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1. Sammendrag 
 
Foreliggende reguleringsplanen ligger på Cap Clara og Kringstadbukta nær Kvam i 
Molde kommune. I henhold til kommuneplanens arealdel – del 1, 2015-2025 er områ-
det avsatt til grønnstruktur, boligformål, parkering, tjenesteyting og fritidsboliger. 
 
Planen utarbeides av Molde kommune.  
 
Planen endrer ikke i bebyggelsesstrukturen, men skal legge til rette for utbygging av 
renseanlegget og utbedring/omlegging av kjørevegen. Gjennom omlegging av vegen 
er det opprettet en ny boligtomt.  
 
Planen brukes samtidig for å oppdatere utdaterte planer.  
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Mål med planen er å tilrettelegge for et utvidet renseanlegg og innregulering av endret 
vegtrasé. Samtidig brukes anledningen til å oppdatere underliggende planer som ikke 
er i samsvar med dagens planregler og som inneholder feil eller utdaterte informasjon. 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Molde kommune er ansvarlig for å utarbeide detaljreguleringsforslag. 
 
Området som omfattes av denne reguleringsplanen omfatter følgende eiendommer og 
eiere: 
 

Matrikkelnummer Registrert eier 

1502-22/3 MOLDE KOMMUNE 

1502-22/6 BJORDAL EIVIND 

1502-22/6 KIRKESLETT ANN KATRIN 

1502-22/7 HAMMERØ A  AS 

1502-22/12 FARSTAD EIENDOM AS 

1502-22/18 GJERDE ARNA SEVERINE 

1502-22/19 MOLDE KOMMUNE 

1502-22/20 HUSTAD BJØRG 

1502-22/20 HUSTAD HANS KRISTIAN 

1502-22/20 HUSTAD KJETIL 

1502-22/21 KÅRVÅG SVEIN ERIK 

1502-22/22 WAAGBØ STEIN ARILD 

1502-22/93 MOLDE KOMMUNE 

1502-22/97 GAMMELSÆTER HALLGEIR 

1502-22/97 GAMMELSÆTER RANDI 

1502-22/103 MOLDE KOMMUNE 

1502-22/107 ØIEN ALEXANDER 

1502-22/107 ØIEN CAMILLA 

1502-22/108 HEGGDAL WENCHE MONGSTAD 

1502-22/132 MYKLEBUST ANN MARI 

1502-22/138 FOLKE-OLSEN TONE MERETE 

1502-22/138 FOLKE-OLSEN TORE 

1502-22/10 GAMMELSÆTER HALLGEIR 

1502-22/10 GAMMELSÆTER RANDI 

1502-22/11 MONSEN MARTIN 
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3. Planprosess 

 
Oppstart av planarbeid ble annonsert og utsendt den 3.6.2018, med frist for innspill 
satt til den 30.06.2018. Ved fristens utløp fikk vi kommentarer fra følgende: 
 

• Avinor 

• Molde og Romsdal Havn 

• Avinor 

• NVE 

• Møre og Romsdal fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 
De kommentarene vi fikk inn er søkt ivaretatt i dette forsalget til detaljregulering. 
 
Planområdet ble i løpet av planprosessen utvidet for å rette opp feil i eksisterende 
planer og for å få en regulering etter dagens lover. De berørte grunneiere ble informert 
om at eiendommene er del av utvidet planområde i brev datert 4.7.2018. Molde kom-
mune mottok ingen kommentar på utvidelse av planområdet. 
 
Planen ble behandlet i plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune i sak 10/19, 
12.02.2019. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 22.02.2019 – 
05.04.2019. 
 
Kommunen har mottatt noen kommentarer og en innsigelse vedr. arkeologiske regi-
streringer. Disser er svart ut i vedlegg til plandokumentene til sluttbehandling. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 
I gjeldende kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til grønnstruktur, offentlig 
og privat tjenesteyting, parkering, eksisterende boligområde og fritidsbebyggelse. 
 
I interkommunal plan for Romsdalsfjorden er planområdet avsatt til friluftsområde i sjø 
med angitt hensynssone friluftsliv. 
 

 
Figur 1: Kommuneplaner, Molde kommune 2018 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Planområdet inkluderer og erstatter deler av følgende planer: 
 
0574 – Reguleringsplan for Kringstad øst 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til friareal/strandområde og vann-
flater. 
 
1176 – Reguleringsplan for Cap Clara 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til villamessig bebyggelse, kjø-
reveger, gang- og sykkelveg, rabatter, badeplass/ballsletter, områder for kommunal-
teknisk virksomhet og felles atkomst. 
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0777 – Regulerinsplan for Bjørset  Mek bru 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg, 
rabatt og boliger. 
 
1079 – Mindre vesentlig reg.endr. for krysset Julsundvegen - Sagsletta – Mekvorp-
vegen 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til villamessig bebyggelse, kjøæ-
reveg/parkering, gang- og sykkelveg og badeplss/ballslette. 
 
199615 – Reguleringsplan for Mekelva – Djupdalen 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til turveg og friområde land. 
 
200807 – Kvamkrysset og gnr 22 bnr 14 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til kjøreveg, gang- og sykkel-
veg, friområde og annen veggrunn – grøntareal. 
 

 
Figur 2: Eksisterende planer, Molde kommune 2018 

 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Det er ingen tilgrensende planer utover planene nevnt i punkt 4.2. 
 

4.4 Temaplaner 
 
For planområdet kan kommunedelplanen – hovednett for gående og syklende (plannr. 
1502K200902) legge føringer. Planområdet ligger i tilknytting til 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 
 
Planområdet ligger ca. 4 km øst for Molde sentrum ved Cap Clara og Kringstadbukta. 
Planområdet avgrenses som følge: 

• Mot nord grense planområdet mot fylkesveg 662 

• Mot vest grenser planområdet mot Mekelva 

• Mot sør grenser planområdet mot fjorden 

• Mot øst er planavgrensningen Mekvorpvegen 
 

Planområdets størrelse er ca. 143 daa. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Området brukes i dag mest til boligformål og friluftsliv både på land og i sjø. I tillegg 
kommer områder som brukes til trafikk/parkering, skole, fritidsbolig og avløpsanlegg. 
 
Området mot nord ligger fylkesvegen, øst for Mekvorpvegen brukes området til små-
båthavn og mot vest skal området brukes til friluftsformål/grøntområde knyttet til det 
nye boligområdet Mekelva – Djupdalen. 
 

5.3 Stedets karakter 
 
Området er preget av store grøntarealer og et populært sted for friluftsliv på vestsi-
den av byen. Bolighus er plassert i grupper på ca. 4-5 med store grøntarealer imel-
lom. 
 

5.4 Landskap 
 
Planområdet heller ned mot sjø fra fylkesvegen (nord-sør). Langs fjorden og elva er 
området dekket med skog. På vestsiden av området ligger Kringstadbukta med bade-
plass og liggearealer. Langs fjorden er området flat. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Innenfor planområdet er det registrert et kulturminne med LokalitetID 67091. Området 
er tatt in i planen. 
 
I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene som ble påkrevd av fylkesantikva-
ren er det gjort funn av en automatisk fredet kulturminne (LokalitetID 250152) nær 
skoleområdet. Lokaliteten er tatt inn i plankartet og bestemmelsene. Skoleområdet er 
redusert i oppdatert plankart. 
 
I tillegg er det registrert kulturminner fra nyere tid som er knyttet til 2. verdenskrig. Deler 
av disse er tatt inn i plankart med egen hensynssone som lokal viktig kulturminne. 
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Figur 3: Registrerte kulturminner, Askeladden 2019 

 

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). Vestre delen av planområdet er ytre grensen for et område som 
er registrert som beiteområde for hjort av middels verdi. Det berørte området er veldig 
begrenset og hjortens tilpasningsevne betyr at inngrepet vil ikke ha negative konse-
kvenser. 
 

 
Figur 4: Naturverdier, gislink.no 6.12.2018 

http://www.gislink.no/
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5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
NML § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
§ 8 anses som oppfylt. Under planprosessen ble det ikke gjort funn som tilsier at tiltaket 
vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. Som kunnskapsgrunnlag vises det 
til GISlink og NVE sine databaser, samt lokalkunnskap innenfor kommunen om forhol-
dene. Det vises også til kapittel 5.6.1 der betydningen av området som hjortebeite be-
skrives, samt kartutsnitt der. 
 
Ut ifra dette grunnlaget konkluderes det med at det ikke trengs videre vurderinger i hht. 
naturmangfoldloven. 
 

5.7 Trafikkforhold 
 
Området har i dag direkte avkjørsel fra fylkesveg 662.  
 
Sagsletta fører ned til Kringstadbukta i sørvestre delen av planområdet. Den betjener 
både boliger langs vegen, boligene Kringstadvegen 1A og 1B og parkerinsplassen for 
Kringstadbukta. 
 
Mekvorpvegen går østover og etterpå sør mot Cap Clara skole, småbåthavn og ren-
seanlegget. 
 
Gående og syklende kan bruke undergangen under Julsundvegen på østsiden av om-
rådet. Vegen har etter en oppgradering bedre kvalitet, men er ikke tilkoblet fortau eller 
lignende. 
 
Fra vest kommer det gang og sykkelvegen fra Julsundvegen ned langs innkjøringen til 
Kringstadvegen 1A og 1B. Den er også koblet til hoved gang- og sykkelvegen på nord-
siden av Julsundvegen. Den er koblet til et stykke fortau langs Sagsletta. 
 
Det finnes bussholdeplasser på begge sider av Julsundvegen. Disse er koblet til gang- 
og sykkelvegen på østsiden. På sørsiden er bussholdeplassen en enkel lomme ved 
siden av vegen uten spesiell tilrettelegging. 
 

5.8 Barns interesser 
 
Store deler av området er i dag friluftsareal og badeplass og dermed av stor betydning 
for barn og unge. Området må i planen bevares. 
 

5.9 Sosial infrastruktur 
 
Det er Kvam skole og barnehage som er i nærheten. Det er et begrenset antall boliger 
i området og planen tillater en maks utnyttelse med 26 boenheter. Med unntak for et 
tomt som kan etableres pga. planarbeidet er området utbygd og dermed del av skole-
bruksplanen. Det vil ikke føre til problemer med kapasiteten i skole/barehage. 
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5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Topografien i området er bratt fra fylkesvegen ned mot fjorden. Den nybygde gang- 
og sykkelvegen i øst har fått en mer universell utforming, resten av området er lite til-
rettelagt. Bussholdeplassene er ikke universell tilgjengelig i hht. Påkrevd standard og 
spesielt friluftsområdet mangler tilrettelegging. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur 
 
Området er koblet til det kommunale vann- og avløpssystemet og til renseanlegget 
som er del av planen. Det er også koblet til strøm fra Istad. 
 

5.12 Grunnforhold 
 
Cap Clara ligger under marin grense, som ligger mellom 70 - 75 m i området. Ifølge 
løsmassekart fra NGU har Cap Clara marine avsetninger, og noen områder med bart 
fjell. Løsmassene har normalt en tykkelse må mindre enn 0,5 m, men det kan fore-
komme lokaliteter med noe større tykkelse.    
 
Berggrunnen består ifølge NGUs berggrunnskart av diorittisk til granittisk gneis.    
 

 

5.13 Støyforhold 
 
I kommuneplanens arealdel er den nordre delen av planområdet markert som poten-
siell støysone for trafikkstøy fra fylkesvegen. Støysonen vil ikke berøre områder til be-
byggelse i planområdet. En videre støyvurdering er derfor ikke nødvendig. 
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Figur 5: Støysone i kommuneplanens arealdel, Molde kommune 2016 

  
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen som er vedlagt planen viser, at det er en risiko for flom-
hendelser i området. Planen grenser mot fjorden og havstigningen som er inkludert i 
kommuneplanens arealdel som faresone, vil berøre hele området. 
 
Risikoen er imidlertid lavt fordi området brukes hovedsakelig til friluftsformål. Bare øst 
i området kan flomhendelser komme i konflikt med den eksisterende fritidsboligen. El-
lers ligger området over kote 3 som kommuneplanens arealdel setter som grense for 
havstigning og flomhendelser. 
 
Langs elva ligger det ikke bebyggelse innenfor planområdet som kunne få problemer 
av flomhendelser. 
 
Det er registrert et kulturminne i området. Dette er tatt inn i planen. Siden det ikke er 
planlagt bebyggelse er det veldig lavt risiko for hendelser som kan komme i konflikt 
med det. 
 
Flomfarekartleggingen av Mekelva – som kommunen har fått i løpet av prosessen – 
indikerer noe vann på avveie sør for Julsundvegen i den øvre delen av planområdet.  
Oversvømmelsen kommer av at elven i modelleringen går over sine bredder mellom 
Mekvegen og Julsundvegen, og deretter følger topografien ned mot sjøen. 
Høydeforskjellen mellom pumpestasjonen og elveløpet er stor nok til at elven ikke 
oversvømmer pumpestasjonen i modelleringen.  
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Ettersom at elveløpet dreier markant mot vest ved pumpestasjonen, er det mulig at 
elven vil kunne erodere i dette området. Det rådes derfor ikke til videre utbygging før 
erosjonsfare er utredet. 
 

 
Figur 6: Flomfare, Molde kommune 2019 

 

 
 
 
  



  17 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Områdets bruk skal i fremtiden ikke endres. Den skal brukes til boliger, friluftsom-
råde/badeplass, vegformål, kommunaltekniske anlegg, fr 
 

6.2 Reguleringsformål 
 
Siden det ikke planlegges nye områder til utbygging, er formålene i planen valgt basert 
på eksisterende bruk. Det innebærer en konkretisering av kommuneplanens arealdel 
og rettelse av feil i den gamle reguleringsplanen. 
 
Hovedsakelig er det frittliggende småhusbebyggelse og friluftsformål som dominerer 
planområdet. Frittliggende småhusbebyggelse med konkretisering i bestemmelsene 
som bare tillater opp til to boenheter per tomt skal bevare strukturen som området har 
i dag. Det er ikke området der en kan tenke seg tettere bebyggelse, uten at det går 
utover kvalitetene som friluftsområdet har i dag. 
 
I tillegg til friluftsområdet (på land og i sjø) er det i denne planen tatt inn formålet ba-
deplass for selve Kringstadbukta. Dette samsvarer med faktisk bruk og åpner for be-
stemmelser som kan gi tillatelse til spesielle tilbud på land og på sjø. 
 
Det er tatt inn formål som skal åpne for etablering av sykkelparkering ved Kringstad-
bukta. Bussholdeplassen ved fylkesvegen har fått eget formål for plattformen med til-
hørende tilkomst. 
 
Alle andre formål er i samsvar med dagens bruk. Det ble rettet på noen grenser og 
samsvarer nå med realiteten. Parkeringsplassene ble tilpasset slik at de har en utfor-
ming som gjør de mer brukbart. Et tre som står på parkeringsplassen har fått eget 
symbol og sal bevares. 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Den eneste planlagte utvidelsen er en ekstra boligtomt som kan opprettes. Dette blir 
mulig fordi vegen legges om. Bebyggelsen plasseres innenfor regulerte byggegrenser 
på 4 meter. Det er lagt inn bestemmelser om tillatt terrengforandring. 
 
Tillat bygningstype er frittliggende småhusbebyggelse med opptil 2 boenheter. Dette 
begrenser størrelsen og utnyttelsen på tomten i samspill med utnyttelsesgraden.  
 
Skolen kan i fremtiden utvides, hvis det oppstår behov. Det er ikke planer om det i dag. 
Plassering på tomten skal skje innenfor de angitte byggegrensene med spesielt hen-
syn til friluftsområdet. 
 
Renseanlegget er under planlegging og vil bli større enn bygget som er på tomten i 
dag. Også her er det byggegrensene som begrenser plassering.  
 
Detaljreguleringen vil ikke ha konsekvenser for området. 
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6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Det er ikke satt høydebegrensninger i planbestemmelsene. Dermed gjelder plan- og 
bygningslovens maksimalhøyder på 9 meter møne og/eller 8 meter gesims. Dette er i 
samsvar med dagens regler og vil ikke ha konsekvenser for planområdet. 
 

6.3.2 Grad av utnytting 

 
Grad av utnytting for boligområder er satt til %-BYA = 30 % i samsvar med kommune-
planens arealdel. Dette for å bevare karakter av området med småhusbebyggelse og 
verdien som område for friluftsliv. 
 
For fritidsbebyggelsen tillates m2-BYA = 70 m2 inkl. uthus/anneks. Dette tilsvarer da-
gens utnyttelse med litt areal som reserve. Det er fra kommunens side ikke ønskelig 
med å tillate utnyttelse i samsvar med kommuneplanens arealdel i dette området. 
 
Skoleområdet omfatter større friluftsområdet. Det er i fremtiden begrenset behov for 
utvidelse, men for å legge til rette for en variabel bruk i fremtiden, er utnyttelsesgraden 
satt til %-BYA = 50 %. 
 
Området for renseanlegget får en utnyttelsesgrad på %-BYA = 75 %. Dette skal være 
tilstrekkelig for dagens bruk og mulige utvidelser i fremtiden. Det er innregulert areal til 
eksisterende pumpestasjon vest i området. 
 
Det er ingen konsekvenser for boligområdene og fritidsbebyggelsen, siden utnyttelses-
graden blir den samme som i dag. For skolearealet og renseanlegget vil det være mulig 
å få en større utnyttelse i forhold til dagens situasjon. Dette vil etter kommunens vur-
dering ikke ha vesentlige virkninger for planområdet samlet sett.  

6.3.3 Boliger 

 
Planen legger ikke opp til en utvidelse av boligarealet. De eksisterende boligområdene 
beholdes som i dag. Det blir plass til en ekstra tomt i området der vegen er lagt om. 
 
Det er lagt en begrensning til maks. 2 boenheter per tomt. Dette skal bevare strøkets 
karakter og ta hensyn til verdien for friluftslivet av området. Utnyttelsesgraden og re-
guleringsformål underbygger dette målet. 
 

6.4 Bokvalitet 
 
Området ligger nært fjorden og friluftsområdet Kringstadbukta. Det er også gåavstand 
til småbåthavn på Cap Clara. Dette er kvaliteter som planen skal bevare. Den eksiste-
rende strukturen med to cluster av småhus med begrenset utnyttelsesgrad og høyde 
er et viktig moment for bokvaliteten.  
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Området er i sykkelavstand fra Molde sentrum og koblet til hovedsykkelvegen langs 
Fv 662. Bussen stopper nær området som gir mulighet for redusert bilbruk. 
 

6.5 Parkering 
 
Parkering for boligene skal skje på egen tomt. Pga. beliggenheten og gode alternativer 
til bruk av privatbil settes kravet for bilparkering lavere enn i kommuneplanens arealdel. 
 
For alle andre områder gjelder kommuneplanens krav for parkering. 
 
De to parkeringsplassene ved Kringstadbukta skal opparbeides i samsvar med plank-
artet. Parkeringsplassene framstår i dag uorganisert og rotete. Den nye strukturen til-
later bedre parkering og parkeringsplassen SPP_2 bel utvidet for å kunne tilby flere 
parkeringsplasser og dermed unngå villparkering i vegen. 
 
Planen vil bedre parkeringssituasjonen for besøkere av friluftsområdet. Utvidelsen er 
begrenset og vil ikke går utover kvaliteten på området. Et område som i dag brukes 
som grusplass med ulovlig lagring er tilbakeført til del av grøntområdet og vil heve 
kvaliteten for omgivelsen. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Tiltak i området skal knyttes til de eksisterende ledningene for vann, avløp, strøm o.l. 
Området skal betjenes av kommunal renovasjon. Det er tilstrekkel 
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
Atkomsten fra Fv 662 vil ikke bli endret i planforslaget. Det er tatt hensyn til frisiktsoner 
og behovene for myke trafikanter. 
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Vegene skal bygges med en bredde på 5 meter. Vegene skal legges i terrenget på en 
måte som imøtekommer kravene for gode stigningsforhold så langt mulig. Det skal 
unngås unødvendige fyllinger og skjæringer. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Atkomsten for gående og syklende er i planen forbedret sammenlignet med dagens 
situasjon. Det er sikret areal til gang- og sykkelveger/fortau på 3 meter bredde med 
tilstrekkelig belysning for å sikre universell utforming og trafikksikkerheten. Over-
ganger er regulert inn i området. 
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Det er tegnet inn en ny forbindelse til/fra bussholdeplassen på sørsiden av fylkesve-
gen for å forbedre tilkomst og attraktivitet av kollektivtilbudet. 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Sykkelparkering for de bebygde områdene reguleres gjennom bestemmelser og kom-
muneplanens arealdel. 
 
For friluftsområdet og badeplassen ved Kringstadbukta er det innregulert et nytt par-
keringsanlegg som har plass til ca. 80 sykler på stativ. Dette skal gjøre det lettere og 
mer attraktive å bruke sykkel til området. Dette er også en sikker måte for å låse syk-
kelen. Denne muligheten består ikke i dag. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Området er i dag koblet til kollektivtilbudet med en ok frekvens. Bussholdeplassen, 
spesielt på sørside av fylkesvegen er av dårlig kvalitet og tar ikke hensyn til de gjel-
dende standarder.  
 
Planen regulerer inn en holdeplass plattform til bussen på sørsiden på kommunal 
grunn i kobling til lommen på fylkesvegen. Plattformen skal bygges i samsvar med 
kommunal holdeplassnorm som har status som bestemmelse til kommuneplanens 
arealdel. 
 
Plattformen er koblet til eksisterende gang- og sykkelveg på østsiden og det skal etab-
leres en ny forbindelse mot vest. Dette vil øke tilgjengeligheten og attraktivitet univer-
sell utforming og en trafikksikker atkomst til Kringstadbukta på den korteste vegen. 
 
Etter uttalelse fra Statens vegvesen er det gjort endringer langs Fylkesvegen for å 
være i samsvar med normer og retningslinjer. Det betyr utvidet vegareal (og dermed 
flytting av gangareal med inntil 2 meter) og regulering av annen veggrunn i stedet for 
grønnstruktur for å ta hensyn til nødvendige skjæringer. 
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Områdets vegetasjon skal bevares. Det er ikke planlagt tiltak i friluftsområdet som vil 
være negative for miljøet. Reguleringsplanen inkluderer bestemmelser om overvanns-
håndtering og maksimal størrelse på tette flater på tomtene.  
 
Det er også tatt inn bestemmelser om tillatt terrengtilpasning. Området er godt tilrette-
lagt for bruk av andre transportformer enn bilen. Tiltak rundt sykkelparkering og buss-
holdeplassen skal legge til rette for mer miljøvennlig transport til og fra området. 
 

6.9 Universell utforming 
 
Områdets topografi kan gjøre det utfordrende å oppfylle alle krav for universell utforing. 
Så langt mulig er stigningsforholdene på gang- og sykkelveger/fortau tilpasset og det 
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er satt krav om belysning. Bussholdeplassen er planlagt universell utformet og det er 
satt krav i planen om rampe til vannet i badebukt, samt universell tilgjengelighet for 
toalettanlegg og sitte-/grillområdet. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Kravene til uteoppholdsareal for boliger er i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
For boligområder betyr dette 50 kvm uteoppholdsareal per boenhet på egen tomt. 
 
For skoleområdet er uteoppholdsarealet regulert i egne forskrifter. 

 

6.11 Lekeplasser 
 
Reguleringsplanen omfatter bare eksisterende boliger og småhusbebyggelse. Leke-
arealet er tilstrekkelig tilgjengelig på egen tomt.  
 
Alle boliger direkte atkomst til friluftsområdet. Dette området kan brukes av alle og er 
tilrettelagt for lek som det er i dag, uten at det er etter kommunens vurdering behov for 
etablering av spesielt lekeareal. Området med skog og vann inviterer til mer fantasifull 
lek enn standard lekeplasser. Bestemmelsene for friområdet åpner for etablering av 
lekestativ, skulle det være ønskelig. 
 

6.12 Eksisterende og nye vegetasjon 
 
Planen vil ikke føre til fjerning av eksisterende vegetasjon. Ved etablering av ny ve-
getasjon forutsettes, at ikke allergifremkallende trær og planter velges.       
 
Det er innregulert et tre som skal bevares. Det er også tatt inn en bestemmelse for å 
bevare trær av en viss størrelse. Dette vil sikre kvaliteten av friluftsområdet og hindre 
unødvendig fjerning av trær uten samtykke. 
 
Det er videre inkludert bestemmelser som verner vegetasjon og landskap i området. 
Dette skal bevare eksisterende verdier og kvaliteter som utgjør området i dag.  
 

6.13 Friområder 
 
Friområdet som er etablert i dag beholdes. Det er nytt at det er innregulert et område 
for badeplassen. Det er en blanding av skog- og åpne områder langs fjorden, med 
tursti og hvileplasser. Ved badeplassen er det mulig med ball- og andre aktiviteter. 
Selve badeplassen gir mange muligheter for mennesker i alle aldersgrupper. 
 
Området er i bruk i dag og planen skal tilrettelegge for å bevare og prioritere denne 
bruken.  
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6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
For alle byggetiltak kreves det en utomhusplan i planbestemmelsene. Det er inkludert 
standard rekkefølgebestemmelser. Det er ikke spesielle forhold i området som krever 
særskilt oppmerksomhet. 
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Det er ingen landbruksfaglige interesser i området. 
 
 

6.16 Kulturminner 
 
Det ble ikke varslet nødvendigheten for undersøkelser fra Fylkeskonservatoren etter 
mottatt brev under varsel av oppstart. Den kjente lokasjonen for kulturminne er tatt inn 
i planen og sikret gjennom bestemmelsene. Siden kulturminnet ligger i et friluftsområ-
det og er sikret i plan kan det ikke ses negative virkninger av planprosessen for kultur-
minnet. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
 
Skole, barnehage og helsetjenester er tilgjengelig på Kvam. Disse kan nås til fots eller 
med sykkel pga. kort avstand.  
 
Skolebruksplanen for Molde og barnehageplanen viser nok kapasitet i området. Siden 
området allerede er bebygd og det bare kan skje utbygging med enkelte boenheter er 
det ikke fare for kapasitetsproblemer. 
 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Området er koblet til kommunalt ledningsnett for vann og avløp. Dette kan brukes vi-
dere. Siden det ikke er planlagt utvidelse av boligområdet, vi dette ikke ha betydning 
for situasjonen i området. 
 
Planbestemmelsene åpner for etablering av toalettanlegg i området. Plasserningen må 
velges med omhu og må basere seg på analyser av landskapet og virkningen for om-
rådet (jf. planbestemmelser). 
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Figur 7: VA ledninger i området 

Det foreligger ikke kart over ISTAD sitt nett. Men siden området i dag er forsynt med 
strøm og det ikke skal skje endringer forutsettes det at tilkoblingen og forsyning md 
strøm er sikret. 
 
Området skal være koblet til RIR sitt renovasjonssystem. 
 

6.19 Overordnete planer 
 

Planen vil ikke ha virkning på overordnete planer. Planen tilsidesetter parkeringskrav 

for boliger som er satt i kommuneplanens arealdel med en reduksjon av parkerings-

kravet til 1,5 i stedet for 2. 

Ellers er de overordnete formålene i både arealdel og sjøplanen videreført og/eller 

konkretisert gjennom detaljreguleringen. 

 

6.20 Landskap 
 

Unntatt utbygging av renseanlegget skal det ikke foretas endringer i området. Planen 

vil derfor ikke ha virkninger på det eksisterende landskapet. Samtidig sikrer planbe-

stemmelsene at landskapet og dens verdier bevares for fremtiden og opprettholder 

kvaliteten av friluftsområdet. 
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6.21 Stedets karakter 
 

Områdets preg som friluftsområde vil ikke endres gjennom planen. Hovedgrep i planen 

er omlegging av Mekvorpvegen og rydding av reguleringsformål i forhold til gamme-

plan.  

Det er fastsatt i bestemmelsene at det ikke kan etableres mer enn to boenheter per 

tomt. Dette vil hjelpe med å bevare områdets karakter.  


