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NOTAT 

 
Saksnummer 
PLAN-21/00444 

Dato 
03.05.2021 

 
Til: Deltakere 
 
Fra: Hogne Frydenlund 
 
Referat - Oppstartsmøte 21.04.2021  
 
 
Deltakere: 

Hjemmelshaver 

Erik M. Langset 

Deltakere: 

 Arkitektene bbw 

Heidi Grønås 

Ketil Bjerkeland 

Deltakere: 

Molde kommune 

Stine Ugelvik Kanestrøm (Byggesak og geodata) 

Ole Heggset (Samfunn og plan 

Hogne Frydenlund (Samfunn og plan)  

Deltakere: 

Molde Vann og 

Avløp KF 

Vegard Øverås Lied (Avdelingsleder vann) 

Forfall: 

Molde kommune 

Siri Kiviranta (barne- og ungdomsrepresentant) 

Håvard Tjelle Sørvik (Byggesak og geodata)  

Referent: Hogne Frydenlund,  Samfunn og plan 

Gjelder: Oppstartsmøte –  Reguleringsplan for deler av eiendommen GID 221/024.   

Møtedato: 21. 

april  

Møtetid: 14:30 – 

15:30 

Møtested: Teams  

 

 

Informasjon fra tiltakshaver/konsulent i møte Arkitektene bbw har i brev av 18.03.2021 

oversendt planinitiativ for å start opp 

planarbeid  - Detaljregulering Høvikik brygge 
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• Planområdet  

Planområdet omfatter den delene av GID 221/024 som ligger vest for Høvikelva.  

 

• Planavgrensning 

Grensene innenfor området anses å være av tilfredsstillende kvalitet. Grensa i vest og nord er 

fastsatt ved jordskiftedom. Plangrensa i øst er satt i elva og ut i sjø og berører ingen 

eiendomsgrense. Plangrensa bør utvides mot øst slik at brua over Høvikelva inngår i planområdet.  

 

• Gjennomgang planinitiativet 

Det er utarbeidet planinitiativ før oppstartsmøtet. 

 

Formål 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt fritids- og turistanlegg med småbåthavn  

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

• Det er tenkt å bygge fritidsboliger/ rorbuer for utleie.  

• Etablere småbåthavn med båtplasser med nødvendig bygg for lagring av fiskeutstyr 

• Opparbeide uteoppholdsareal 

• Internt vegsystem 

• parkeringsareal 

 

Utbyggingsvolumer og byggehøyder 

BYA avklares i planprosessen.  

Det må være klare planbestemmelser slik at unngår søknader om dispensasjon  

 

Vei, vann, avløp, adkomst, trafikksikkerhet 

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.  

Slokkevatn må beskrives.  

Kapasiteten (drikkevann ) i nærmeste koblingskum er trolig 22 l/sek 

 

Tiltakets virkning og tilpasninger til landskap og omgivelser 
Det dreier seg om å bygge rorboer.  Det er flere naust i nærområdet.  
 

Forhold til kommuneplan/ gjeldene reguleringsplaner 

Området er satt av som erverv  i kommuneplanens arealdel.  
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Figur 1:  Utsnitt fra kommuneplanens arealdel.  

 

Det har vært landbasert fiskeanlegg i området , men bygningene er nå blitt revet og det anses som 

lite aktuelt i fremtiden å benytte arealet til lignende virksomhet.  

 

Grunneier startet i 2011 en reguleringsplanprosess for å anlegge småbåthavn og fritidsbebyggelse i 

området. Denne planprosessen ble avsluttet etter offentlig ettersyn/ høring av planforslaget. 

Innkomne høringsuttalelser fra denne planprosessen er oversendt plankonsulent bbw.  

 

Vesentlige interesser som berøres av planarbeidet  

Det vises til høringsuttalelser som kom inn i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplan 

for Høvika fritidsgrend i 2011. Mange av disse er like aktuelle i dag.  

Terrenghøyde mot naustrekka vest for planområdet må vies oppmerksomhet.  

Området må utredes i henhold til NVE-veileder nr 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred og da vil 

det avdekkes om det er behov for grunnundersøkelser og beregning av områdestabiliteten.  

- Utrede faren for flomskred 

Det vises ellers planinitiativ, bokstav i) 

 

Varsel om planoppstart – prosesser for samarbeid og medvirkning 

Kommunen kan sende 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. Det legges til grunn de vurderinger som er gjort av 

plankonsulent i planiniatativet og at tiltakshaver tidligere har påstartet planarbeid i området med 

samme formål.  
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Annet: 

- Plankartet må vise byggegrense mot sjø 

- Siden det har vært fiskeanlegg i området bør det omtales noe om håndtering av evt. 

forurenset masser.  

- Planbeskrivelsen må omhandle og fastsette byggehøyde i forhold til 

stormflom/havnivåstigning. 

- Barn er ikke nemnt under vesentlige interesser, det bør stå, uavhengig av kva som står der, 

på same måten som arter og naturtyper og kulturminner 

 

• Fremdriftsplan  

En må påregne en planprosess som varer minst ett år.  

Planprosess/Tidsplan  April  Mai Juni – 

september 

Okt November/ 

Desember 

Januar  – april  

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* 

Grunnboringer på land/sjø kan påvirke fremdriftsplanen.  

 

• Aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum 

Nei 

• Saksbehandlingsgebyr 

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

Priser reguleringsplaner - Molde kommune 

 

Faktura sendes:  

 

Strandlåven Eiendom AS, Høvikvegen 28, 6460 Eidsvåg i Romsdal 

 

 

• Fagkyndighet jf. Pbl § 12-3 fjerde ledd 

Arkitektene bbw 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) 

https://www.molde.kommune.no/byggesak-arealplan-og-eiendom/priser/reguleringsplan/
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Plannr.  202109 – Detaljregulering Høvik brygge i Eidsvåg 

 

 

• 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 

 

• Kunngjøring  

Kunngjøres av bbw arkitekter AS for tiltakshaver i RB og på kommunens nettsider 

 

• Kontaktpersoner 
Heidi Grønås, bbw 

Hogne Frydenlund, Molde kommune  

 

• Annet 

Referatet og kommunens innspill bygger på de opplysninger og planfaglig forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble arrangert. Konklusjonen 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.   

 

https://www.molde.kommune.no/kart-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsdata/kjop-av-eiendomsinformasjon-og-kart/

