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1. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 
Formålet med forhåndskonferansen er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og 
skal danne grunnlaget for en god planprosess.  
Moment i denne referatmalen skal fylles ut av kommunens saksbehandler.   
Referatet blir godkjent av partene ved underskrift på siste side i denne malen eller blir ettersendt innen kort tid. 
 
Saksbehandler: Björn Gregull Saksnummer: PLAN-21/00877 

e-post: bjorn.gregull@molde.kommune.no Nasjonal plan ID: 202113 

Telefon: 9008 8268 Plannavn: Detaljregulering for Midsund 
brygge 

 
Kommunikasjon skjer direkte mellom Molde kommune og plankonsulent. Dokumenter skal sendes til 
saksbehandleren på angitt e-post og i kopi til postmottak@molde.kommune.no. Emnefelt i e-poster skal 
inneholde saksnummer til planen. 
 
 

2. DELTAKERE PÅ OPPSTARTSMØTET 
Forslagsstiller/Tiltakshaver/Konsulent Representanter for kommunen 

Marco Böhm, Norconsult Björn Gregull, samfunn og plan 

Midsund brygge AS  

  

  

 
 

3. KONTAKTINFORMASJON TILTAKSHAVER/KONSULENT 
Plankonsulent: Norconsult, v/Marco Böhm 

Adresse: Granfjæra 24, 6415 Molde 

Organisasjonsnummer: 96239268 

e-post: marco.bohm@norconsult.no 

Telefon: +47 95 87 29 06 

Forslagstiller: Midsund brygge AS 

Fakturaadresse: Midsund brygge AS, Røbergvegen 25, 6475 Midsund 

 
 

4. OPPLYSNINGER OM PLANEN 
Plantype 

Detaljregulering (§ 12-3) 

☒ 

Områderegulering (§12-2) 

☐ 

Reguleringsendring (§ 12-14) 

☐ 

Eiendommer (gnr/bnr) 448/117, 448/129, 448/71 

Behov for oppmåling av eiendomsgrenser før reguleringsarbeidet 

(Må bestilles med enhet for byggesak og geodata når eiendomsgrense ikke vises i grønt) 

Ja 

☐ 

Nei 

☒ 
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5. HENSIKT MED PLANARBEID 
Beskrivelse av planen: Planen skal legge til rette for etablering av flere boliger innenfor planområdet. Eksisterende 

bensinstasjon og verksted skal bestå. Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I 
tillegg er det til dette tidspunktet tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er 
tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. 

Det er ikke tenkt etablering av småbåthavn i området som eksisterende reguleringsplan 
åpner for. Flytebrygge skal flyttes og området knyttet til bensinstasjonen skal 
omorganiseres. 

Det kan åpnes for næringsareal i første etasje. 

Planlagt arealformål: Boligbebyggelse, næring/kontor, grøntareal 

Antall og type bygninger: 2-3 Bolighus og eksisterende hus med næring 

Planområdets areal (m2): Ca. 9 daa på land 

Antall planlagte boliger: Ca. 9 

Antall næringsareal (m2): ukjent 

Kommentarer/merknader: 

Molde kommune viser til mulighetene som området åpner for ift. utnyttelse. Det kan være spesielle krav knyttet til 
kombinasjon av drift bensinstasjon/verksted i forhold til boliger. Dette må undersøkes av tiltakshaveren.  

Molde kommune ønsker at arealet mot sjø (fyllingen) formes på en naturlig måte som gir opplevelsen av kyststruktur og 
ingen harde kanter. 

Kommunen er enig med tiltakshaver at det er nyttig å ta med eiendom 448/71 som eies av Molde kommune i 
planforslaget. Dette kan reguleres til grøntareal og en mulighet å komme til vannet for gående. Tiltakshaveren ønsker ikke 
at det blir en sti/offentlig tilgang til vannet bal de planlagte husene. Molde kommune ser ikke at en sti her kunne kobles på 
en bra måte mot andre offentlige ferdselsmuligheter langs sjøen (isolert tomt) og har per i dag ingen motforestillinger. 

 
 

6. PLANSTATUS 

6.1 Regionale planer  

☐ Fylkesplan 2021-2024  

☐ Transportstrategi for gående og syklende i Møre 
og Romsdal 

 

☐ Regional delplan for folkehelse  

☐ Regional delplan for klima og energi  

☐ Regional delplan for attraktive byer og tettsteder  

☒ Regional delplan for kulturminner  

6.2 Kommunale overordnete planer  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel Byggeområde 

☐ Kommuneplanens arealdel 2008-2020  

☐ Kommuneplanens arealdel, del 1 – 2015-2025  

☐ Kommunedelplan for Hjelset  

☐ Kommunedelplan for Bolsøya  

☐ Kommuneplanens arealdel for Nesset  
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☒ Kommuneplanens arealdel for Midsund  

☐ Kommunedelplan for fv 64 (Langfjordtunnelen)  

☒ Interkommunal plan for Romsdalsfjorden Havn (MI-Havn-1) 

☐ Kommunedelplan for Møreaksen  

☒ Kulturminneplan 2021-2025  

☐ Kommunedelplan – Hovednett for gående og 
syklende i Molde kommune 

 

☐ Kommunal norm for utforming av holdeplasser i 
Molde kommune 

 

6.3 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner  

☒ Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging (2014) 

 

☒ Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021) 

Midsund er sone 3 i denne planretningslinjen. Hva dette betyr 
for planen må beskrives. 

☒ Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen (1995) 

 

☐ Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
(1994) 

 

6.4 Gjeldende reguleringsplaner som er berørt 

Plan-ID Plannavn Reguleringsformål 

2010001 Misund sentrum Bensinstasjon, Forretning/kontor, småbåthavn 

   

   

   

6.5 Veiledere og andre relevante dokumenter  

☒ T-1442 – Støy i arealplanlegging Planområdet ligger langs fylkesvegen. Selv med begrenset 
trafikk på Midsund er det viktig at tiltakshaver tenker på 
dette. Fra erfaring kan det være nødvendig med en 
støyutredning. Molde kommune anbefaler kontakt med 
statsforvalteren om de setter krav til en slik undersøkelse. 

☐ Grad av utnytting  

☐ N100 Veg- og gateutforming (SVV)  

☐   

☐   

☐   

☐   

☐   

Kommentarer/merknader: 
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7. FOREGÅR DET PLANARBEID I NÆROMRÅDET?  
(Kommuneplaner/reguleringsplaner) 

☐ Ja ☒ Nei 

Kommentarer/merknader: 

 

 
 

8. ER PLANFORSLAGET I SAMSVAR MED OVERORDNEDE 
PLANER? 

☐ Ja ☒ Nei 

Kommentarer/merknader: 

Planen er i samsvar med kommuneplanen for Midsund, vedtatt 1997. Den avsetter området som byggeområde som er 
veldig generelt. Derimot regulerer den gjeldende reguleringsplanen området til næringsformål og bensinstasjon. 
Etablering av boliger er likevel innenfor det som Molde kommune anser som aktuelt i området. Beliggenheten nær 
Midsund sentrum og for tiden begrenset behov for kontorareal vil tale for en slik bruk. 

 
 

9. VIL PLANFORSLAGET UTLØSE KRAV OM KU OG 
PLANPROGRAM? 

☐ Ja ☒ Nei 

Kommentarer/merknader: (se forskrift) 

 

 
 

10. UTBYGGINGSAVTALE  ☒ Ja  ☐ Nei 

Kommentarer/merknader:  

Tiltakshaveren er informert om at det kan være aktuelt med en utbyggingsavtale for kommunale anlegg. Det bør tas 
kontakt med Gunnar Lindseth i Mold vann og avløp KF for avklaring. 

Blir utbyggingsavtale varslet samtidig med reguleringsplan? ☐ Ja ☒ Nei 

 
 

11. AKTUELLE REKKEFØLGEKRAV 
1.  

2.  

3.  

Kommentarer/merknader:  
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12. ANTATT VIKTIGE PLANFAGLIGE TEMA FOR PLANARBEIDET – FORELØPIG 
VURDERING 
(opplisting er ikke nødvendigvis uttømmende, jf. pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3, m.fl.) 

 Tema Supplerende kommentarer 

☒ Barn og unges interesser i 
planleggingen 

 

Kommentar fra barnerepresentant i kommunen: 
Det er viktig med en nøyaktig beskrivelse av barn og unge sin bruk av 
området, alternativt ikke bruk. Dette gjelder både i dag og med planen 
som skal utarbeides. 
 
Nødvendighet av lekeareal for tomannsboliger må vurderes. Evt. sambruk 
av grøntareal i øst skal utredes i planen. 
 

☐ Sosial infrastruktur 

 

 

☒ Miljø- og klimafaglige forhold Kommentar fra rådgiver klima og miljø: 

Tiltakshaveren ble gjort kjent med kommunens mål om å være klimanøytral 
i 2050. Selv om disse mål ikke er juridisk bindende ber kommunen om 
vurdering av muligheter hvordan byggeprosjektet kan bidra til å nå målene 
(f.eks. lavere klimagassutslipp enn TEK 17 krever mm.) 

Konsekvens av fylling i området må vurderes. 

Området for verksted/bensinstasjon kan ha ført til forurensning i grunn. Det 
skal etableres boliger i området. Konsekvenser for boligbebyggelse og 
uteareal må beskrives. 

☐ Universell utforming  

☒ Natur- og ressursgrunnlag 

 

Fylling i området må skje på en måte som gi inntrykk av en naturlig forming 
av kystlinjen. 

Atkomst til strandsonen i deler av området må vises og beskrives. 

Grunnforhold må dokumenteres på en tilstrekkelig måte (jf. naturfare). 

☐ Estetikk, typologi, byggeskikk Det må utarbeidses sol-skygge illustrasjoner i samsvar med kravene lengre 
ned. 

Bygges vil bli nabo til et kulturminne (Antonbua). Form, uttrykk og takform 
bør tilpasses slik at det passer seg inn i området og ikke ødelegger for 
kulturminnet.  

Det skal legges til rette for et attraktivt bomiljø. Asfalterte flater skal 
reduseres til det høyst nødvendige. Grønne løsninger skal foretrekkes. 

☒ Verneinteresser Området er nabo til Antonbua som er vedtaksfredet. Dette må tas hensyn 
og beskrives i planen. 

☐ Naturfare Området ligger direkte ved havet og er utsatt for stormflo og havstigning. 
Dette må utredes i planarbeidet og avbøtende tiltak inkluderes i planen. 

Vurderinger om evt. utfordringer med grunnforhold må undersøkes. 
Eksisterende undersøkelser kan brukes hvis de er egnet for å bli brukt i 
planområdet. 

☒ Levekår og folkehelse Jf. støyvurdering (pkt. 6.5) 

☒ Samfunnssikkerhet og beredskap ROS-analyse må gjennomføres. Den kan inkluderes i planbeskrivelsen 
som avtalt med konsulent. 

Slukkevannskapasitet er 20-28l/sek. Om det er tilstrekkelig for 
bensinstasjonen må avklares med brannvesen. 
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Kommentar fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS: 

 I nabovirksomheten er det et fryseri med potensiale for lekkasje av 
ammoniakk. Det ser ikke ut til at dette er med i kartlagte risikoforhold. 

 Det må avklares nærmere hvorvidt brannvesenets retningslinjer for 
slokkevann og adkomst vil kunne etterleves. 

 

☒ Trafikksikkerhet Atkomst til området er ikke i samsvar med plan. Planlagt trafikksystem er 
ikke etablert. Løsningene for atkomst til området må ikke vanskeliggjøre 
gjennomføring av veitiltak og være trafikksikker. Frisiktsoner og gang-
/sykkeltrafikk må det tas særskilt hensyn til. 

 
 

13. TEKNISKE ANLEGG 
Type Merknader 
Vei og parkeringsanlegg Atkomst til området må utredes i forhold til veiplanene. Det anbefales kontakt med Møre 

og Romsdal Fylkeskommune tidlig i prosessen for å unngå innsigelser. 

Det må avsettes nok parkeringsareal til boliger (2 per boenhet over 60 kvm og 1,5 per 
boenhet under 60 kvm). Vedr. parkeringsareal til næringsvirksomhet viser vi til tallene 
som brukes i kommunedelplan for Hjelset. Disse kan tas som orienteringsverdi. 

Veiutforming skal skje basert på SVV sine normer i N100. 

Det skal etableres parkering for funksjonsnedsatte mennesker i tilknytting til 
næringsareal (5-10 %). Det skal også etableres el-ladestasjoner for biler ved boliger. 

Myke trafikanter Fortau/gang- og sykkelveg inkluderes ikke i planforslaget. Det må vises, hvordan 
området kobler seg til systemet for myke trafikanter. 

Vann Merknad fra Molde vann og avløp KS: 

 Kapasitet på slukkevann, 20 -28 l/s,  

Avløp Merknad fra Molde vann og avløp KS: 
 
 Kloakkledning 110 mm ligger delvis på eiendommen og delvis i gangveg tomten. 

Det er en avløpspumpestasjon inntil gangveg på eiendommen 448/129 langs 
gangveg   

Renovasjon Det skal det sikres areal til renovasjonsløsninger. 

Strøm Det skal avsettes nødvendig areal til energianlegg som f.eks. trafo 

Kommunikasjon Det bør sjekkes kobling til fiber og mobilnett med nettleverandører. 

Annet  

Krav til utredninger/dokumentasjon knyttet til teknisk infrastruktur 

☐ Krav om godkjent teknisk plan (vei, vann og avløp). 

☐ Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av kommunalt teknisk anlegg. 

☐ Krav om godkjent renovasjonsordning (kapasitet og tilkomst). 

☐ Krav om godkjent utenomhusplan. 

☒ Andre forhold som må avklares. 

Merknader/kommentar: 
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14. KRAV TIL PLANFORSLAGET (INNHOLD OG MATERIALER) 
Listen nedenfor viser hvilke forventninger kommunen har til komplett materiale på bakgrunn av det vi er blitt kjent med på 
oppstartsmøtet. Forslagsstiller er ansvarlig for å vurdere behovet for ytterligere dokumentasjon som et resultat av 
tilbakemeldingene mottatt ved varsel om oppstart og eventuelt senere i prosessen. 

☐ Planprogram 

☒ Planomtale (kommunal mal skal brukes) 

☒ ROS-analyse (kommunal mal skal brukes hvis ikke annet er avtalt) 

☒ Plankart1 

☒ Planbestemmelser 

☒ Illustrasjoner2 

☒ Vurdering av vann (kommunal mal må brukes) 

☒ Kopi av kunngjøringsannonse/nettkunngjøring 

☒ Kopi av varslingsbrev 

☒ Kopi av varslingsliste med grunneier, naboer og andre interessenter 

☒ Kopi av innkomne merknader ved oppstart 

☒ Søkers vurdering av høringsmerknadene 

☒ Særlig utredningsbehov/tilleggsrapporter (spesifisert nedenfor) 

☐ Konsekvensutredninger (KU) 

 
1 Plankart 

 Plankart skal leveres i aktuell SOSI-format 
 Grunnlag for plankartet skal være sist oppdaterte digitale grunnkart. Kart må bestilles på kommunens 

hjemmeside.  
 Plankartet skal leveres digitalt i EUREF-89 koordinater og siste gjeldende SOSI-format, jf. forskriftskrav.   
 Plandata skal kunne skilles fra grunnkartet i egen fil.  
 Plankartet skal også leveres digitalt i målestokkholdig PDF-fil med EUREF-rutenett.  
 PDF-filen skal inneholde både grunnkart og plandata.  
 Det skal leveres egen fil for alle plannivåer. 
 Plankart skal ikke settes i layout. Dette skjer kommunalt. 
 SOSI-fil skal leveres både for høringsutkast og vedtatt plan 
 

2 Illustrasjoner 

Molde kommune forventer at følgende illustrasjoner enten inngår i planbeskrivelsen eller leveres som eget dokument 
 Perspektiv (3D) av prosjektet som viser hvordan prosjektet passer seg inn i omgivelsen. Framstillingen skal være 

representativ. Det skal ikke brukes detaljerte fasader, men det legges inn former som representerer den 
maksimal mulige utnyttelsen og høyde av bygningskropper iht. reguleringsplanens bestemmelser.  

 Terrengsnitt forhold mellom bygningen og bygg foran/bak 
 Sol-skygge studier som viser forholdene på uteoppholdsareal, lekeplasser og eiendommene rundt på følgende 

tidspunkter: 
o Vår-/høstjevndøgn kl. 9, 12 og 15 
o Sommersolverv kl. 9, 12, 15 og 18 

Dokumenter 
Tekstdokumenter skal leveres både som WORD-fil og som PDF fil. Kommunale mal skal brukes. Planbestemmelsene er 
basert på nasjonale mal og skal ikke endres. Det samme gjelder for planbeskrivelsen. 

Molde kommune oversender følgende dokumenter til tiltakshaveren: 
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☒ Gebyrregulativ  

☒ Mal for planbestemmelser 

☒ Mal for planbeskrivelse 

☐ Mal for ROS-analyse 

☒ Mal for vurdering av vann 

☒ Liste over offentlige høringsinstanser 

☐ Vurdering iht. naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Merknader/kommentar: 

Tiltakshaver må avklare behov for støyvurdering langs fylkesveien. Hvis det stilles krav om en utredning må den leveres 
med plandokumentene. 

 
 

15. KRAV TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 En uke før oppstart blir varslet, skal varslingsmaterialet sendes per e-post til Molde kommune for gjennomsyn  
 Molde kommune oversender en SOSI-fil med planavgrensning til konsulent 
 Forslagstiller varsler oppstart av planarbeid gjennom brev og i lokalavisen 
 Kopi av referat fra oppstartsmøtet sendes til regionale og statlige myndigheter sammen med varsling om 

oppstart av planarbeidet.  
 Molde kommune oversender en liste av offentlige instanser som skal varsles ved oppstart av planarbeid. 
 Naboliste skal leveres sammen med bestilt kartpakke. Skulle den være ufullstendig eller oppstå andre 

problemer, skal konsulent kontakte saksbehandleren. 
 Kommunen legger ut varslet på hjemmesiden samtidig med varsel. 

16.1 Annonse skal inneholde: 

☒ Oversiktskart med plangrensen. 

☒ Kart i egnet målestokk med avmerket planavgrensning. 

☒ Hensikt med planarbeid 

☒ Frist for innspill 

16.2 Brev til varsel om oppstart skal inneholde: 

☒ Kart over avgrensning av planområdet 

☒ Hensikt med planarbeid 

☒ Dagens arealbruk 

☒ Gjeldende planstatus 

☒ Ønsket reguleringsformål 

☐ Vurdering for behov av konsekvensutredning 

16.3 Informasjon og medvirkning: 

☐ Informasjonsmøte  

☒ Andre informasjonstiltaket Medvirkning og informasjon følger minimalkravene i plan- og bygningsloven. 
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16. KOMMUNENS FORELØPIGE VURDERING 
☒ Kommunen tilrår oppstart av planarbeidet 

☐ Kommunen tilrår ikke oppstart av planarbeidet 

☐ Felles behandling av planframlegg og rammesøknad 

Kommentarer/merknader: 

 

 
 

17. FRAMDRIFT 
Lovfesta saksbehandlingstid til første vedtak i saken er inntil 12 uker fra tidspunktet kommunen har mottatt og 
godkjent alle plandokumenter som tilstrekkelig.  

Oppgaver: Dato: 

Søkers planlagte dato for varsling: snarest 

Søkers planlagte dato for oversending av komplett planframlegg (m/utredning): snarest 

Særlige forhold: 

☐ Fordi planframlegget er særlig komplisert og/eller i strid med overordna planer og/eller begge parter er enig 
om det, skal det avtales egen frist for behandling når fullstendig planforslag blir sendt. 

☐ Det skal utarbeides en egen avtale for samarbeidet om planen mellom tiltakshaver og kommunen. 

☐ Det avtales at deler av tegnearbeidet blir utført av Molde kommune iht. gjeldende gebyrregulativ 

 
 

18. GEBYR 
Behandling av planframlegget vil bli ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven.   

Kommunen sender tre fakturaer gjennom planprosessen 

1. Etter gjennomført oppstartsmøte (gebyr for oppstartsmøte) 
2. Etter første offentlig ettersyn (planbehandlingsgebyr) 
3. Etter vedtak i kommunestyre (arealgebyr) 

Kommentarer/merknader: 

Kommunalt areal vil ikke bli inkludert i arealgebyr siden dette inkluderes i plan pga. kommunens ønske. 

 
 

19. BEKREFTELSE 
 Møtereferatet er basert på opplysninger og planfaglige forhold som var tilgjengelige på tidspunktet 

forhånds-konferansen ble avholdt.   
 Planfaglig tema og prioriterte utredninger for planarbeidet er vurdert så langt dette har vært mulig ut fra 

tilgjengelige opplysninger. 
 Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 

saksbehandlingen.  Det tas forbehold om endringer i rammebestemmelsene, kommunale rutiner og 
politikk, og at nye opplysninger kan føre til endra faglige vurderinger. Eksterne protester og krav osv. vil 
kunne medføre krav om endring av prosjekt (plan og endring av fremdriften for planen/prosjektet). 
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 Dersom avtalte innsendinger ikke er mottatt i henhold til avtalt framdrift, uten at det er avtalt nytt skriftlig 
tidspunkt for innsending, kan kommunen se på saken som uaktuell og avslutte den. 

 
 
 

20. GODKJENNING AV REFERAT 
 

Navn Dato Signatur 

Forslagsstiller Arnfinn Røberg 01.07.2021 Godkjent ved telefonsamtale til plankonsulent. 

Plankonsulent Marco Böhm 01.07.2021 

 
 

Molde kommune Björn Gregull 30.06.2021  
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