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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
RIR ønsker å skille privatkunder og bedriftskunder, og ønsker i den forbindelse å 
bygge sorteringshall for mottak av avfall fra privatkunder. Tiltaket medfører omregu-
lering av et areal i gjeldende reguleringsplan fra friområde til renovasjonsformål.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagsstiller er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR). 
Planarbeidet utføres av Asplan Viak AS. 
 
Reguleringsendringen gjelder en del av gnr 33, bnr 154, som eies av RIR. Tilgren-
sende eiendommer er gnr/bnr 32/16, 33/203 og 33/151.  
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3. Planprosess 
 
Tabellen nedenfor viser steg i planprosessen. Referat fra oppstartmøte med kommu-
nen er vedlagt planen. 
 
Dato Aktivitet Deltakere 
20.11.2018 Innledende møte RIR, Molde kommune 
07.02.2019 Planinitiativ oversendt 

kommunen 
Asplan Viak AS 

26.02.2019 Forhåndskonferanse Molde kommune, RIR, 
Asplan Viak AS 

28.03.2019 Brev til grunneiere og hø-
ringsinstanser 

Asplan Viak AS 

30.03.2019 Oppstartannonse i Roms-
dals Budstikke 

Asplan Viak AS 

01.04.2019 Kunngjøring på kommu-
nens hjemmeside 

Molde kommune 

10.05.2019 Frist for innspill til varsel 
om oppstart 

 

 Vedtak om utlegging til of-
fentlig ettersyn 

Plan- og utviklingsutvalget 

 Offentlig ettersyn  
 Plan vedtatt av plan- og 

utviklingsutvalget 
Plan- og utviklingsutvalget 

 Plan egengodkjent av 
kommunestyret 

Kommunestyret 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 

Kommuneplan:  
Figur 1 viser utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025, plan 
nummer K201401 sist revidert 14.11.2016. Grensa for reguleringsendringa i nord 
skal følge Kordalselva. I kartet er angitt flomfare. Det går en høyspentlinje nord i pla-
nområdet med restriksjonsområde som går delvis inn i planområdet. Sør for planom-
rådet er lia opp mot fjellet Hausen avmerket med skredfare. 
 

 
Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Gjeldende reguleringplan har planid 1882 «Industriområde E. Årødalen». Utsnitt av 
plankartet er vist i Figur 2. Regulering av området til renovasjonsformål er ikke i sam-
svar med kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan.  
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Figur 2 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan 

4.3 Tilgrensende planer 
 
I nordøst grenser arealet som skal omreguleres til reguleringsplan 2189 «Regule-
ringsplan for Skaret». Reguleringsformål er skytebane. 
 

4.4 Temaplaner 
 
Det er ingen kjente temaplaner som omfatter planområdet 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
Det er ingen statlige retningslinjer, rammer eller føringer som er relevante for områ-
det. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdets beliggenhet er vist med rød sirkel på Figur 3, og ligger øst for dagens 
adkomstveg til RIR. Reguleringsplanen legger til rette for en utvidelse mot øst av 
RIRs eksisterende anlegg. 
 

 
Figur 3 Planområdets beliggenhet 

 
Planområdet foreslås avgrenset som vist i kartillustrasjon i Figur 4 nedenfor. Arealet 
utgjør 24200 m2. 
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Figur 4 Plangrense 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området grenser til Kordalselva i nord, eksisterende avfallsanlegg i sørvest og ube-
rørt skogsområde i sørøst.  
 

5.4 Landskap 
 
Planområdet er et nordvendt skogsområde som skråner ned mot Kordalselva. Områ-
det er lite eksponert mot omgivelsene, ligger i dalbunnen, har i seg selv få landskaps-
messige kvaliteter og grenser til utbygd og etablert industri og renovasjonsdrift. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Utsnitt av 
kart fra Riksantikvarens database Askeladden er vist i Figur 5. 
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Figur 5 Søk i Askeladden gir ingen treff på automatisk freda kulturminne 

 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
Området er ubebygd og dekket av gammel skog, som vist i utsnitt fra miljøstatus.no i 
Figur 6. Figur 7 viser bilde fra området. Det er ikke gjort undersøkelser av flora og 
fauna i området i forbindelse med planarbeidet.  
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Figur 6 Området er dekket av gammel skog (Miljøstatus.no) 

 
Figur 7 Blanding av løvskog og barskog 
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5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

Vurdering etter §8 - (kunnskapsgrunnlaget): 
Sjekk på miljøstatus.no gir ingen treff på truede arter eller naturtyper.  

Vurdering etter § 9 - (føre-var-prinsippet): 

Tilgjengelig kunnskap (miljøstatus.no) tilsier at tiltaket ikke fører til vesentlig skade på 

naturmangfoldet. 

Vurdering etter § 10 - (økosystemtilnærming og samlet belastning): 

Tiltaket medfører en nedbygging av et areal med tilnærmet urørt natur. Når tiltaket er 

satt i drift vil det ikke medføre økt belastning på omgivelsene. 

Vurdering etter § 11 - (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver): 

Ikke relevant. 

Vurdering etter § 12 - (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder): 

Ikke relevant. 

 

5.7 Trafikkforhold 
 
Adkomst til RIRs område går via Årøsetervegen. Fartsgrensen er 80 km/t. Ved inn-
kjøringen til RIR er det skiltet 30 km/t. Det er ikke registrert politirapporterte ulykker 
på lokalvegnettet som fører fram til RIRs område. 
 
Det ligger i sakens natur at levering av avfall skjer med bil, og at så godt som all tra-
fikk til og fra anlegget skjer med bil. Tunge biler blir registrert og veid, og årsbasis ut-
gjør denne trafikken 18000 kjt. Personbiler veies ikke systematisk, men RIR anslår 
antallet til å være omtrent det samme som for tunge biler. Samlet utgjør trafikken ca 
140 – 160 kjt/dag, avhengig av antall åpningsdager.   
 
Arbeidsreiser kan foretas til fots eller på sykkel langs Gamle Årødalsvegen, som er 
bilfri, fra E39 og nesten fram til området. Det siste stykket går i blandet trafikk på Årø-
setervegen.  
 
Det er også mulig å sykle langs Fv64, men det er fartsgrense 70 og 80 km/t uten gs-
veg. Mange vil derfor vurdere dette som utrygt. 
 
Det er sykkelparkering for ansatte med dusjmulighet under administrasjonsbygget. 
 
Internt i RIRs anlegg er det veger som fører fram til de forskjellige avfallsfraksjonene 
og sorteringspunkter. 
 

5.8 Barns interesser 
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Området ligger langt unna boligbebyggelse, og benyttes ikke av barn i dag. 

5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Aktiviteten tilknyttet RIRs anlegg er i sin natur bilbasert. Det er ikke hindringer som 
vanskeliggjør tilgang for HC-kjøretøy. 

5.11 Teknisk infrastruktur 
RIRs eksisterende anlegg er knyttet til offentlig vann- og avløpssystem. 
 
I følge RIR er det god kapasitet på høyspent inn til området.  

5.12 Grunnforhold 
 
Utsnitt fra løsmassekart angir at mesteparten av området består av torv og myr. RIR 
antar at det er ca 60cm jord på morene. 
 

 
Figur 8 Utsnitt fra løsmassekart   

5.13 Skred- og flomfare 

5.13.1 Skred 

Området er dekt av NVE sitt aktsomhetskart for snøskred, men er ikke dekt av akt-
somhetskart for andre skredtyper i bratt terreng (stein og jord) eller NGI sitt kombi-
nerte aktsomhetskart for stein- og snøskred. Ifølge veilederen til NVE «sikkerhet mot 
skred i bratt terreng» kan NGI sine kart brukes til å avgrense aktsomhetsområder for 



  14 
 

snøskred i stedet for de nasjonalt dekkende aktsomhetskartene (NVE sitt aktsom-
hetskart på snøskred er nasjonalt dekkende). ( http://publikasjoner.nve.no/veile-
der/2014/veileder2014_08.pdf) s. 9. Det betyr at det skal ikke være krav til skredfare-
vurdering for området. 
 
Figur 9 viser planområdet oppå kombinert aktsomhetskart. Rødt er NVE sitt aktsom-
hetskart på snøskred, brunt er NGI sitt. Svart er steinsprang, mens for jordskred er 
det ingen aktsomhet i området.  
 

 
Figur 9 Kombinert aktsomhetskart for skred 

 

5.13.2 Flom 

På bakgrunn av kommunes krav til flomvurdering utarbeidet Asplan Viak AS en kart-
legging av flomfare i Kordalselva (Asplan Viak As, 2019) som er vedlegg til planen.  
 

 
Figur 10 Flomsonekart for 200-års flom + 20%. 

Figur 10 viser flomsonekart for 200-års flom + 20% påslag for klimaendringer. La-
veste gulvnivå i miljøstasjonen er ca 132,7m. Vannstand ved brua vil være ca 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
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130,5m ved 200-års flom med 25% økning i Mannings tall. Planlagt bebyggelse trues 
derfor ikke av 200-års flom.  

5.14 Støyforhold 
Det er ingen støyfølsom aktivitet i området i dag. 
 

5.15 Forurensing 
Avrenning fra deponiet er koblet til renseanlegg. Avrenning fra utendørs kompost er 
koblet direkte til kommunalt avløp. Overflatevann ellers, renner ut i Kordalselva. RIRs 
utslipp til vann er regulert gjennom tillatelse nummer 2016.0706.T gitt av Fylkesman-
nen i Møre og Romsdal26.102016. 
https://www.norskeutslipp.no/WebHandlers/PDFDocumentHandler.ashx?documen-
tID=174435&documentType=T&companyID=64025&aar=0&epslanguage=no 

5.16 Risiko og sårbarhet 
Kommunens mal er benyttet, og analysen er gjengitt i sin helhet nedenfor. 
 
  

https://www.norskeutslipp.no/WebHandlers/PDFDocumentHandler.ashx?documentID=174435&documentType=T&companyID=64025&aar=0&epslanguage=no
https://www.norskeutslipp.no/WebHandlers/PDFDocumentHandler.ashx?documentID=174435&documentType=T&companyID=64025&aar=0&epslanguage=no
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planarbeidet er satt i gang som følge av RIRs behov for mer areal for å bedre logis-
tikken i området ved å skille næringskunder og privatkunder. Området skal benyttes 
til mottak og sortering av avfall fra privatkunder. Hageavfall lagres ute. Øvrig avfall 
mottas og sorteres under tak. 

6.2 Reguleringsformål 
Det er valgt formål renovasjonsanlegg (Sosi 1550), naturområde (Sosi 3020) på land 
og friluftsområde i sjø og vassdrag (Sosi 6710). 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Det er utarbeidet situasjonsplan for tiltaket som vist i Figur 11. Bygget er plassert slik 
at det det blir en inngrepsfri sone langs elva på 20 m, bortsett fra et mindre område 
ved innkjøringa der adkomsten nærmest eksisterende veg blir ca 10m på det minste. 
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Figur 11 Situasjonsplan som viser plassering av miljøstasjon (Ill.: Bucci arkitektur og design AS) 
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Figur 12 Perspektiv av RIRs anlegg sett fra nord med planlagt miljøstasjon til venstre (Ill.: Bucci arkitektur og de-
sign AS) 

 

 
Figur 13 Perspektiv av miljøstasjon sett fra nord (Ill.: Bucci arkitektur og design AS) 

 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

Gesimshøyde for bygninger som vist i illustrasjonene på kote 143. Hallens høyde 
over terreng i øst der avfallet leveres er ca 8 m. Høyde over terreng i vest der avfallet 
hentes ut av hallen er er ca 9,5m. Laveste gulvhøyde blir da på ca kote 132,7. I regu-
leringsbestemmelsene er maksimal bygningshøyde satt til kote 150 for å ha en viss 
fleksibilitet.  

6.3.2 Grad av utnytting 

Utbygd areal i illustrasjonsplanen er ca BYA=6000m2. Tillatt bebygd areal inkludert 
parkerings- og manøvreringsareal er i reguleringsbestemmelsene satt til 10000m2 av 
ca 16000m2 som er regulert til renovasjonsanlegg. 
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6.5 Parkering 
 
Dagens parkering for ansatte og besøkende langs østsida av internvegen flyttes til 
vestsida av administrasjonsbygget. Ved bruktbutikklokalet i den planlagte miljøstasjo-
nen anlegges 4 ordinære parkeringsplasser og 1 HC-plass. Kommuneplanen oppgir 
ikke krav til parkering for denne typen virksomhet. Behovet for parkering er derfor ba-
sert på RIRs antakelser om behovet. 20% HC-parkering overoppfyller kommunepla-
nens krav i §10.4 til HC-parkering på 5%. 
 
Kommuneplanens §10.5 stiller krav om at 6% av parkeringsplassene i tilknytning til 
offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha ladepunkt for elbil. Det legges ikke 
opp til parkering for ansatte i tilknytning til miljøstasjonen. Publikum vil bare ha kort 
stopp for å levere avfall, evt. besøke bruktbutikken. Ladepunkt for elbil anses derfor å 
være overflødig. 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
Planområdet knyttes til eksisterende infrastruktur inne på RIRs område. Vannforsy-
ning hentes fra kum ved administrasjonsbygget.  
 
Det er god kapasitet på høgspent inn til RIRs anlegg i dag. Det planlegges en ny tra-
fostasjon, med egen kurs til miljøstasjonen. 
 
Hallen skal ikke varmes opp, og det er ikke aktuelt å ta i bruk alternative energikilder. 
 
Telefon og internettilknytning blir via eksisterende ordning. 
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Adkomsten til RIRs område via Årøsetervegen blir som i dag. Adkomst til den nye 
miljøstasjonen håndteres via det interne vegnettet, og medfører at næringstrafikk på 
en bedre måte enn i dag skilles fra trafikk av privatkunder.  
 
Privatkunder som skal levere avfall svinger til venstre umiddelbart etter brua over 
elva og kjører inn i hallen fra øst der avfallet kastes i kontainere for respektive frak-
sjoner. Etter at avfallet er levert kjøres det ut på nordsida av hallen og samme veg ut 
av området som inn. Kjøremønsteret ved levering av avfall er vist med røde piler i Fi-
gur 14. 
 
At trafikken sirkulerer med klokka innebærer at trafikkstrømmen ut av hallen må 
krysse trafikkestrømmen som kommer inn. Det vil derfor være et konfliktpunkt ved 
nordenden av hallen. Hastigheten vil være liten, og eventuelle uhell vil sannsynligvis 
bare medføre materielle skader. 
 
Kontainere med avfall hentes ut på vestsida av bygget. Avstanden til dagens intern-
veg er liten, slik at det vil bli en brei avkjørsel som vil flyte sammen med vegen, og 
som kan bli delvis bli benyttet som manøvreringsareal.  
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Figur 14 Kjøremønster vist med røde piler 

 

6.7.2 Utforming av veger 

Tiltaket omfatter i liten grad veger. Utomhusarealet består av plasser for manøvrering 
øst og vest for bygget. Disse knyttes sammen med en kort rampe med stigning på 
7%. Lengdesnitt av rampen er vist i Figur 15. 
 
I reguleringsbestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav til at det skal utarbeides tek-
niske planer for veg- og trafikkområder som skal godkjennes av kommunen før byg-
ging av hallen. 
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Figur 15 Lendgdesnitt av rampe som knytter øvre og nedre nivå sammen 

 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

Tiltaket medfører ingen endring sammenlignet med dagens situasjon, se avsnitt 5.7 
Trafikkforhold. 
Eksisterende sykkelparkering for ansatte beholdes. Tilrettelagt sykkelparkering for 
besøkende til miljøstasjonen anses ikke å være aktuelt. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

Bussene mellom Molde og Eide/Fræna kjører Tussentunnelen, og det er ikke buss-
stopp langs Fv64. Tiltaket utløser ikke nye tiltak for kollektivtransport. 

6.8 Miljøtiltak 
Avfallet mottas og håndteres på måter som ikke utgjør fare for forurensing. Det er 
derfor ikke planlagt spesielle miljøtiltak ut over dette.  

6.9 Universell utforming 
 
HC-parkering anlegges i tilknytning til bruktbutikk. Betaling for levering av avfall skjer 
inne i den planlagte hallen, som vil være betjent. 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
Det er avsatt et belte med reguleringsformål grøntstruktur langs elva. Vegetasjon her 
beholdes. Vegetasjon ellers fjernes etter som utnytting av arealet krever det. 

6.13 Friområder 
 
Naturområdet langs elva er ikke tiltenkt bruk, men er ment som en buffer mellom elva 
og anlegget. 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Det er utarbeidet situasjonsplan for disponering av arealene. Situasjonsplanen er 
vedlegg til reguleringsplanen, og vist i Figur 11. Utearealene vil være asfalterte flater-
som er nødvendige for byggets funksjon, og derfor opparbeides samtidig med byg-
get. 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
Området er bevokst med noe gammel skog med liten verdi, se Figur 16. 
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Figur 16 Skog i planområdet 

6.16 Kulturminner 
 
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i området. Det er heller ikke regi-
strert etterreformatoriske kulturminner som blir berørt. 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Anlegget knyttes til eksisterende anlegg for vann- og avløp, el- og telenett. 
Tiltaket har ingen innvirkning på trafikkmengder. 

6.19 Overordna planer 
LNF-område i kommuneplanen omdisponeres til renovasjonsanlegg. 

6.20 Landskap 
Tiltaket vil ikke være synlig fra områder der folk ferdes.  

6.21 Stedets karakter 
Tiltaket er en opprydning av eksisterende virksomhet i et område som er preget av 
RIRs renovasjonsanlegg. Nærmeste nabo er Tofte Gjenvinning i samme bransje. Til-
taket vil ikke endre på stedets karakter i nevneverdig grad. 

7. Konsekvensutredning 
 
Referat fra forhåndskonferansen slår fast at det ikke er aktuelt med konsekvensutred-
ning. 
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8 Oppsummering av merknader til varsel om oppstart 

 

Navn Innspill ved annonsering av oppstart av 
planarbeid 

Kommentar 

Fylkesman-
nen i Møre 
og Romsdal 

I følgje vassressurslova § 11 skal det 
langs vassdraga sikrast eit naturleg 
vegetasjonsbelte som motverkar av-
renning og gir levestad for planter og 
dyr langs elvebreidda. Breidda på ve-
getasjonsbeltet skal gå fram av plan-
kartet, og det bør knytast føresegner 
til arealet.  
Det bør gjerast ei vurdering av mog-
leg forureining til elva som følgje av 
tiltaket.  
Det må gjennomførast ein risiko- og 
sårbarheitsanalyse (ROS) for plan-
området, jf. plan- og bygningslova 
(pbl.) § 4-3.  
Område med fare, risiko eller sårbar-
heit skal merkast av i kartet som om-
synssone, jf. pbl. § 12-6. Det skal 
knytast føresegner til omsynssonene.  
  

Det blir etablert vegtasjons-
belte på 20 m frå elva. 
 
 
Det er minimal forurei-
ningsfare knytt til den plan-
lagde aktiviteten. 
ROS-analyse vert utført. 
Fylkesmannen sitt løyve til 
mottak, lagring og hand-
saming av avfall datert 
16.10.2016 regulerer aktivi-
ten. 
 
 
Omsynssone for høgspen-
ningsanlegg vert innar-
beidd i kart og føresegner. 

MR-fylke Peikar på at planområdet strekker 
seg heilt inn til stien som knyter sa-
man Gamle Årødalsvegen med ve-
gen og løypenettet inn mot Skaret og 
Kordalen 

Arealet regulert til renova-
sjonsanlegg er om lag 20m 
unna turvegen på det næ-
raste.  

NVE Gir anbefalinger mht flom og skred I gjeldende kommuneplan 
er det angitt både flomfare 
og skredfare. Det er derfor 
utført flomberegninger som 
viser at det ikke foreligger 
flomfare. Skredfare er vur-
dert av geolog utfra til-
gjengelig informasjon.  

Avinor Referer til høyderestriksjonsflater og 
støy fra Molde Lufthavn. Konkluderer 
med at tiltaket ikkje er i konflikt med 
de interessene Avinor skal ivareta. 

 

Naturvern-
forbundet 

Ber om at det blir tatt hensyn til elva 
både i anleggsfasen og driftsfasen. 
Foreslår 30m vegetasjonsbelt/friareal 
langs elva. 

Reguleringsbestemmel-
sene stiller krav om at an-
legs- og driftsfasen utføres 
slik at elva ikke forurenses. 
Det er satt av areal til na-
turområde på 20m langs 
elva.  

 


