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1 Innledning  
I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

(FOR-2017-12-08-1950), skal private forslagsstillere sende et planinitiativ til kommunen senest 

samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre 

punktum. På vegne av forslagstiller Tore, Borghild og Silje Ulvestad, oversendes planinitiativ for 

forslag til detaljregulering av tomt i Ranesvegen 49a på Skåla i Molde kommune, gnr/bnr 15/44.  

 

 

2 Formålet med planen 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere gnr/bnr 15/44 til boligformål. 

 

 

3 Planområdet 

3.1 Områdets plassering  
Foreslått planområde ligger på Raneset, Skåla i Molde kommune. 

 

 
Figur 3-1: Eiendommen ligger på Raneset på Skåla i Molde kommune. Kilde: http://norgeskart.no/, 30.9.2019. 
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Figur 3-2:Eiendommen ligger på Raneset i Molde kommune. Kilde: http://norgeskart.no/, 30.9.2019. 

 

3.2 Foreslått plangrense 
Plangrense er foreslått å følge eiendomsgrensen, eventuelt inkludert adkomstvegen. Detaljert 

plangrense avklares i oppstartsmøte med Molde kommune. 

 

 
Figur 3-3: Foreslått plangrense. Kilde: http://norgeskart.no/, 30.9.2019. Bearbeidet av Sweco Norge AS. 
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3.3 Beskrivelse av området 
Tomta som det er ønskelig å regulere til boligformål er 6177,9 m2 (kilde: norgeskart.no) og består i 

dag av en fritidsbolig med tilhørende uthus, samt skog. Tomta ligger rett ved et boligområde som i 

hovedsak ble etablert på 1990-tallet.  

Nedenfor er relevante tema for området beskrevet. Dersom ikke annet er oppgitt er informasjon hentet 

fra kartbasen https://kart.gislink.no/kart.  

 

3.3.1 Bebyggelse  
Det er en fritidsbolig, et uthus og et brakkebygg på eiendommen i dag. I tillegg til en gapahuk nede 

ved elva. Den eldste delen av fritidsboligen ble bygget på starten av 1960-tallet.  

 

3.3.2 Adkomst 
Det går en grusvei inn på tomta som starter ved den kommunale vegen Ranesvegen. Grusveien er ca 

100 meter lang og ligger delvis på kommunal grunn.  

 

 

Figur 3-4: Bilde tatt fra Ranesvegen. Grusveien går inn til den eksiterende fritidsboligen. Foto: Sweco Norge AS.  

 

3.3.3 Terreng 
Nord for tomta ligger elva Røa, tomta er skrånende mot elva. Lengst sør på tomta er det svak helning, 

mens det er en brattere skrent de 10 meterne nærmest elva.  

 

https://kart.gislink.no/kart
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Figur 3-5: Utsnitt av eiendommen. kilde: http://norgeskart.no, 30.9.2019. 

 

3.3.4 Natur 
Området består i hovedsak av skog med noe åpent område rundt eksisterende hytte. Det er ikke 

registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet.  

 

Røaelva som planområdet grenser til er registrert som en viktig naturtype (ID BN00020726) med 

følgende begrunnelse: Vassdragets verdi ligger særlig i at det er relativt lite påvirket av inngrep som 

forbygninger, og samtidig er lavtliggende og stilleflytende med flere fine meandrerende partier. I tillegg 

forekommer enkelte arter som indikerer verdifulle vassdrag, som laks og sjøørret. Området blir 

verdisatt til B (viktig) på grunn av at det er en større strekning med meandrerende elv, som er en 

uvanlig naturtype i M & R.  

 

Følgende råd er gitt om skjøtsel og hensyn til Røaelva: Tilplanting med gran inntil elva er uheldig, 

dette endrer den naturlige kantvegetasjonen og vi får en mindre artsrik vegetasjon. For å bevare selv 

forekomsten av åkerbær nevner Jordal (in prep.) følgende tiltak: ”Det er ønskelig med buskrydding og 

forsiktig ljåslått for å åpne opp rundt de få plantene som står igjen. Dette kunne være en oppgave for 

frivillige i samarbeid med grunneier. Uten at noen følger med på utviklinga og gjør det som synes 

nødvendig, er det tvilsomt om åkerbæra vil fortsette å tilhøre floraen i M & R i framtida.”. Viktigste 

hensyn til vassdraget vil være å bevare det mest mulig upåvirket av menneskelig aktivitet. Det bør 

også legges vekt på å unngå ytterlig negative tiltak som myrgrøfting, næringstilførsel og tilplanting 

med gran  

(Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00020726) 

 

 

Det er gjort undersøkelser av forekomst av elvemusling i elva, men det er ikke gjort funn.  
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Figur 3-6: Området består i hovedsak av skog. Kilde: https://kart.gislink.no/kart, 30.9.2019. 

 

 
Figur 3-7: Bilder er tatt mot sjøen i vest. Ved elva er det en liten fiskeplass. Når bildet ble tatt var det flo, samt stor 

vannføring. Foto: Sweco Norge AS.  

 

https://kart.gislink.no/kart
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Figur 3-8: Bilde tatt fra vest mot sørøst. Vi ser fritidsboligen bak trærne. Foto: Sweco Norge AS. 

 

3.3.5 Friluftsliv 
Det går en sti gjennom tomta, som vist på kartet nedenfor, det går også en liten sti ned til gapahuken 

ved elva. Gapahuken er bygget av grunneier for å bruke ved fisking, det ser ikke ut som gapahuken er 

brukt. Ved elva, rett nedenfor gapahuken er det en liten åpning i skogen, denne brukes som 

fiskeplass, men både stien og fiskeplassen bærer preg av lite bruk.  

 

Det er ikke registrert friluftsområder eller turområder innenfor området.  

 

 

 
Figur 3-9: Rød, prikkete linje viser stien gjennom området. Kilde: norgeskart.no, 01.10.2019 
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Figur 3-10: Gapahuken som ligger ved elva Røa. Foto: Sweco Norge AS 

 

 

3.3.6 Geologi 
Løsmasser 

Området ligger innenfor et område med hav- og fjordavsetning og strandavsetning, 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.  

 

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).  

 

Marin grense 

Forslått planområde ligger under marin grense.  

 

3.4 Berørte eiendommer 
Eiendommer innenfor plangrensen (kilde: www.seeiendom.no, 30.9.2019). 

Gårds- og bruksnummer Adresse Bruksnavn Teigareal 

1502-15/44 Ranesvegen 49 A Elvebo 6177,9 m² 

 

Eiendommer som grenser til planområdet (kilde: www.seeiendom.no, 30.9.2019). 
Gårds- og bruksnummer Bruksnavn Adresse 

1502-15/16  Osvang Brubakken 13 

1502-15/8  Osen Skålavegen 1139 

1502-15/30 Ashaug Brubakken 9 

1502-15/112 - Ranesvegen 51 

1502-15/123 - Ranesvegen 49B 

1502-15/50 Raneset I - 

1502-15/23 Ranesset - 

1502-0/1 (elva Røa) 

 

 

4 Planlagt tiltak  
Det planlegges å regulere arealet lengst sør på tomta til boligområde, med mulighet for å bygge 

eneboliger eller tomannsboliger. Eksisterende veg planlegges regulert i henhold til nødvendig 

vegstandard. Arealet i nord som grenser mot elva er det ønskelig å bevare uten bebyggelse og derfor 
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regulere til eksempelvis friluftsområde, både av hensyn til elva som naturverdi og av hensyn til 

flomfaren.  

Arealet som i kommuneplanen er satt av til boliger er ca 4 dekar. Dersom samme areal reguleres til 

boliger i reguleringsplanen anser vi det som sannsynlig at det kan være plass til 4 eventuelt 5 boliger 

innenfor området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1: Utsnitt fra kommuneplanen 

for Molde. Kilde: kommunekart.com, 

30.9.2019 

 

5 Forholdet til andre planer  
 

5.1 Regionale planer 
Eventuelle relevante regionale planer for foreslått planområde diskuteres i oppstartsmøte med 

kommunen. 

 

5.2 Gjeldende kommuneplan 
 

Informasjon om gjeldende kommuneplan for området:  

Nasjonal arealplanid 1502_K200801 

Administrativ enhet 1502 

Planidentitet K200801 

Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008 

Plannavn Kommuneplanens arealdel for Molde 2008 - 

2020 

Type Kommuneplanens arealdel 

Status Endelig vedtatt arealplan 

Dato for ikrafttredelse 28.5.2009 

Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst 
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Figur 5-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: https://kommunekart.com/klient/romsdalskart, 30.9.2019. 

 

 

I Kommuneplanens arealdel 2008 -2020, er eiendommen regulert til boligområde, samt friområde i et 

belte langs elven.  

 

 

5.3 Gjeldende reguleringsplan  
Informasjon om gjeldende reguleringsplan i for tomta:  

Nasjonal arealplanid 1502_1175 

Administrativ enhet 1502 

Planidentitet 1175 

Lovreferanse Plan- og bygningsloven 1985 eller før 

Plannavn Reguleringsplan for Raneset 

Type Reguleringsplan 

Status Endelig vedtatt arealplan 

Dato for ikrafttredelse 9.7.1976 

Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst 

 

https://kommunekart.com/klient/romsdalskart
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Figur 5-2: Utsnitt av reguleringsplan for Raneset. Kilde: https://kommunekart.com/klient/romsdalskart, 30.9.2019. 

 

I reguleringsplanen for Raneset er eiendommen regulert til spesialområde – friluftsområde. 

 
 

5.4 Pågående reguleringsplaner  
Ingen kjente pågående reguleringsplaner. 

 

 

5.5 Tilgrensende reguleringsplaner 
Det er ingen reguleringsplaner som grenser til planområdet.  

 

 

5.6 Evt. andre retningslinjer som bør diskuteres på oppstartsmøtet  
Eventuelle relevante retningslinjer for foreslått planområde diskuteres i oppstartsmøte med 

kommunen. 

 

 

6 Medvirkning 
Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  

• Varsel om oppstart. 

• Annonsering i avis og brev til berørte parter 

• Kunngjøring på kommunens nettside.  

• Offentlig ettersyn av planforslaget.  

 

Det anses ikke å være spesielle interessekonflikter ved regulering av arealet dersom arealet nærmest 

elven reguleres til friluftsområde. Dersom det skulle vise seg å være behov legges det opp til et 

informasjonsmøte i planprosessen. 

 

 

https://kommunekart.com/klient/romsdalskart
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7 Tema som skal avklares i planbeskrivelsen 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med 

planforslaget. Planbeskrivelsen vil beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 

forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav.  

Nedenfor er aktuelle tema opplistet. I oppstartmøte ønsker vi informasjon om det er andre tema som 

er spesielt relevant for området.  

 

Planfaglig tema Forslagsstillers vurdering/kommentar 

Adkomst Hensiktsmessig adkomst.    

Høyder og utnyttelse Høyde og utnyttelse på boligområdet i forhold til 

omkringliggende bebyggelse og omgivelser. 

Friluftsliv Områdets bruk som friluftsområde i dag utredes og 

behov for avbøtende tiltak vurderes. 

Barn og unges interesser Virkninger for barn og unge utredes som normalt i 

planarbeidet. 

Parkering Det må legges til rette for parkeringsareal for boligene. 

Dette håndteres i planarbeidet.  

Natur Områdets naturverdier utredes i planbeskrivelsen, og 

eventuelt behov for avbøtende tiltak fremkommer av 

planen.  

Kulturminner  Det er ikke kjente kulturminner innenfor området.  

Tilgjengelighet/ universell utforming Følger teknisk forskrift, TEK 17. Forslagsstiller ser ikke 

tematikken som problematisk og forventer at den blir løst 

etter forskriften.  

Infrastruktur Det må undersøkes om det er kommunal infrastruktur i 

det tilliggende boligområdet og om det er kapasitet til å 

at nye boliger kan kobles til eksisterende infrastruktur.  

Hydrologi Flomfare spesielt aktuelt, se også samfunnssikkerhet 

nedenfor 

 

 

8 Samfunnssikkerhet 
Det utarbeides ROS-analyse etter DSBs mal som oppsett som baserer seg på foreliggende kunnskap 

og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredninger gjort i forbindelse med planarbeidet. 

Ut fra kjent kunnskap pr nå ser vi at områdets nordligste del mot elva kan være utsatt for flom og at 

dette må utredes og hensyntas i planprosessen. Vi ønsker i oppstartmøte å vite hvilke nivå for 

utredning kommunen krever, samt om det er andre utredningstema som skiller seg ut som relevante 

for området.  

 

Elva Røa er så nærme sjøen at den påvirkes av flo/fjære. Stormflo i 2090 vil gå noen meter inn på 

land, men ikke lenger enn til gapahuken, se kartet nedenfor.  

 



PLANINIATIV RANESVEGEN 49A  SIDE 14 AV 14  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8-1: Kartet viser stormflo 2017, 2050 og 2090. 

Kilde: gislink.no, 01.10.2019. 

 

Aktsomhetsområde for flom går et stykke opp på 

tomta. Aktsomhetsområdet er et grovt anslag på 

maksimale flomvannstander avhengig av 

nedbørsfeltstørrelser for en ekstrem flom.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8-2: Kart som viser aktsomhetsområde for flom. Kilde: 

gislink.no, 01.1.02019. 

 

 

 

9 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning  
 

Etter § 4 i Forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller vurdere om planforslaget faller 

inn under kriteriene for KU. Forslagsstiller kan ikke se at reguleringsplanen i tidligfase kommer inn 

under tiltak listet opp i forskriftens og/eller vedlegg I eller II. Dette skal verifiseres av ansvarlig 

myndighet.  

 

 


