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 Planinitiativ for å starte arbeidet detaljregulering av næringstomt i 
Bilbyen på. gnr. 32, bnr. 5 

Iflg. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (pbl) skal 
private forslagstillere sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte 
etter pbl §12-8.  

På vegne av grunneier Marius Nerland fremmes herved dette planinitiativet med ønske om å starte opp 
arbeid med detaljregulering av en ca. 7 daa stort næringstomt ved Tusten Skisenter på gnr./bnr. 32/5 ved 
Bilbyen i Årødalen i Molde.  

 

1  Generelle opplysninger 

Fagkyndig plankonsulent    

Firma  Norconsult AS (Molde)    Org. Nr. 962 392 687  

Adresse Grandfjæra 24, 6415 Molde 

Kontakt  Marco Böhm, marco.bohm@norconsult.com, +47 958 72 906 

 

Forslagstiller 

Grunneier Marius Nerland      Org.Nr.  ---  --- ---  

Adresse Birkelandvegen 61, 6423 Molde 

Kontakt  Molde_Marius@hotmail.com; 905 38 116 

 

Eiendomsinformasjon 

Gårds- og bruksnummer(e)  32/5 

Adresse    Frænavegen 496, 6423 Molde 

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde 
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
Hogne Frydenlund 5209339/Planinitiativ_32-5 Næringstomt Bilbyen.docx 2020-12-03 
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2  Om planarbeidet 

a) Formålet med planen 

Området ønskes regulert til næringsformål (kran- og maskinutleie) med mulighet for utelager/parkering og 
verkstedbygg og tilhørende anlegg.  

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Det skal brukes eksisterende avkjørsel i Frænavegen til Tussen. 

Området vil grense til både golfbanen, Tusten massetak og Tusten skisenter.  

Ønsket bruk av området skal gi et supplerende tilbud til Bilbyen. 

 

Figur 1 Kart med foreløpig planavgrensning 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det skal etableres et verksteds- og servicebygg med utelager/parkering.  

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Bygninger skal i utgangspunktet oppføres i en etasje, men kan - som typisk for industribygninger - få en 
høyde på inntil 9,00 m. Bygningen vil sannsynligvis få en enkelt og nøktern utforming.  

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Normal standard for fritidsbebyggelse iht. TEK17.  

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Det er ingen spesielle landskapsforhold som bør hensyntas. Det er bilforretninger på andre siden av 
Frænavegen, men det er ellers liten bebyggelse i området.  



 

 2020-12-03  |  Side 3 av 8 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\molde2\520\93\5209339\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\planinitiativ_32-5 
næringstomt bilbyen.docx 

g) Forholdet til kommuneplan, evt. gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Området er avsatt til arealformålet «idrettsanlegg - nåværende» og innenfor hensynssone for vegtrafikkstøy 
og sikringssone for flyplassen. 

Tiltaket er ikke i samsvar med overordnet plan.  

 

Figur 2  Utsnitt fra gjeldende kommuneplanens arealdel for Molde del 1, 2015-2025. 

Området er stort sett uregulert, men tangerer 3 tilgrensende reguleringsplaner ved adkomstvegen.  

Det er ikke registrert pågående planarbeid i området, men en er kjent med at det foregår arbeid med 
utvikling av Tusten som aktivitetsområdet for idretts og fritidsaktiviteter.  

 

Figur 3 Oversiktskart med gjeldende reguleringsplaner i området.  
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h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Følgende interesser kan være aktuelle i området: 

 Næringsinteresser (Bilbyen og «bilklynge») 
 Friluftsinteresser (Tusten Aktivitetspark) 
 Mineralressursinteresser (Tusten masseuttak) 
 Trafikkinteresser (Frænavegen) 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Det henvises til sjekkliste for ROS-analyse nedenfor. Det er ikke registrert risiko- og sårbarhetsfaktorer fra 
naturlige opphav som vil berører området til framtidig utbygging.  

 

Figur 4 Kart som viser Beredskapssjekk på GISLink.no  

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Følgende offentlige instanser med berørte parter vil varsles: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Statens vegvesen 

Fræna kommune 

Naboer  
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k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere 
naboer og andre berørte 

Det er ikke planlagt særlige medvirkningsmekanismer utover de vanlige varslings- og underrettingsrutinene i 
samsvar med pbl.  

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Planen er ikke i samsvar med overordnet plan, men av overskuelig karakter. Vi vurderer at planen ikke 
utløser krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger – se under.  

 Vurdering om tiltaket faller inn under vedlegg I i forskrift om konsekvensutredninger: 

Potensielle tema: 

Nr. 24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2. 

 Vurdering: Bebyggelse vil holde seg under 15 000 m2 Bruksareal.  

 Vurdering om tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger: 

Potensielle tema: 

Nr. 11j Næringsbygg, herunder kjøpesentre [..], bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål. 

 Vurdering: Tiltaket vil ha overskuelig omfang og lokal avgrensning. Det vurderes som tilstrekkelig at 
planens virkninger beskrives ordinært i planomtalen. En utredning etter KU-forskriften vurderes som 
uforholdsmessig.  

 Vurdering om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10 i forskrifta: 

Potensielle tema: 

Statlige planretningslinjer om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Vurdering: Kran- og maskinutleie har noe felleskap med arealformålene tjenesteyting, forretning og 
industri/lager. Tiltaket kan grovt regnet til plasskrevende handel/bilforretninger. Slike virksomheter er lite 
egnet innenfor sentrumsområder, boligområder og områder for forretning og detaljhandel. I tillegg er det 
kommunens mål å samle bilforretninger med tilhørende funksjoner i Bilbyen rundt vegkrysset på Årødalen. 
Tiltaket vurderes å tilhøre denne kategorien som er ønsket å samle på denne lokalisering. Reguleringen 
vurderes derfor å være i tråd med overordnede målsettinger og arealbruksstrategier.  
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3  Sjekkliste ROS-analyse 

1.
1 
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 
 

A Er området utsatt for snø-, flom-, jord- 
og/eller steinskred?  

 X  

B Er området utsatt for større fjellskred?  X  
C Er det fare for flodbølger som følge av 

fjellskred i vann/sjø? 
 X  

D Er det fare for utgliding av området 
(ustabile grunnforhold)?  

 X Iflg. NGU sin løsmassekart ligger 
området over marin grense med liten 
mulighet for marin leire 

E Er området utsatt for flom eller 
flomskred, også når en ta hensyn til 
økt nedbør som følge av mulige 
klimaendringer? 

 X Langs Styggedalsgrova og Årøelva 
(utenfor planområdet) er det 
registrert aktsomhetsområde for flom 

F Er det kjente problemer med 
overflatevann, avløpssystem, lukkete 
bekker, oversvømmelse i kjeller osv? 

 X  

G Kan det være fare for 
skogbrann/lyngbrann i området? 

 X  

H Er området sårbart for 
ekstremvær/stormflo medregnet en 
ev. havnivåstigning som følge av 
endret klima? 

 X  

I Må det tas særskilt hensyn til radon?   X  
 

 1
.2

 O
m

gi
ve

ls
e 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er det regulerte vannmagasin med 
spesiell fare for usikker is i nærheten? 

 X  

B Er det terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)? 

 X Masseuttak nord for planområdet. 

C Vil tiltaket (utbygging/drenering) 
kunne føre til oversvømmelse i lavere 
liggende område? 

 X  

 

1.
3 

V
an

nf
or

sy
ni

ng
  Er det knyttet risiko til følgende 

element? Ja
 

N
ei

 Kommentar 

A Er det problem knyttet til 
vannforsyning og avløp i området? 

 X  

B Ligger tiltaket i eller nær 
nedslagsfeltet for drikkevann, og kan 
dette utgjøres en risiko for 
vannforsyningen? 

 X  
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1.
4 

K
ra
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ng
  Er det knyttet risiko til følgende 

element? Ja
 

N
ei

 Kommentar 

A Er området påvirket av magnetfelt 
over 0,4µT fra høyspentlinjer? 

 X  

B Er det spesiell klatrefare i 
høyspentmaster? 

 X  

C Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 
forsyningstrygghet i området? 

 X  

 

1.
5 

S
am

fe
rd
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l 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Er det kjente ulykkespunkt på 
transportnettet i området? 

 X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer inkl. sjø- og luftfart 
utgjøre en risiko for området? 

 X  

c Er det transport av farlig gods 
til/gjennom området? 

 X  

d Kan området bli isolert som følge av 
blokkert infrastruktur, eks som følge 
av naturhendelser?            

 X  

 

1.
6 

M
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller 
forårsake forurensing i form av lyd, 
lukt eller støv? 

 X Området er registrert å være delvis 
innenfor sone for vegtrafikkstøy 

b Vil planen/tiltaket bli ramma av, eller 
forårsake fare for akutt eller 
permanent forurensing i området? 

 X Ikke i avgjørende dimensjoner 

c Vil tiltaket ta areal fra dyrket eller 
dyrkbar mark? 

X  Hele området er registrert som 
dyrkbar jord 

 

1.
7 

F
or

ur
e

ns
in

g
 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?  X Masseuttak nord for planområdet. 
b Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc.? 
 X  

c Industrivirksomhet eller aktiviteter som 
f.eks. avfallsdeponering, bålbrenning, 
skipsverft, gartneri etc.? 

 X  
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1.
8 
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Har området mangelfull 
slukkevannforsyning (mengde trykk)? 

 X  

b Har området dårlige tilkomstruter for 
utrykkningskjøretøy? 

 X  

 

1.
9 

S
år

ba
re

 o
bj

ek
t 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Medfører bortfall av følgende tjenester 
spesielle ulemper for området: 

- elektrisitet, 
- teletjenester? 
- vannforsyning? 
- renovasjon/avløp? 

 X  

b Er det spesielle brannobjekt i 
området? 

 X  

c Er det omsorgs- eller oppvekst-
institusjoner i området? 

 X  

 

1.
10

 V
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m
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o 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Omfatter tiltaket spesielt farlige 
anlegg? 

 X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser i 
nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko? 

 X En er ikke kjent om det brukes 
eksplosiver i massetaket.  

c Er det storulykkesbedrifter i nærheten 
som kan representere en fare? 

 X  

 

1.
11

 U
lo

vl
ig

 
vi
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so

m
he

t 

 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

 X  

b Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

 X  

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Marco Böhm   


