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Innledning:  
Dette dokumentet er utarbeidet i forkant av planoppstart og er en 
oppsummering/vurdering av planene slik de foreligger pr 23.11.2020. Dette kan 
forandre seg underveis i planprosessen og nye momenter og vurderinger vil kunne 
komme til underveis. 
Forslagstiller har tidligere søkt om opprettelse av to nye hyttetomter i området men 
fått avslag på dette. I henhold til tilbakemelding fra kommunen ønsker forslagstiller nå 
å regulere området for å muliggjøre opprettelse av nye hyttetomter.  
 
 
1 Formål: 
Formålet med planarbeidet er å regulere del av gnr 253 bnr 4 Molde kommune til 
fritidsbebyggelse slik at det kan opprettes nye hyttetomter i området. Det planlegges 
3 nye hyttetomter i tillegg til allerede etablerte hyttetomter innenfor planområdet. 
 
 
2 Planområdet:  
Planområdet pr 23.11.2020 er vist på kartet under og er ca 65 daa 
(http://www.kommunekart.com/klient/romsdalskart): 
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Planområdet består av følgende eiendommer (gnr/bnr): 253/4, 253/34, 253/29, 
253/27, 253/32, 253/25 og 253/35 i Molde kommune. 
  
Planområdet er i kommunedelplan for Nesset 2012-2020 regulert LNF (Landbrk-, 
natur- og friluftsområde) http://www.kommunekart.com/klient/romsdalskart:  
  

 
 
Både øst og vest for planområdet er avsatt til område for framtidig fritidsbebyggelse.  
 
En utbygging som planlagt vil føre til noe økt trafikk langs Meisalfjellvegen og økt 
aktivitet mellom vegenden og planområdet i forbindelse med byggeaktivitet på de nye 
hyttetomtene. Ellers vil planlagte tiltak etter plankonsulentens vurdering pr 
23.11.2020 ikke få innvirkning utenfor planområdet. 
 
 
3 Planlagt bebyggelse og anlegg:  
Det planlegges 3 nye hyttetomter med tilhørende naust innenfor planområdet i tillegg 
til allerede etablerte hyttetomter. Det er planlagt hytter med enkel standard uten 
innlagt strøm, avløp og vann. Vann planlegges hentet fra egnede omkringliggende 
vannkilder/bekker. Eventuelt fraktes dette av hytteeiere fra sine hjem. Avløp via 
forbrenningstoalett/biodo eller liknende. Hyttestrøm via solcelleanlegg. Naust 
planlegges nede ved Meisalvatnet. 
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4 Utbyggingsvolum og byggehøyder:  
Hyttene planlegges med moderat størrelse, maksimalt 70m² BYA og eventuelt 
uthus/anneks på maksimalt 15m² BYA. Maks mønehøyde 5 meter over 
gjennomsnittlig eksisterende terreng. Hyttene skal males med nøytrale jordfarger og 
taket skal være tretak, torvtak eller takshingel med nøytrale/mørke farger. 
Naust planlegges med moderat størrelse, maks 20m² BYA og maks mønehøyde 3 
meter over gjennomsnittlig planert terreng. Naustene skal males med nøytrale 
jordfarger og taket skal være tretak, torvtak eller takshingel med nøytrale/mørke 
farger. 
 
 
5 Funksjonell og miljømessig kvalitet:  
Planforslaget vil stedfeste allerede etablerte tiltak i området og i tillegg legge til rette 
for etablering av 3 nye hyttetomter med tilhørende naust. Det er pr i dag minimum 50 
meter mellom hyttene i området, planlagte hytter vil komme noe tettere, men 
fremdeles vil det være romslig og luftig mellom hyttene.  

 
  
6 Tiltakets virkning på og tilpassing til landskap og omgivelser:  
Planområdet ligger i en sør- øst- vendt helling ned mot Meisalvatnet. Området ligger 
fra ca kote +610 (Meisalvatnet) til ca kote +665 i øvre del av planområdet. Planlagte 
hytter tilpasses terrenget jfr pkt 4 og 5 over. Moderat utbygging og mye luft mellom 
byggene.  
 
Plankonsulenten har utført en plansjekk (18.11.2020) for området i ulike tilgjengelige 
datasett: 
 
www.gislink.no: 

 
 
Aktsomhetsområde snø- og steinskred nordvest i området. Må hensyntas i det videre 
planarbeidet. 
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Aktsomhetsområde flom må hensyntas i det videre planarbeidet. 
 
https://kart.naturbase.no/ 
 

 
 
Friluftslivsområde i nordvest, må hensyntas i det videre planarbeidet. 
 
I tillegg går det en høyspentrasse ned mot Meisalvatnet som også må hensyntas i 
det videre planarbeidet. 
 
https://artskart.artsdatabanken.no:  
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Ingen truede arter. 
 
 
Kart/bilder: 
 
https://www.norgeibilder.no: 
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https://www.norgeskart.no: 
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Plankonsulenten er av den oppfatning at det ikke er framkommet opplysninger som 
er til hinder for en planoppstart. 
 

7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid: 

Planområdet er regulert til LNF, Landbruk-, Natur- og Friluftsområde i 
kommunedelplan for Nesset 2012-2020, jfr pkt 2 over.  
 
Planområdet ligger på motsatt side av Meisalvatnet i forhold til eksisterende 
reguleringsplaner i området; Planid 2010005- Kvennsetfjellet og planid 2003003- 
Meisalvatnet hyttefelt gnr 44,48 og 52 (https://kommunekart.com/klient/romsdalskart): 

 
 

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: ‘ 

3 nye hyttetomter med tilhørende naust vil føre til noe økt trafikk i området. Spesielt i 
byggeperiodene. Adkomst vil hyttetomtene vil være via Meisalfjellvegen og felles 
parkeringsplass der og over Meisalvatnet eller via stier langs land til tomtene.   

Utover dette kjenner ikke plankonsulenten til at andre interesser berøres p.t. 

9 Hvordan ivareta samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet: 

Det er sett på ulike tema jfr pkt 6 over. Dette omfatter en enkel sjekk av tilgjengelig 
informasjon om området på internett. Plansjekken viser at deler av planområdet 
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ligger innenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred samt at deler av 
planområdet er innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Nederst i planområdet går det høyspentledninger som må hensyntas.   

Ellers er det ingen indikasjoner på at det er knyttet noe fare til området når det gjelder 
samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet. I forbindelse med planarbeidet vil det bli 
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

10 Berørte offentlige organer og andre instanser skal varsles ved planoppstart: 

Naboer 
Statens Vegvesen 
Lokalt kraftselskap 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
NVE 
Molde kommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 
 
11 Prosesser for samarbeid og medvirkning:  
Det legges opp til å utarbeide planprogram og konsekvensutredning (se pkt 12 
under). Planprogram og oppstartsmelding sendes til berørte naboer og instanser jfr 
lista over. Merknader innarbeides i planprogrammet som fastsettes av kommunen.  
 
Planforslag med konsekvensutredning utarbeides.  
Planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser, plankart, ROS- 
analyse mm. utarbeides og leveres Molde kommune til behandling.  
Planforslaget sendes deretter på offentlig høring før det vedtas av Molde kommune. 
 
 
12 Vurdering av behovet for konsekvensutredning:  
Arealet er ikke avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Nesset 2012-2020. 
Det vurderes derfor som nødvendig med planprogram og konsekvensutredning for 
det påfølgende planarbeidet. Dette følger av Forskrift om konsekvensutredninger §6. 
Det bør vurderes om planprogrammet og konsekvensutredningen kan utarbeides på 
en noe forenklet måte ettersom det her er snakk om moderate utbyggingsplaner med 
3 hyttetomter og tilhørende naust. 
 
 
13 Kart med planavgrening: 
Se pkt 2. 
 
14 Skisse/illustrasjoner:  
Se pkt 3 over. 
 
 
15 Infrastrukturtiltak:  
Overvann/takvann føres til terreng. Vann medbringes/hentes fra egnet kilde. Avløp 
via forbrenningstoalett/biodo eller liknende.  
Adkomst via Meisalfjellvegen og over Meisalvatnet eller via stier i nærområdet. 
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16 Utredninger:  
Plankonsulentens foreløpige vurdering er at det må utarbeides planprogram og 
konsekvensutredning. Dette bør være av en forenklet karakter med bakgrunn i de 
moderate utbyggingsplanene.  
 
 
17 Andre grunneiere/rettighetshavere:  
Plankonsulenten kjenner ikke til andre grunneiere eller rettighetshavere i området 
bortsett fra de som er nevnt i pkt 2 over.  
 
 
18 Forslag til framdrift: 
 
Oppstartsmøte:        Uke 52, 2020 
Oppstartsmelding og planprogram:     Uke 3, 2021 
Merknadsfrist:        Uke 10, 2021 
Planprogram fastsettes av Molde kommune:    Uke 15, 2021 
Planforslag leveres Molde kommune for saksbehandling:  Uke 24, 2021 
1. gangs behandling:       Uke 35, 2021 
Sluttbehandling:        Uke 43, 2021 
 
 
 
19 Andre opplysninger: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
Angvik 24.11.2020 
 
Espen Kjærnli 
Angvik Prosjektering AS 
 


