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 Planinitiativ for å starte arbeidet detaljregulering av Midsund Brygge 

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 Midsund Brygge AS fremmes herved dette planinitiativet med ønske om å starte opp arbeid 
med detaljregulering av Midsund Brygge ved Utsidevegen 39 m.fl. i Midsund gnr. 448, bnr. 117 og 129  

 

1  Generelle opplysninger 

Fagkyndig plankonsulent    

Firma  Norconsult AS (Nordmøre og Romsdal)   Org. Nr. 962 392 687  

Adresse Grandfjæra 24, 6415 Molde 

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

 

Forslagstiller 

Selskap Midsund Brygge AS      Org.Nr.  917 440 611
  

Adresse v/ Arnfinn Røberg,  

Kontakt  arnfinn@robergbyggmarked.no 

 

Eiendomsinformasjon 

Gårds- og bruksnummer(e)  448/117 og 129 

Adresse    Utsidevegen 39, 6475 Midsund 

 

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde 
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
Samfunn og plan 52103927/Planinitiativ for detaljregulering Midsund Brygge.docx 2021-06-08 
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2  Om planarbeidet 

a) Formålet med planen 

Området ønskes regulert til kombinert formål med næringsvirksomhet eller boliger i første etasjen og kun 
boligformål på det øvre etasjene. Planen skal legge til rette for noen utfyllinger i sjøen.  

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet vil følge eiendomsgrensene til gnr. 448 og bnr. 117 og 129 i øst og vest og går ca. 30 m ut i 
sjøen. I sør følger plangrense senterlinje for Utsidevegen, som er fylkesveg 668.  Eksisterende bensinstasjon 
og verksted på bnr. 117 inngår i planområdet og skal utvides med noen leiligheter.  

I vest ligger Atonbua – ei verneverdig brygge, mens sjømatfabrikk ligger i øst. Tettstedssenteret på Midsund 
ligger ca. 200 m vest for planområdet.  

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eksisterende bygning på bnr. 117 med bensinstasjon og verksted skal beholdes og videreføres, mens øvre 
etasjene skal bygges om til leiligheter. Samtidig skal det etableres flere leiligheter i en ny bygningsdel øst for 
eksisterende bygning. 

Bruksnummer 129 er delvis sjø og ønskes å fylt ut. På utfyllingen ønskes å settes opp bygning med noen 
leiligheter. Første etasjen vil evt. åpnes for publikumsretta funksjoner.  

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Med utgangspunkt i eksisterende bygning uten bensinstasjon (området med pumpene) vil det settes opp 3 
nye bygninger i ca. samme størrelse i en rekke fra øst mot vest. Gavlen vil orienteres mot sjøen.  

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Normal standard for boliger/ forretning iht. TEK17.  

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

Sjøområdet vil fylles ut ca. i linje av dagens kystlinje nord for eksisterende bygning og Antonbua. Området vil 
ellers nivelleres på ca. anbefalt terrenghøyde.  

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

Hele området er avsatt til byggeområde i gjeldende kommuneplanens arealdel for Midsund. Eksisterende 
sjøareal er avsatt til generalisert formål for ferdsel (MI-Havn-1). 

Området er regulert fra før gjennom reguleringsplan for Midsund sentrum, fra 2010. Bruksnummer 117 er 
regulert til bensinstasjon, mens bruksnummer 129 er regulert til Forretning/kontor.  

Vi har ikke registrert pågående reguleringsarbeid i tilgrensende områder.  
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Figur 1 Utsnitt gjeldende kommuneplanens arealdel. Brunt: byggeområde, Sjøområde er avsatt til ferdsel 

 

 

Figur 2 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. lys blå: Bensinstasjon, blå-stripet: Forretning/kontor 

 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Eksisterende bedrifter (bensinstasjon, verksted) på eiendommen vil være berørt.  

Kulturminnet Antonbua ligger på nabotomten. Kulturminnet kan bli påvirket både fysisk og visuelt. Synergier 
med de nye tiltakene og kulturminnet bør vurderes (f.eks. ved plassering og planlegging av felles utearealer).  
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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. Innenfor plan- og influensområdet er det 
registrert fare i forbindelse med stormflo- og havnivåstigning, tsunami, eksisterende bensinstasjon og 
vegtrafikkstøy. Det er potensiell fare for dårlig grunnstabilitet. Det ble gjort allerede en del 
grunnundersøkelser i naboområdet. En må vurdere om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at resultatet i 
naboområdet også gjelder for planområdet.  

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 

Molde kommune 

Naboer  

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 

Ønsket tiltak har hjemmel i overordnet plan og er av overskuelig omfang, slik at etter vår vurdering planen 
ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

3  Beredskapssjekk 

 

Figur 3 Beredskapssjekk, GISLink.no; Tsunamifare, Havnivåstigning + stormflo 



 

 2021-05-18  |  Side 5 av 8 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\molde2\521\03\52103927\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\planinitiativ for 
detaljregulering midsund brygge.docx 

 

 

Figur 4 - Støyvarselkartet, GISLink.no. Området ligger delvis i gul sone for vegtrafikkstøy. 

 

 

Figur 5 - Marin grense og mulighet for marin leire, Løsmassekart, NGU. Stor mulighet for marin leire 

 

4 Sjekkliste ROS 
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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 Utenfor hensynssone for skred.  

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

fjellskred i vann/sjø? 
X   Tsunamifare 1/5000. (Fjellskred 

Opstadhornet) 
D Er det fare for utgliding av området 

(ustabile grunnforhold)?  
X  Må vurderes nærmere. Området 

under marin grense med stor 
sannsynlighet for marin leire med 
løsmasser bestående av marin 
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strandavsetning med tykt dekke. Det 
ble gjort en del grunnundersøkelser i 
nærområdet. Det må vurderes om 
eksisterende undersøkelsene også 
kan brukes for planområdet, eller om 
nye undersøkelser blir nødvendige.  

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

 X Ingen bekker/ elver i planområdet.  

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

 X Ikke kjent.  

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  Området ligger ved sjøen. Flomfare 
for stormflo og havnivåstigning må 
vurderes nærmere. 

I Må det tas særskilt hensyn til radon?   X Ordinær håndtering etter TEK17. 
 

 1
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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  

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

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

 X  
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Er det kjente ulykkespunkt på 
transportnettet i området? 

 X Nei. Lav fartsgrense, Ensidig gang- 
og sykkelveg. Evt. kryssende trafikk 
av myke trafikanter.  

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

 X Se pkt. 1.5 c 

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

X  Bensinstasjon. Transport og fylling 
med drivstoff  

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

 X  
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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  Nærmeste delen mot fylkesveg 
ligger i gul sone for vegtrafikkstøy 

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

 X  

c Vil tiltaket ta areal fra dyrket eller 
dyrkbar mark? 

 X  
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?  X  
b Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc.? 
 X  

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

X  Bensinstasjon/ verksted. Omtales 
under punkt 1.9 b.  
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Har området mangelfull 
slukkevannforsyning (mengde trykk)? 

 X Nei/ ukjent 

b Har området dårlige tilkomstruter for 
utrykkningskjøretøy? 

 X Nei 
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 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  Bensinstasjon 

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

 X  
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 Er det knyttet risiko til følgende 
element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Omfatter tiltaket spesielt farlige 
anlegg? 

X  Bensinstasjon, omtales under punkt 
1.9 b 

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

X  Bensinstasjon, omtales under punkt 
1.9 b 

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

X  Bensinstasjon 
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 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   


