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1 Sammendrag 
Foreliggende reguleringsplan ligger i Årødalen i Molde kommune og består av  
deler av eiendommene gnr/bnr. 33/12, 33/188 og 33/408. Planforslaget omregulerer 
areal avsatt i kommuneplans arealdel fra LNF til næringsareal. Planområdet er 69,2 
og Eies av Roke Eiendom AS 
 
Planområdet ligger i ei skråning som heller sør øst og har gode forhold for utvikling. 
Området har god adkomst gjennom eksisterende næringsområde og er tilrettelag slik 
at området er tenkt som siste utvidelse av næringsområdet. Eksiterende koller tas 
vare på for å understreke dette. 
 
Gang- og sykkelveg reguleres langs fylkesvegen og det reguleres inn en sti som 
knytter fylkesveg og kommunal veg sammen.  
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2 Bakgrunn til planarbeid
Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge deler av eiendommen, gnr/bnr
33/12 Molde kommune, til industriformål. Roke Eiendom AS har fått flere
henvendelser fra personer som kan være interessert i næringstomt i området.

Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold
Forslagsstiller for planforslaget, samt eier, er Roke Eiendom AS og plankonsulent er
Sweco Norge AS v/avd. Molde. Reguleringsplanen omfatter følgende eiendommer.

Tabell 1: Oversikt over eiendommer innenfor plangrensen (kilde: www.seeiendom.no, 29.10.2018).
Gårds - og bruksnummer Bruksnavn Adresse
1502-32/12 (nord) – samme teig som planområde Aarø ytre -
1502-32/16 (øst og nord) Vollheim Eikremsvingen 19, 6422 Molde
1502-33/3 (vest) Aarø ytre Gamle Årødalsvegen 2
1502-33/408 (vest) - 33/3/1, 6422 Molde
1502-33/188 (veg i sør) Riksveg 64 over gnr. 33 -

3 Planprosess
Oppstart planarbeid ble annonsert og utsendt den 9. januar 2019, med frist for
merknader/innsigelser satt til den 6. februar 2019. Oppstart ble varslet i Romsdals
budstikke. Sweco mottok 7 merknader til varsel om oppstart av
reguleringsplanforslag

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal
• Statens Vegvesen
• NVE
• Avinor
• Naturvernforbundet
• Mattilsynet
• Bente Dyrnes Aarø - eier av eiendom 33/3 m.fl.

De kommentarene vi fikk inn er søkt ivaretatt i dette forslaget til detaljregulering. Se
vedlegg 1.

4 Planstatus og rammebetingelser

Overordnete planer
Informasjon vedrørende Kommuneplanens arealdel for Molde – del 1, 2015-2025:
Nasjonal arealplanid 1502_K201401
Administrativ enhet 1502
Planidentitet K201401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Molde –

del 1, 2015-2025
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
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Dato for ikrafttredelse 06.10.2016
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Figur 4-1: Utsnitt over viser kommuneplanen med gråtonekart
som grunnlag (kilde: https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart ,
30.10.2018 bearbeidet Sweco). Utsnitt til høyre er hentet fra
kommuneplanens kartløsning på nett (30.10.2018).

I Kommuneplanens arealdel for Molde – del 1,
2015-2025, er eiendommen gnr/bnr 33/12 i sin
helhet regulert i sin helhet til formålet Landbruk-,
natur- og friluftsformål.

Gjeldende reguleringsplaner
Det er ingen gjeldende reguleringsplan for eiendommen (gnr/bnr 33/12).
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Tilgrensende planer

Figur 4-2: Oversikt over reguleringsplaner i Årødalen. Kilde:
Gislink.no

1: 201333, Stokkeveita –
Molde Pukkverk, dato for
ikrafttredelse 23.06.2016

2: 2189 Reg.plan for
Skaret, dato for
ikrafttredelse 13.12.1990

3: 1882 Reguleringsplan for
industriområde, Årødalen,
dato for ikrafttredelse
16.08.1983

4: 200904 Årøsetervegen,
øst for hausåa, dato for
ikrafttredelse 17.09.2009

5: 0182 Vesentlig reg.endr.
årødalen felt c, dato for
ikrafttredelse 09.08.1983

6: 200814
Reguleringsendring
årøsetervegen 20, dato for
ikrafttredelse 23.04.2009
7: 200728 Hausåa –
årrøsetervegen, dato for
ikrafttredelse 22.11.2007

8: 1174 Reguleringsplan for
industriområde a, årødalen,
dato for ikrafttredelse
06.02.1975

9: 200740 Gammelsetra utvidelse, dato for ikrafttredelse 19.06.2008

10: 200603 Gammelseterlia 23, dato for ikrafttredelse 01.03.2006

11: 0178 Reguleringsplan: område b-d, årødalen, dato for ikrafttredelse 14.06.1978
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Temaplaner
Planområde ligger utenfor
hovedgangtrasé vist i
Kommunedelplanen – hovednett for
gående og syklende (plannr.
1502K200902).

Figur 4-3: Utsnitt av Kommunedelplanen –
hovednett for gående og sykl ende for
planområde.

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 rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
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5 Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold)

Beliggenhet , avgrensning og planområdets størrelse
Planområdets beliggenhet er i Årødalen i Molde kommune, med bruksnavn «Aarø
ytre» (kilde: www.seeiendom.no, 29.10.2018). Kartløsning viser også stedsnavnet
«Taterskaret» (kilde: https://kart.finn.no/, 07.11.2018). Eiendomsteigen har gårds- og
bruksnummer 33/12, og det er kun sørlig del som reguleres til næringsformål.

Tabell 2: Oversikt over eiendommer og grenser til planområdet (kilde: www.seeiendom.no, 29.10.2018).
Gårds - og bruksnummer Bruksnavn Adresse
1502-32/12 (nord) – samme teig som planområde Aarø ytre -
1502-32/16 (øst og nord) Vollheim Eikremsvingen 19, 6422 Molde
1502-33/3 (vest) Aarø ytre Gamle Årødalsvegen 2
1502-33/408 (vest) - 33/3/1, 6422 Molde
1502-33/188 (veg i sør) Riksveg 64 over gnr. 33 -

Planområdets størrelse er ca. 69 daa.

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Dagens arealbruk er naturlig vegetert skogsområde. Området rundt/tilstøtende
arealbruk er også naturlig vegetert skogsområde, med unntak av Molde Pukkverk AS
(steinbrudd og pukkverk) om lag 200 meter (luftlinje) øst for planområdet.
Steinbruddet/pukkområdet er av regional betydning.

Stedets karakter

Figur 5-1: Terreng illustrert med fjellskygge (25 m) (kilde:
https://atlas.nve.no, 31.10.2018).

Planområdet er i dag
ubebygd og naturlig
vegetert.

Planområdets høyde i
sørøst er om lag 150 m.o.h.
og stiger til om lag 180
m.o.h i nord (kilde:
https://kart.finn.no/,
29.10.2018).
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Landskap

Figur 5-2:kilde: http s://kart.1881.no/, 08.11.2018

Planområdet har stigende
terreng.

Fra åsens topp og mot syd
består landskapet av en
blanding av furu og
løvskog. Den østlige del av
dette partiet har mest
løvskog og den vestlige
mest, og til dels ganske
stor, furuskog. Mot øst er
terrenget noe bratt med en
del bergknauser.

Fra åsens topp og mot nord
er terrenget ganske flatt
med en svak helling
nordover. Størsteparten av
området er åpent og består
av grunn myr.

Det finnes ingen bygninger
i planområdet.

Figur 5-3: kilde: http s://kart.1881. no/, 08.11.2018

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturlandskap innenfor foreslåtte planområde (kilde:
https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart, 30.10.2018).
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Naturverdier

5.6.1 Registrerte forhold
Eksisterende databaser ble gjennomgått for å innhente informasjon om biologisk
mangfold. Databaser som Artskart, Naturbase, miljøstatus og GisLink-karttjeneste ble
benyttet. Det ble ikke funnet eller registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller
fremmede arter i området. Det er imidlertid registrert en fremmed art like utenfor
plangrensen, langs Årøsetervegen. Dette er hagelupin (SE- svart høy risiko). Slike
arter er det ikke ønskelig å spre.

Det er ikke registrert viltområder eller trekkveier innenfor plangrensen i tilgjengelige
databaser. Arealet er oppholdsområde for arter innenfor hjortefamilien.
Informasjonen har blitt bekreftet av landbrukssjefen i Molde kommune.

Figur 5-4:bilder fra området. kilde: Sweco Norge As

Vassdrag
Figur 5.11 viser bekken som renner gjennom planområdet. Denne renner gjennom
området og drenerer til Årøelva. Denne er lakseførende.
Nordøst for planområde, på naboteig ligger Lomtjønna (188 m.o.h. (NN54)), med et
areal på om lag 12daa. I sør 50 meter fra gnr/bnr 33/12 eiendomsgrense.
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Landbruk
Vegetasjon i planområdet består av barskog med innslags av løvtrær samt våtmark -
torvmyr. Skogen har høy og middels bonitet og er registret som produktivbar skog. I
Miljøstatus sitt kart er skogen registrert både som gammel skog og yngre skog.
Det er ingen registreringer for dyrkbarjord, jordkvalitet eller verna skog (kilde:
https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart, 30.10.2018).

Figur 5-5: Bilde av naturen i planområdet. Kilde: Sweco Norge AS
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Friluftsliv

Figur 5-6: Lys blå skravur viser område i FRIDA-
registeret som 150202300 Moldemarka i Molde
(kilde: https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart,
30.10.2018).

En mindre del innenfor planområdets
ligger innenfor planområde (mot nord)
ligger innenfor område 150202300
Moldemarka i Molde,

Kupert terreng, vekslande med
skogslier, myr, snaufjell og
fleire små vassdrag. Viktig
turområde for Molde by
sommar som vinter, men også
for tilgrensande kommunar
som Aukra i vest og Fræna i
nord. Moldemarka er mykje
brukt til både dagsturar,
nærmiljøaktivitetar og er elles
også av verdi i
turistsamanheng. Spesielt
Varden. Kommunen har kjøpt
opp ein del av området.
Parkeringsplassar er bygde og
nye er planlagde. Det er eit
større skitrekk i Tusselia.
Lysløype inn mot byområdet.
Fleire grøntdrag leier opp mot
friluftsområdet (jfr. kommunalt
friluftskart).
Friluftsområde: Bruksverdi:
Regional

Kart viser sti vest-øst gjennom
eiendomsteig (gbnr 33/12).

Figur 5-7: Kart som illustrerer etablert sti i området
(ikke høy nøyaktighet) (kartkilde:
https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart, 31.10.2018,
bearbeidet Sweco).

Forurensning
Gislink.no er kilden til informasjon nedenfor. Det er ikke registrert forurensing i selve
planområdet.

I nærområdet:
- Anlegget Industrimetall A/S ligger om lag 1 km sørvest for planområdet.

Anleggets driftsstatus er «nedlagt».
- Det finnes ingen registreringer i nærheten av planområdet for «avløp».
- Det finnes fire registreringer/punkt for vannlokaliteter 300-450 meter sørøst og

sør for planområdet, samt 1500 meter sørvest, for planområdet.
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- Om lag 280 meter sør og sørøst for planområdet ligger det kommunale 
deponiet «Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap». 
Påvirkningsgraden er satt som «2 – Akseptabel forurensning med dagens 
areal- og resipientbruk» (Fylkesmannen er ansvarlig myndighet). 

- Fra og med om lag 200 meter sørøst, sør og sørvest for planområdet er det 
registrert ulike anlegg som kvalifiserer som forurensning (avfall, avløp, deponi 
og landbasert, både aktive og nedlagte). 

- Det finnes ingen registreringer i nærheten av planområdet for «radioaktivitet i 
marint miljø». 

 

 
Figur 5-8: Oversikt over støy i planområdet. Kilde: 
https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart, 12.11.2018 

 

- Registreringer for dagens 
situasjon vedrørende 
vegstøy (SVV) og vegstøy 
nattestid er ikke kartlagt 
for planområdet. 

- Registreringer for vegstøy 
15 -20 år fram i tid viser 
gul støysone på Lden 55-
65 dB om lag 30-60 m i 
luftlinje inn i sørlige del av 
planområdet. 

- Planområdet blir ikke 
påvirket av støy fra 
lufthavn (Avinor). 

- Planområdet blir ikke 
påvirket av støy fra 
skytebane. 

 

 
  



16

Trafikkforhold

Figur 5-9: kilde: https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart ,
08.11.2018

KV3160 ligger vest for
planområdet (markert med
grønn farge). ÅDT ikke
registrert på denne
kommunale vegen.

FV 405 går sør for
planområdet og har en ÅDT
på 1890 og 11 % lange
kjøretøy. Det er ikke registrert
noen ulykker i nærheten av
planområdet. Nærmeste
registrerte bilulykke er om lag
700 meter østover langs FV
405 (2014) hvor to personer
ble lettere skadd (kilde:
https://kart.gislink.no/kart,
08.11.2018).

Hovednett for gående og
syklende er omtalt i kapittel

Temaplaner.

Om lag 200 meter sør for planområdet, langs FV 405 ligger busstoppet «Øvre
Årødalen». Om lag 750 meter nord for planområdet, langs FV 405, ligger
busstoppet Stokkevelta.

Barns interesser og sosial infrastruktur
Det er ikke registrert skoler, barnehager, sportsidrettsplasser, lekeplasser, tettsted
buffer 200 m, AR5 skog, lekeplasser, sport- og idrettsplass, elv/bekk eller
grøntstruktur i kommuneplan innenfor foreslått planområde (kilde:
https://kart.gislink.no/kart, 08.11.2018).

Universell tilgjengelighet
Ikke relevant for beskrivelse av eksisterende forhold.

Teknisk infrastruktur
I snulomme på kommunal veg er det lagt kabel med el. og rør til vann og avløp.

5.14.1 Nettanlegg
Foreslått planområde vil ikke krysse utbygd nettanlegg, 2 linjer.

- Årødal MoldeLI1, spenning 132 kV
- Årødal MoldeLI2, spenning 132 kV

Sørøst og nordøst for foreslått planområde går linje Årødal-Hauglia kopl.stasjon, med
spenning 132 kV.
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5.14.2 Energi
Det er ikke registrert vannkraft eller vindkraft innenfor planområdet.

Grunnforhold
5.15.1 Løsmasser og berggrunn
Planområdet består av følgende løsmasser:

- Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
- Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn
- Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen
- Bart fjell
- Torv og myr (organisk materiale)

Planområdet består av øyegneis og gneisgranitt (berggrunn N50).

5.15.2 Radon aktsomhet
Vedrørende radonaktsomhetsanalyse (utført i 2014) ligger foreslått planområde i
kategori 1 Moderat til lav (kategorier 0 Usikker, 1 Moderat til lav, 2 Høy og 3 Særlig
høy) (kilde: https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart, 30.10.2018).

5.15.3 Marin grense
Forslått planområde ligger over marin grense (kilde:
https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart, 30.10.2018).

Skred
Sør for foreslått planområde, på FV405 har Statens vegvesen registrert et
uspesifisert løsmasseskred, 12.10.2011, men det kan være usikkert om
registreringen er riktig da den er navngitt «Malmefjorden». Det er ikke registrert andre
skred eller aktsomhetsområde (kilde: https://atlas.nve.no, 31.10.2018).

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Område nord for
planområdet er ikke vurdert for snø- og steinskred (kilde: gislink.no, 30.10.2018).

Flom
Foreslått planområde er ikke markert som flomsone eller aktsomhetsområde for flom
(kilde: https://atlas.nve.no, 31.10.2018).

Nedbørfeltet til bekken strekker seg fra Årøheia (375 moh) i nordvest til kulverten
(141 moh) i sørøst. Rett nord for planområdet ligger Lomtjønna. Lomtjønna har ikke
et definert utløp, men tjernet drenerer til bekken i planområdet gjennom myra i sør.
Området består i hovedsak av en blanding av åpen skog og myr. Figur 5.10 viser
nedbørfeltet til planområdet/bekken og plassering av kulvert.
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Figur 5-10: Kart over nedbørfeltet til kulverten nedstrøms planområdet (Kartgrunnlag: Geodata AS). 

 
Nedbørfeltet er dominert av skog med mye gras og mose som fordrøyer 
avrenningen. Det er i tillegg flere myrdrag i nedbørfeltet. Øverst i feltet er det mindre 
vegetasjon. Feltet er delt inn etter arealbruk i tre kategorier: Skog, myr og innsjø. 

Bekkens bredde og dybde varierer langs bekkens løp. Under befaring ble et tverrsnitt 
av bekken målt til en bredde på 0.8 meter og en dybde på 0.2-0.3 m. Beregninger 
med Mannings formel og manningstall på 20 m1/3/s viser at bekkeløpet ikke har 
tilstrekkelig kapasitet ved 200-års flom. 
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Figur 5-11: Bilder av bekkeløp (Kilde: Sweco, 05.11.2018) 

 
Avrenning dagens situasjon  

Tette flater: 0 m2 x 0,9 x 1,4 = 0 l/s 

Innsjø: 11 500 m2 x 1,0 x 53.4 x 1,4 = 86 l/s 

Myr:  51 400 m2 x 0,6 x 53,5 x 1,4   = 230 l/s 

Skog: 
 370 500 m2 x 0,45 x 

53,5 x 1,4 
= 
1247 

l/s 

SUM               
   

433 400 m2                          1563 l/s 
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6 Beskrivelse av planforslaget

Planlagt arealbruk
Innenfor planområdet vil arealet bli regulert til kjøreveg, næringsbebyggelse, annen
veggrunn- grøntareal, annen veggrunn- teknisk anlegg, gang- og sykkelveg,
vegetasjonsskjerm og landbruksareal. Det er planlagt å etablere areal for bedrifter til
å etablere seg. Veg og gang- og sykkelveg etableres for å knytte områdene samme
og få området mer tilrettelagt for gående og syklende enn det er i dag.

Reguleringsformål
Hovedformål i planen er utvikling av næringsbebyggelse. Det skal legges til rette for
høy utnyttelse av arealet for å gi bedrifter mulighet til å utvikle seg. Dette gjenspeiler
seg i utnyttelsesgrad og tillatt byggehøyde.
Bebyggelsens plassering skal skje innenfor byggegrense og tilpasses tomtens
størrelse og øvrig terreng.

Figur 6-1: Illustrasjon som viser mulig utforming , 22.03.2019.

I øvre del av planområdet er det lagt inn en vegetasjonsskjerm for å sikre at det i
minst mulig grad påvirker friluftsområdet over planområdet.

Bebyggelse ns høyde
Høyder for bygg er vurdert ut ifra høyder i terrenget og tåleevne for området.
Innenfor næringsområde BN1, BN2, BN3, BN4 og BN5 er det lagt opp til en
byggehøyde på 15 meter til topp gesims.
Bebyggelsen og bebyggelsens høyde vil ikke ha konsekvenser for andre
boligområder.

Grad av utnytting
For BN1 – BN5 er det satt en utnyttelse på %-BYA = 70 %.

Parkering
Planområdet ligger utenfor sentrum og er innenfor øvrig område i
planbestemmelsene til kommuneplanen. Det skal etableres minst 1 parkeringsplass
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per 100kvm BRA innenfor BN1 -BN4

Tilknytting til infrastruktur
Områdene skal tilknyttes kommunal vann- og avløp og elanlegg. Dette kan etableres
i grøft tilknyttet veg som går gjennom området.
For næringsareal sør-øst for vegen kan det være aktuelt å påkoble seg avløp som
ligger langs fylkesveg.
For etablering av bebyggelse over kote 167 må en etablere en lokal pumpestasjon.
Dette avklares i rammesøknad.

Trafikk

6.7.1 Kjøreatkomst
Tilkomst til planområdet planlegges fra KV3160 vest for planområdet. Det er ikke
registrert ÅDT for denne kommunale vegen.

Figur 6-2: Vegen kobles på kommunal veg hvor pil er tegnet inn.

6.7.2 Utforming av veger
Vegen gjennom det nye næringsområdet blir en 360 meter forlengelse av KV3160.
Vegen er prosjektert etter vegstandard A2 (atkomstveger i industriområder, 50km/t)
fra håndbok N100 (2014) som har vegbredde på 7 m inkludert skuldre a 0,5 m.

Vegen ligger med en konstant stigning på 6%. I enden flater vegen ut og det er
planlagt snuplass med radien 13 m som kan trafikkeres av vogntog.

Figur 6-3: Tverrprofil for A2, vegbredde 7m (Håndbok N100 fra 2014)
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Langs Skarvegen reguleres det en 3m gang- og sykkelveg, med 4,5m avstand fra
bilvegens skulder. Dette er likt som for tilstøtende planer.
Gående og syklende sikres herfra atkomst via en gangforbindelse opp til KV3160.
Det er avsatt 3m til denne forbindelsen og den vil ha en stigning på 16,25%. Dette er
betydelig brattere enn kravet til gang- og sykkelveger på 7% ved stigningslenge
100m. Forbindelsen ansees kun som en gangsti og ikke en ferdselsåre som skal
være universelt utformet. I forhold til type område, som vil generere lite gangtrafikk,
og stor høydeforskjell er det ikke realistisk med en gangveg som tilfredsstiller
kravene mellom Skarvegen og næringsområdet. Den regulerte gangforbindelsen
knyttes området sammen med kommunedelplanen hovednett for gående og
syklende.

6.7.4 Tilrettelegging fo r sykkelparkering
Det er krav om å etablere minst 0,2 Sykkelparkeringsplass per 100kvm BRA for
næring. Dette skal skje innenfor formål BN1 - BN4. Endelig løsning for hver enkelt
enhet vil komme frem av utomhusplan som skal utarbeides for utbyggingsområdene.

6.7.5 Kollektivtrafikk
Området vil knytte seg på regulert gang- og sykkelveg som er regulert inn lags FV
405. Nærmeste kollektivholdeplass ligger 1,3 kilometer vestover fra planområdet ved
øvre Årødalskrysset fv. 64. Her går det minimum 1 buss hver 30. minutt til Molde
sentrum og Elnesvågen.

Flom
Det er utarbeidet et hydrologinotat for prosjektet. Se vedlegg 3 for hele rapporten.
Omlegging av bekken i kanal med tilstrekkelig kapasitet vil sikre planområdet mot
flom. Omliggende profil av terreng gjør det mulig å legge om bekken med ny trasé
langs planområdet i vest/sør-vest. Figur 6.4 viser tiltak 2 med mulig trasé for bekken.
Tiltaket vil ha størst utfordring med terrenget i nord/nordvest, der det er relativt flatt.
Flere løsninger med graving gjør det mulig å oppnå et fall på 2%. Tabell 3 illustrerer
mulig dimensjon på kanalen, med resulterende vannstand for vannføring Q200.
Lenger nedstrøms vil kanalens dimensjon kunne reduseres noe på grunn av økt
tilgjengelig fall.

Tabell 3 Eksempel på dimensjoner ved omlegging av bekk.

Fall, I 2.0 [%]

Bunnbredde, B 1175 [m]

Sidehelling, s 234 [m]

Manningstall, M 76 [m1/3/s]

Dimensjonerende vannføring,
Q200

53,4 [m3/s]

Resulterende vannstand, y 1.4 [m]
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Det må anlegges grøfter langs veger og bebygde flater for å drenere overflatevann
fra tette flater og resterende nedbørfelt nedstrøms mot innløpet til ny kulvert.
Stikkrenner skal sikre at overvannet dreneres nedstrøms til veggrøft og eksisterende
kulvert under Fv. 405. Under planlagt kjørebane og gang-/sykkelveg må den nye
kanalen føres gjennom med kulvert.

Figur 6-4: Omlegging av bekk. Kartet viser mulig trasé for nytt bekkeløp. (Kartgrunnlag: Geodata AS,
22.03.2019)

Miljøtiltak
Formene i landskapet endres, men en har forsøkt å bevare sentrale terrengformer
innenfor planområdet. Dette er eksempelvis kollen i nedre del som vil bli bevart i stor
grad. Denne vil være en naturlig avslutning på næringsområdet mot naturområdet
nord-øst for planområdet. Også Nord-vest i planområdet bevares en kolle med skog.
Arealet vil fungere som en buffer mot friluftsområdet også her vil bevaringen av
denne kollen være en naturlig avslutning for landskapsinngrepet.
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Figur 6-5: Områder som bevares innenfor planområdet. (kartkilde. Finn.kart.no)

Støyforhold
Tiltaket innebærer ikke etablering av støyømfintlig bebyggelse, og det vurderes
derfor at det ikke er behov for en støyutredning av planforslaget.

Eksisterende og ny vegetasjon
Skogsområder som ligger utenfor næringsarealet skal bevares i størst mulig grad.
Der hvor det etableres skråninger mot skogsområder innenfor formålet næring skal
disse revegeteres med stedegne masser med lokal frøbank. Dette for at skogen igjen
kan dekke arealene som blir endret.
Arealet innenfor vegetasjonsskjermen skal også revegeteres med stedene masser og
beplantes med arter som hører hjemme innenfor planområdet.
Parkeringsarealet skal ha grønne rabatter som myker opp omgivelsers inntrykk.

Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser
I fremtidige planer for næringsarealene vil det stille krav om å levere en utomhusplan.
Planen skal inneholde og beskrive følgende punkter;

� eksisterende og nye koter og punkthøyder
� utforming av uteareal/framtidig terrenget
� valg og plassering av planter og trær samt bevaring av eksisterende

vegetasjon
� belysning
� plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i planområdet
� utforming av gangarealer
� materialvalg
� universell utforming av de ovennevnte tiltak
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� tiltak knyttet til vassdrag
� angivelse av eksisterende trær som skal bevares
� tomtegrenser
� trapper og støttemurer
� biloppstillingsplasser og manøvreringsareal
� garasjeplassering
� renovasjonsløsninger
� Behov for pumpestasjon

Det er også rekkefølgekrav vedrørende

� Krav vedrørende vegetasjon
� Krav til veger, vann- og avløpsledninger
� Krav før ferdigattest for tiltak
� Overvannshåndtering

Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet tar i bruk områder som tidligere benyttet til skogsbruk. Området blir i
dag i varierende grad skjøtet som produktiv skog. For å tilrettelegge for uttak av
tømmer på tomtene tilgrensende planområdet er det tenkt at eiendommer vest kan
Betjenes av skogsveg vest for denne tomta. Teig øst for planområdet blir noe mer
utilgjengelig, men en kan benytte få tilgang til området via BN1.

Kulturminner
Det er ikke stilt krav om undersøkelser av fylkeskommunen for området ettersom det
er liten sannsynlighet for funn i området.

Sosial infrastruktur
Ikke aktuelt for dette reguleringsplanforslaget.

Overordnete planer
Planforslaget vil endre området fra LNF som vist i Molde kommunes arealdel til
næringsareal. Området ligger inntil areal avsatt til næring i kommuneplanen.

Landskap
Som en ser i snitt nedenfor ligger næringsarealene trappet etter eksiterende terreng.
Dette medfører at tiltaket følger terrengets store linjer i planområdet. Landskapet bli
likevel endres nokså mye.

Turstien og turområdet i bakre del av området blir lite berørt av tiltaket ettersom både
vegetasjon og terrengformer skjuler næringsarealet fra stien. Se synslinje (grå linje)
lagt inn i snitt 1 og 2 nedenfor.
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Figur 6-6: Oversikt over hvor snitt er tatt gjennom området. Kilde: Sweco 01.04.2019.  

 

Figur 6-7: Snitt 1: Snitt gjennom tursti og gjennom planområdet. Se figur over for plassering av snitt 
Kilde. Sweco 01.04.2019 

 

Figur 6-8: Snitt 1: Snitt gjennom tursti og øvre næringsareal. Se figur over for plassering av snitt. Kilde. 
Sweco 01.04.2019 
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Stedets karakter
Plangrepet vil endre området fra natur til næringsområde. Området vil bli endret. Det
er likevel et område som i dag blir tungt påvirket av industri og RIR som ligger i
bunnen av dalen. Påvirket utenfra og naturområdet har derfor ikke de kvalitetene
som taler for å bevare. Tursti vest for planområdet blir lite påvirket og er dermed
sikret videre. Vår faglige vurdering er at vårt planområde bør sees i sammenheng
med den bruken kommuneplanen legger opp til vest for planområdet med utvikling av
næring og industri.

7 Virkninger av planforslaget

Overordnede planer
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er
relevante planer. For lokalisering av næring har en her vurdert det som nyttig å
fortette et allerede eksisterende næringsareal med å bruke tilliggende areal til dette
formålet. For barn og unge er det særlig lagt vekt på å tilrettelegge for gang og
sykkelveg og gangsti på tvers mellom fylkesvegen og gammelseterlivegen. Det er
også vært viktig å ivareta friluftsområde nord for planområdet slik at det ikke blir mer
berørt enn det den er i dag. Begge er ivaretatt i en akseptabel måte i planforslaget.

I kommuneplanens arealdel ligger planområdet inntil næringsarealet i Årødalen, men
innenfor formålet LNF. Området egner seg for næring ettersom det ligger med god
tilknytning til eksisterende næringsareal og infrastruktur. Ved å tilrettelegge området
for næring med god tilknytning til eksisterende næringsarealer vil det bli et mindre
press på å omregulere andre naturområder med dårligere infrastruktur.

Stedets karakter
Området vil bli endret fra skog med lav bonitet til næringsareal med veg som knytter
sammen området. Kollen som ligger i nedre del av planområdet blir i store deler
bevart for å få en god avslutning på næringsarealet mot skogen.

Topografi og landskap
Området vil bli endret fra natur og skog som i liten grad har blitt benyttet til skogdrift til
næringsområde. Landskapet blir endret.

Det er positivt at tiltaket bevarer landskapselementer som kollen i nedre og øvre del
av planområdet. Dette vil skape et næringsområde tilpasset landskapet.
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Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljø innenfor området. Ingen
konsekvenser.

Naturmiljø
Det planlagte tiltaket og dets virkning er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Dette omfatter vurdering av kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9),
økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§
11) og miljøforsvarlige teknikker og metoder (§ 12).

Informasjon om naturmangfold som er innhentet i forbindelse med denne saken
vurderes å være tilstrekkelig til å konkludere med at kunnskapsgrunnlaget er godt
nok. Føre-var-prinsippet (§ 9), tillegges derfor ikke vekt.

Vegen og næringsarealene vil påvirke myrområder. Slike naturområder er under
press grunnet nedbygging. Tiltaket vil derfor føre til ytterligere nedbygging og dermed
øke den samlede belastningen.

Det er ingen rødlistearter eller viktige naturtyper registrert i området. Tiltaket vil derfor
ikke føre til økt belastning på naturmangfoldet (§ 10).

Ved en eventuell miljøskade skal tiltakshaver bære kostnader ved miljøforringelse, jf.
§ 11, og miljøforsvarlige teknikker og metoder skal velges for å unngå skade på
naturmiljø, jf. § 12.

Det er en liten sannsynlighet at i anleggsperioden kan avrenning fra
anleggsvirksomheten gi noe negativ påvirkning på vassdragene. Virkningene vil være
midlertidig. Det vil ikke føre til endringer på økosystemnivå.

Friluftsliv og rekreasjon
Området vil i liten grad påvirke den eksisterende turstien lengre nord på
eiendommen. Terrengformer og vegetasjon fører til at tiltaket fører til få
konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon. Se snitt 1 og 2 i figur 6.6 og figur 6.7. Her er
det lagt inn synslinjer fra turstien som viser hva som er mulig å se fra stien om alt av
vegetasjon fjernes. Noe som ikke vil være aktuelt.

Naturressurser
Planforslaget medfører tapte myrområdet. Slike naturområder er under press grunnet
nedbygging. Tiltaket vil derfor føre til ytterligere nedbygging.

Skogsareal blir vil også bli nedbygd.

Barn og unges interesser
For barn og unge er det hovedsakelig friluftsinteressene i området som er relevant.
Dette blir behandlet i kapittel 7.8. friluftsliv og rekreasjon.

Trafikk
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Med en økning på omtrent 20 000 kvm næring (grunnflate- Hele BYA området) er det
en normal faktor at det vil bli generert 3,5 bilturer per 100 kvm per døgn. Med dette
tallet vil belastningen på adkomstvegen øke med 700 ÅDT. Dette tallet gjelder når
hele planområdet er ferdig utbygget .

Teknisk infrastruktur
Tilkobling til vann- og avløp skal skje til kommunal nett sør-vest av området i
kommunal veg. Det er nødvendig med nye ledninger innenfor området, men disser er
ikke ennå prosjektert. Det samme gjelder strøm og internett.
Brannuttak er lagt til SID 25158 (kt. 158) og beregningene viser at det kan tas ut ca.
50 l/s ved et resttrykk på ca. 20 mVs. Singulærtap i kum og brannuttak er ikke regnet
med.
Vannstanden i Gammelseterlia basseng ligger mellom kote 187,5 -190,5 moh. I de
øvre delene av planområdet kan det bli behov for en intern pumpestasjon for
bebyggelse høyere enn kote 167. Dette skal avklares i tekniske planer ref.
bestemmelser.

Støy og luftkvalitet
Planforslaget vil ikke føre til økt støy og luftkvalitetsplager. Det er likevel stilt krav om
i bestemmelsene om tiltak for å sikre at krav i T-1442 skal oppfylles.

Flom
Som følge av planforslaget vil andelen tette flater i nedbørfeltet øke fra 0% til om lag
8% av total arealbruk. Det er i hovedsak arealer med skog som bygges end, i tillegg
til noen myrområder. Både skog og myr er flomdempende på grunn av fordrøying og
infiltrasjon. Økende andel av tette flater vil føre til at avrenningen fra nedbørfeltet tiltar
raskere og vannføringen vil øke.

Avrenning etter tiltaket

Tette
flater:

34 500 m2 x 0,95 x 1,4 = 246 l/s

Innsjø: 11 500 m2 x 1,0 x 53.4 x 1,4 = 86 l/s

Myr: 46 900 m2 x 0,6 x 53,5 x 1,4 = 211 l/s

Skog:
340 500 m2 x 0,45 x

53,5 x 1,4
=
1147 l/s

SUM
433 400 m2 1690 l/s

Avrenningsanalysen viser at den totale avrenningen fra nedbørfeltet øker med om lag
130 l/s, som utgjør en økning på 7,8 % fra opprinnelig tilstand før tiltaket. Tiltakene vil
føre til raskere avrenning fra nedbørfeltet på grunn av de tette flatene.
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Kulvert under Fv. 405 er i utgangspunktet begrensende for avrenningen fra feltet. 
Planlagte tiltak i planområdet fører ikke til overskridelse av kulvertens kapasitet, 
siden kulverten har ikke kapasitet til å ta unna en 200-årsflom i dagens situasjon. 
Alternative flomveier går langs Fv. 405 og fører vannet til elva Hausåa om lag 450 m 
sørvest for planområdet. 
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