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 Varsel om oppstart med detaljregulering av 202113 - Midsund Brygge 

Jf. plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Midsund Brygge AS 
oppstart med arbeid til detaljregulering av Midsund Brygge på gnr. 448, bnr. 117 m.fl. i Midsund, Molde 
kommune.  

Planens avgrensning 

Det ca. 12 daa store planområdet ligger ved Midsundbukta, sentralt plassert i tettstedssenteret Midsund. 
Planområdet berører gnr. 448, bnr. 117, 129 og 71 og tilgrensende arealer. Eksisterende bensinstasjon og 
verksted inngår i planområdet. Forslag til planavgrensningen er vist på vedlagt kart. Området grenser mot 
Antonbua i øst, som har kulturhistorisk verneverdi. I vest grenser planområdet mot en næringseiendom for 
sjømatproduksjon. Planen avgrenses foreløpig ved fylkesvegens senterlinje, men en ønsker at fv668 holdes 
utenfor endelig planområdet, dvs. at plangrensen vil følge formålsgrense for samferdselsformål i gjeldende 
reguleringsplan. I nord går plangrensen i sjøen.  

 

Figur 1 Områdekart med planavgrensning, kilde: Kartverket 
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ca. grense for utvidelse av landareal gjennom utfylling 
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Planens formål 

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 tenkt 2-3 hus med 2 
boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny 
bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut.  

Det er ikke tenkt etablering av småbåthavn i området som eksisterende reguleringsplan åpner for. 
Eksisterende flytebrygge for dieselfylling av båter skal flyttes mot vest og området knyttet til bensinstasjonen 
skal omorganiseres. 

Det kommunale teigen (gnr. 448, bnr. 71) vest for Antonbua skal gå inn i planområdet og vil legges til rette 
som fri- eller grøntområde.  

Overordnet planstatus og oppstartsmøte 

I gjeldende kommuneplanens arealdel 2008-2020 er området avsatt til «byggeområde» uten ytterligere 
inndeling av arealformål. Sjøområdet er avsatt til havn i interkommunal plan for Romsdalsfjorden.  

Området er regulert fra før. I gjeldende reguleringsplan for Midsund sentrum er området regulert til 
bensinstasjon, forretning/kontor og småbåthavn. Gjeldende reguleringsplan legger til rette fro utfyllinger i 
sjøområdet.  

Figur 2 Utklipp fra gjeldende 
kommuneplanens arealdel. Området 
er avsatt til byggeområde (gul). 

Figur 3 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Midsund sentrum (201001). 
området er regulert til bensinstasjon (himmelblå), Forretning/kontor (blå stripet), 
småbåthavn og samferdselsformål 

Krav om konsekvensutredning 

Det ble vurdert at de foreslåtte tiltakene ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. forskrift.  
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Utredninger 

Det ble gjort grunnundersøkelser i naboområdet. Rapporten vil brukes til vurdering av grunnstabiliteten. 

Det ble gjort en brannteknisk vurdering knyttet til bensinstasjonen som vil brukes i det videre arbeidet. 

Innspill og merknader 

Eventuelle innspill, kommentarer, opplysninger mm. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet 

må sendes skriftlig til: Marco.Bohm@Norconsult.com innen 17. august 2021.  

Alternativt kan det sendes brev til Norconsult AS v/ Marco Böhm, Grandfjæra 24, 6415 Molde 

Vi foretrekker papirløst og miljøvennlig elektronisk svar. 

Alle merknader og plankonsulten sitt sammendrag med kommentar, vil sendes over til kommunen og vil 
følge saken som vedlegg. Det vil normalt ikke gis skriftlig svar på innspillene, men en oppsummering av 
merknadene vil tas inn i planbeskrivelsen.  

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Marco Böhm via telefon 958 72 906 eller epost 
Marco.Bohm@Norconsult.com Mer utfyllende informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på 
www.norconsult.no under fanen aktuelt – kunngjøringer 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Marco Böhm  
 
Vedlegg 
 Planinitiativet, jf. forskrift om behandling av private forslag med sjekkliste til ROS 
 Referat fra oppstartsmøte med planmyndigheten, den 22.06.2021 
 Kart med foreløpig planavgrensning 


