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NOTAT 

 
Saksnummer 
PLAN‐20/02081 

Dato 
22.12.2020 

 
Til:  Click or tap here to enter text. 
 
Fra:  Hogne Frydenlund 
 
Referat ‐ Oppstartsmøte 06.01.2021  
 
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr):  32 / 5 / 0 / 0            

 
 

Byggested:  Frænavegen 496 
 

Søknaden gjelder: Oppstart av reguleringsplan      
 
 

 
 
Deltakere: 
Tiltakshaver 

Marius Nerland og Egil Nerland 

Deltakere: 
Konsulent 

Marco Böhm , Norconsult AS 

Deltakere: 
Molde kommune 

 Tore Birkeland, Gudrun Holm , Ole Heggset  og Hogne Frydenlund 

Forfall: 
Molde kommune 

Nils Bjørn Venås 

Referent: Hogne Frydenlund,  Samfunn og plan 

Gjelder: Oppstartsmøte – Eiendommen 32/5,  Frænavegen 496, 6423 Molde 

Møtedato: 6. 1. 
2021 

Møtetid: 14:00 – 
15:00 

Møtested: Teams  
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Informasjon fra 
tiltakshaver/ konsulent 
i forkant av møtet 

Molde kommune ved Nils Bjørn Venås og Hogne Frydenlund 
hadde 19.11.2020 møte med Egil Nerland/ Marius Nerland.  

Informasjon fra 
tiltakshaver/konsulent 
i møte 

Norconsult AS har i brev av 03.12.2020 oversendt planinitiativ for 
å start opp planarbeid av ca 7 dekar næringstomt ved Tusten 
skisenter.  

 
 Planområdet  

Planområdet ligger like vest for innkjørselen til Tusten skisenter og Tusten massetak.  
 

 Planavgrensning 

Grensene innenfor området anses å være av tilfredsstillende kvalitet. Molde kommune vil 
uavhengig av planprosessen starte arbeid med å klargjøre eiendomsgrense mot 32/53.  
Adressering vil være mot Frænaveien. Gitt adresse i møtet: Frænaveien 617 
 

 Gjennomgang planinitiativet 

Det er utarbeidet planinitiativ før oppstartsmøtet. 
 
Formål 
Næringsfotrmål  med tilhørende infrastruktur bestående av verksteds- og servicebygg med utelager/ 
parkering. Tiltakshaver vurderer at aktiviten det legges tilrette for i området vil medføre liten 
kundetilstrømning.  
 
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges  industribygning inntil 9 meter høyde.  
 
Utbyggingsvolumer og byggehøyder 
BYA avklares i planprosessen.  
 
Vei, vann, avløp, adkomst, trafikksikkerhet 
Utvidet bruk, og oppgradering av eksisterende avkjørsel.  
Ta  kontakt med Molde Vann og avløp. Slokkevatn må beskrives. 
Det er stor trafikk til Tustenskisenter med på/avstigning ved fylkesveien. Det er vesentlig at 
planprosessen har fokus på trafikksikkerhet for gående/ brukere av Tusten skisenter.  
 
Tiltakets virkning og tilpasninger til landskap og omgivelser 
“Bilbyen Molde” ligger like sør for planområdet, 
Større masssetak i nærområdet til parsellen.  
 

Forhold til kommuneplan/ gjeldene reguleringsplaner 
Området er satt av som nåværende - idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel.  
Området er stort sett uregulert. Fire reguleringsplaner i nærområdet  
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Plannr Tittel Kommentarer 
Vedtatt  
29.01.88 

Reguleringsplan for Tusten Vil ikke berøre Tusten skianlegg  

200608 Massetak Tusten Legge opp til avkjørsel fra adkomstvei til Tusten 
massetak. 

201413 Detaljregulering for Vegkryss 
FV 064/Frænavegen I Årødalen 

 

200734 Årødalen del 1  
 
 

 
Figur 1: Utsnitt Plannr 201413  
 

 
Figur 2: Avkjørsel inn til planområdet 
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Figur 3: Utsnitt Reguleringsplan Årødalen 1  
 
Vesentlige interesser som berøres av planarbeidet  

- Det må være fokus på at området ligger i nærområdet til golfbanen, Aktuelt å vurdere 
skjermingstiltak .    

Grunneier har vært i kontakt med  Molde golfklubb som har signalisert at de ikke  er interessert 
i arealet for å utvide golfbanen.  Det vil bli fremlagt skriftlig dokumentasjon fra golfklubben.  
- Fremføring av gang-og sykkelvei langs Frænaveien 
- Trafikkstøy og evt henssynsone for støy fra Tusten massetak 
- Trafikksikkerhetstiltak for gående fra avkjørsel/ busstopp ved Frænaveien og frem til 

avkjørsel inn til Tusten skianlegg.  
 
Kartbaser sjekket: 
Ingen registrert spesielle forhold I området‐  

- Registrert som dyrkbar jord  
- Fremmede arter I nærområdet ( hagelupin)  

 

Varsel om planoppstart – prosesser for samarbeid og medvirkning 
Kommunen sender i eget vedlegg oversikt av  offentlige instanser som bør varsles.  
 
Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger  
Selv om arealbruken ikke er avklart overordnet i kommuneplanens arealdel settes det ikke krav om 
planprogram og konsekvensutredning.  Området ligger i nærområdet til et massetak og Tusten 
skianlegg og i kort avstand fra “Bilbyen Molde”   Planområdet anses å være egnet til næringsformål 
(kran- og maskinutleie). 
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 Fremdriftsplan  

Planprosess/Tidsplan  Januar  Febr Mars 
/ 
April  

Mai Juni August/ 
september 

Oppstartsmøte X      
Varsel om oppstart X 

 
    

Frist for innspill  X 
 

   
Utarbeide planforslag    X 

 
  

Behandling PTNM     X 
 

 
Offentlig ettersyn ( 6 
uker) 

    X  

Bearbeide 
planforslaget i hht 
uttalelser  

    
 

X 

Politisk behandling 
(2. gang) 

     X 

Kommunestyrets 
behandling  

     X* 

*Kan og bli oktober 2021 
 

 Aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum 

Nei 
 Saksbehandlingsgebyr 

Orientert om Molde kommune sine gebyrsatser, som og finnes på kommunens nettsider.  
 
Faktura sendes:  
 

Marius Nerland, Birkelandsvegen 61, 6423 Molde  
Molde_Marius@hotmail.com 

 
 Fagkyndighet jf. Pbl § 12-3 fjerde ledd 

Norconsult AS er engasjert til å bistå tiltakshaver med planarbeidet.  
 

 Evt. Stopp av planinitiativet etter pbl 12-8 andre ledd 

Det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativet 
 

 Planopplysninger (planid og navn) 

PlanId 202101. - Reguleringsplan for 
 

 Naboliste – Kartgrunnlag  

 Molde kommune selger eiendomsinformasjon, plandata, kart og nabolister med mer. Vi har avtaler 
med tre ulike nettbutikker som distribuerer våre data. Her finner du produkter til byggesøknad, 
omsetning av eiendom og prosjektering. 

Kjøp av eiendomsinformasjon og kart - Molde kommune 
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Forslag til reguleringsplankart sendes på SOSI-format og pdf – fil, A3 og A0 format Tiltakshaver må 
evt gjøre endringer av plankartet med mer, etter 1. gangs behandling og etter at saken er sluttbehandlet 
av Molde kommune og klagefristen utgått.  
Ved oppstartmelding vil Molde kommume ha SOSI –filer som viser omriss av planområdet. 

 
 Kunngjøring  

Oppstart av planarbeidet kunngjøres av Norconsult AS  for tiltakshaver i minst ei lokalavis.  
Informasjon legges ut på kommunens nettsider.  
 

 Annet:  
ROS‐analyse utarbeides i eget vedlegg.  
Referatet og kommunens innspill bygger på de opplysninger og planfaglig forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøte ble arrangert. Konklusjonene er derfor foreløpige. Nye opplysninger fra 
berørte parter som f.eks naboer, offentlige instanser, interesseorganisasjoner, politisk behandling 
med mer kan føre til krav om endring av prosjektet og/eller påvirke fremdriften av det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


