arkeologiske tilleggsregistreringene er gjennomførte. Molde kommune har fått mel-
ding i brev 10.7.2018 om at det må innarbeides bestemmelsesområde i planen med 
tilhørende bestemmelse. 
 
Molde kommune har innarbeidet bestemmelsesområde i planen og oversendt endring-
ene til kulturminnemyndighetene for godkjenning. I brev datert 11.07.2018 har Møre og 
Romsdal fylkeskommune gitt dispensasjon for inngrep i området og trukket innsigelsen. 
 
Merknaden tas til etterretning og orientering. 
 
3. Vurdering 
 
Etter den andre høringsrunden fikk Molde kommune en innsigelse til planen. Denne 
innsigelsen er trukket tilbake etter at kommunen har endret plankartet og bestemmel-
sene for å imøtekomme kulturminnemyndighetenes krav. 
 
Det er gjort to mindre tilpasninger i planen pga. innspill fra Statens vegvesen. Planen er 
i samsvar med overordnete planer. Ingen av de gjennomførte endringene gjør det nød-
vendig med nytt offentlig ettersyn  
 
Ut ifra disse vurderingene anbefaler rådmannen at kommunestyret i Molde kommune 
egengodkjenner planen som foreligger med tilhørende dokumenter. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
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