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Delegert vedtak - Sjøfronten 2, endring av reguleringsplan for Molde sentrum 

 

Plankonsulent: MOLDE KOMMUNE SEKTOR FOR TEKNISK, PLAN, NÆRING OG MILJØ 
 

Ekstern høringsinstans:        Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
         Møre og Romsdal fylkeskommune      

Saksopplysninger 

Saken ble sendt ut på begrenset høring i tidsrommet 13.-26.04.2021.  
 
Byggeplan med sjøfronten 2 avdekket behov for å utvide arealet som i gjeldene plan er avsatt til 
sjøfront. Planen erstatter deler av reguleringsplan for Molde sentrum, plan nr. 200405. Alle planlagte 
tiltak er i samsvar med vedtatte planer. Ingen bygninger er med i planområdet. Hensikten med 
utvidelsen er å oppnå bedre oppholds- og bevegelsesmønster for myke trafikanter langs sjøfronten og 
økt aktivitet til lands og til vanns.  
 
Planlagt kaikant ligger ca. 9 meter utenfor eksiterende kai og ca. 5 meter utenfor tidligere regulert kai. 
Det er foreslått utvidelser av kaiområdet ved nedre torg og ved Rektor Brinchmanns gate, inkludert to 
nye pirer og flytebrygge.  
 
Plankart, vertikalnivå 4, er utvidet og inkluderer sjøbunn under «Mittetkaia», revidert 04.05.2021.   
 
Merknader 
 
Det er mottatt fire merknader: 
 
1) Avinor - ingen vesentlige merknader. 
2) Møre og Romsdal fylkeskommune - trekker tidligere varsel om innsigelse da alle bygninger er tatt ut 

av planområdet. Viser ellers til sine innspill ved varsel om oppstart. 
3) NVE - Ber om at kommunen sikrer at anbefalte tiltak med hensyn til stabilitet i grunnforholdene blir 

formulert som krav i bestemmelsene.  
4) Statsforvalteren i Møre og Romsdal - viser til sine faglige råd med hensyn til havnivåstigning og 

bølgepåvirkning. Har ellers ingen vesentlige merknader. 
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Kommunens vurdering 
 
Anbefalte tiltak fra NVE er innarbeidet i bestemmelsene, jf. § 4.1. I svarbrev fra NVE, datert 29.04.2021, 
bekreftes at kommunens endringer svarer ut NVE sine merknader. Fylkeskommunens og 
Statsforvalterens faglige råd tas til etterretning. Enhetsleder for samfunn og plan vurderer at planen slik 
den nå foreligger kan godkjennes som endring etter plan- og bygningslovens § 12-14. 
 
Enhet for samfunn og plan har i dag gjort følgende vedtak. Vedtaket er gjort etter delegert myndighet og 
blir referert til hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø. 

Vedtak 

Endring av reguleringsplan for Molde sentrum plan nr. 200405 godkjennes slik den går fram av plan nr. 
202003: plankart (vertikalnivå 2) datert 12.04.2021, plankart (vertikalnivå 4) datert 04.05.2021, 
planbestemmelser datert 04.05.2021 og ROS-analyse datert 12.04.2021.  
 
Vedtatte planer kan ses på kommunens hjemmeside, under høringer, planer og samfunnsutvikling: 
https://www.molde.kommune.no/ 
 
Klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 
Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringene som ønskes og de grunner som anføres i klagen. Dersom det klages så sent at det kan være 
uklart for oss om det er klaget i rett tid, må det oppgis når denne meldingen kom fram. Det er også 
anledning til å kreve at gjennomføring av vedtak utsettes inntil klagefristen er utløpt og klagen er 
behandlet.  
 
 
Med hilsen 
 
Arne Strømme 
planlegger/landskapsarkitekt 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
202023_PLAN_RP2_VN2_Plankart_2 
202023_PLAN_RP2_VN4_Plankart_4 
202003_Planbestemmelser_040521 
202003_ROS- analyse_120421 
202023_Merknader 
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Mottakere: 
MOLDE KOMMUNE SEKTOR FOR TEKNISK, PLAN, NÆRING OG MILJØ 
Hamnegata 47 AS 
Torget 2 Molde Ans 
MOLDE HAVNEVESEN KF 
Busstasjonen AS 
Tokle Eiendom AS 
Hamnegata 39 Molde AS 
Hamneg 41 AS 
Fiskehallen AS 
Micaelsen Eiendom AS 
Gotfred Lies Plass 1 AS 
 
 
Kopi til: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
AVINOR AS 
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