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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 26.09.2019  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Cap Clara – RA 1 slik den framgår av plankart 
sist datert 28.07.2019, planbestemmelser sist datert 18.07.2019 og beskrevet i planbeskrivel-
sen sist datert 29.07.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 0574, 1176, 
0777, 1079, 199615 og 200807. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

Behandling 

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Del av tomta på kommunens eiendom ved Cap Clara 22/93, regulert til boligtomt i planen, end-
res i planen til grøntstruktur.  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vs tilleggsforslag falt med 13 (KRF, V, 2 SP, SV, MDG) mot 30 stemmer. 

 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 17.09.2019  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Cap Clara – RA 1 slik den framgår av plankart 
sist datert 28.07.2019, planbestemmelser sist datert 18.07.2019 og beskrevet i planbeskrivel-
sen sist datert 29.07.2019. 
 



Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 0574, 1176, 
0777, 1079, 199615 og 200807. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

Behandling 

Kommunalsjef Eirik Heggemsnes opplyste at det er en feil i planbestemmelsene § 3.3 g): 
 
Antall tomter skal være åtte.  
 
Ovennevnte vil bli rettet opp før saken sendes til kommunestyret. 
 
Frøydis Austigard (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Del av tomta på kommunens eiendom ved Cap Clara 22/93, regulert til boligtomt i planen, end-
res i planen til grøntstruktur.  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vs tilleggsforslag falt med 5 (V, KRF, SP, SV , U) mot 8 stemmer. 
 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 10.09.2019  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Cap Clara – RA 1 slik den framgår av 
plankart sist datert 28.07.2019, planbestemmelser sist datert 18.07.2019 og beskrevet i 
planbeskrivelsen sist datert 29.07.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 0574, 
1176, 0777, 1079, 199615 og 20807. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

Behandling 

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende tilleggsforslag for V og SP: 
 
Del av tomta på kommunens eiendom ved Cap Clara 22/93, regulert til boligtomt i planen, end-
res i planen til grøntstruktur.  
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra V og SP falt med 4 (V, SP, SV og 1H) mot 7 stemmer. 
 
 
 



Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Cap Clara – RA 1 slik den framgår av 
plankart sist datert 28.07.2019, planbestemmelser sist datert 18.07.2019 og beskrevet i 
planbeskrivelsen sist datert 29.07.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 0574, 
1176, 0777, 1079, 199615 og 20807. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

 

Planforslaget 

Søker:   
Molde kommune 
 
Reguleringsforslaget består av:  

▪ Plankart, sist revidert 28.07.2019 
▪ Planbestemmelser, sist revidert 18.07.2019 
▪ Planbeskrivelse, sist revidert 29.07.2019 
▪ Merknader til offentlig ettersyn 
▪ Rådmannens kommentarer til merknader til offentlig ettersyn 

 
Hensikten med reguleringsplanen:  
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av et nytt renseanlegg 
på Cap Clare samt regulering av ny vei. I løpet av planprosessen har Molde kommune 
vurdert, at det er nyttig å få et digitalisert og oppdatert plankart for resten av området 
inntil Mekelva. Planområdet består av mange ulike reguleringsplaner med ulik detalje-
ringsgrad og ofte gamle bestemmelser. Skoleområdet er nå i samsvar med overordnet 
plan og parkeringssituasjonen for friluftsområdet er forbedret. Den nye planen skal 
også gjøre det lettere og mer forutsigbart å gjennomføre tiltak i området.  
 
 

 
Figur 1: Kart som viser planområdets beliggenhet 

 

Innspill til planarbeidet: 
 



Reguleringsforslaget har vært sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 
22.02.2019 – 05.04.2019. Det er mottatt merknader fra følgende: 
 

▪ ISTAD Nett 
▪ Statens vegvesen, Region midt 
▪ Norges vassdrags- og energidirektorat 
▪ FuthArk Arkitekter AS 
▪ Kringstadbukta Vel 
▪ Molde Vann og avløp KF 
▪ Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
▪ Møre og Romsdal fylkeskommune (teknisk innsigelse) 

 
Merknadene med sammendrag og kommentar er lagt ved som eget vedlegg. 
 
Hovedgrepene i reguleringsforslaget: 

▪ Oppdatert vegsystem og bedre tilrettelegging for myke trafikanter 
▪ Utvidet område for renseanlegget 
▪ Innregulering av skoleområdet 
▪ Sikring av friluftsområdet og badeplassen 
▪ Sikring av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø 
▪ Oppdatering og digitalisering av plankart og bestemmelser til dagens status og 

faktisk bruk 
▪ Formalisering av en ny tomt som kan etableres pga. omlegging av vei 

 

 
Figur 2: Plankart 

 

Forhold til tidligere vedtak og planpremisser: 
Planområdet er regulert av mange ulike, til dels eldre planer som delvis ikke gjenspeiler 
realiteten. Kommuneplanens arealdel gjenspeiler dagens bruk mer nøyaktig. Regule-
ringsplanen er i samsvar med overordnet plan. 
 



Planområdet er koblet til det kommunale hovednettet for gående og syklende. Gang- 
og sykkelforbindelsene til og i området er i samsvar med intensjon i overordnet plan. 
 
 
Virkning og konsekvenser av reguleringsforslaget: 
Planen er i samsvar med overordnet plan og det er derfor ikke nødvendig med konse-
kvensutredning. 
 
Plankart og planbestemmelsene sikrer en bebyggelsesstruktur som er tilpasset områ-
dets betydning som viktig kommunalt friluftsområde. Utvidelsen av renseanlegget vil 
gripe inn i østre delen av skogen ved fjorden, men det skal i gjennomføringsfasen av 
byggeprosjektet legges vekt på å bevare mest mulig av denne vegetasjonen.  
 
Siden området har stor betydning for kommunens innbyggere som rekreasjonsområde, 
er det formulert tydelige bestemmelser for friluftsarealet og badeplassen som både be-
varer områdets karakter og samtidig gir muligheter for utvikling av bruken. 
 
Store deler av grøntområdet er regulert med hensynssone kulturmiljø i tillegg til to funn 
av automatisk fredete kulturminner som er båndlagt. Dette skjer etter krav fra fylkes-
konservator for å bevare områdene etter arkeologiske undersøkelser som er gjennom-
ført i området. Dette vil kreve at det tas ekstra hensyn ved gjennomføring av tiltak knyt-
tet til friluftsområdet. 
 
 
 
Samlet vurdering: 

Kommunen har mottatt en innsigelse fra kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen. 
Innsigelsen krevde gjennomføring av arkeologiske registreringer i området. Registre-
ringene er gjennomført og kravene til fremstilling av plankart og planbestemmelser er 
imøtekommet i forslaget som foreligger. Møre og Romsdal fylkeskommune har i brev 
datert 08.08.2019 trukket innsigelsen. 
 
Planen er i samsvar med overordnet plan og retter en del feil i gamle reguleringsplaner. 
Den vil gi mer forutsigbarhet for grunneiere i området i kombinasjon med aktualiserte 
bestemmelser i samsvar med kommuneplanens arealdel. Store deler av planområdet 
endres ikke i forhold til dagens situasjon.  
 
Med bakgrunn i vurdering av planforslaget og gjennomgang av merknadene, rår råd-
mannen til at detaljregulering for Cap Clara – RA 1 vedtas. 
 
 
 
 
 

Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
  
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 



2 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 
5 Merknader til offentlig ettersyn 
5 Rådmannes kommentarer 
 
 
 


