
   

   
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
  ,       Telefon Orgnr 
E-post 

 
 

e-post      
 

Referat fra forhåndskonferanse 

 
 

 
Til stede: BERGMESTEREN RAUDSAND AS 
Vår ref. BYGG-21/00724-2 
Dato 14.06.2021 
 

Referat fra forhåndskonferanse 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 240 / 48 / 0 / 0  
 

Tiltakshaver: BERGMESTEREN RAUDSAND AS 
 

Byggested:    Raudsand        
 

Anmodningen gjelder:    
 

Byggeprosjekt: Veianlegg og kulvert 
Dokumentasjon mottatt: 11.05.2021 
Dato for forhåndskonferanse: 14.06.2021 

 
 

Innledning 
Forhåndskonferansen skal avklare rammebetingelser og ansvarsforhold i forkant av 
prosjekteringsarbeidet. Listen inneholder de vesentligste momentene som bør tas opp og gjennomgås i 
en forhåndskonferanse. Listen fungerer som møtereferat når den er ferdig utfylt og undertegnet av 
møtedeltakerne. 
 
Byggesakskontoret presiserer at dette referatet ikke er et vedtak. Møtereferat er på bakgrunn av 
dokumentasjon og tegninger mottatt 11.05.2021 
 
En forhåndskonferanse er kun til veiledning i forkant av søknadsprosessen. Uttalelser i 
forhåndskonferanse og i dette referat er ikke juridisk bindende. Det kan skje endringer i forutsetninger 
og vilkår underveis i saksbehandlingen. 
 

1. Tiltaket 
 
Type tiltak: Ny adkomstveg fra sjøen og opp til fylkesvegen.  
 

Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2:   ☒Ja      ☐Nei 

 
Beskrivelse av tiltaket:  
Planlegger anleggsveg opp til deponi 2. Anleggsvegen er regulert på begge sider av fylkesvegen med 
kryssing i kulvert. Ønsker å benytte eksisterende trase i nedre deler enn den regulerte løsningen frem til 
industriområdet med farlig avfall blir aktuelt. Dette krever også betydelig mindre inngrep i terrenget enn 
den regulerte vegen. Det blir fremdeles behov for terrenginngrep, men de blir mindre og vegen blir da 
også mindre synlig fra sjøen.    
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Planen er regulert for farlig avfallsmottak mot sjøen, men dette er ikke aktuelt akkurat nå og man 
ønsker derfor en veg som gir mindre inngrep.  
 
Vegen planlegges med 10 % stigning opp til fylkesvegen og er tilpasset drift av deponi 2. Vegen blir viktig 
for å sikre rekkefølgekravet om å stenge direkteadkomsten til fylkesvegen.  
 
 

Planlagte arbeider betinger foretak med ansvarsrett:    ☒ Ja         ☐ Nei 
 
Ved krav om erklæringer om ansvarsrett, viser vi til SAK10 kapittel 14. Uavhengig kontroll. 
Det vises for øvrig til retningslinjer vedr. krav om uavhengig kontroll som finnes på kommunenes 
temaside om bygging. 
 
 
Betinger tiltaket dispensasjon fra lov og underliggende regelverk: 
 

☒ Ja  annen veggrunn og næring 
  
Dette er kun en presisering av hvilke krav det er behov for dispensasjon for og det er ingen vurdering av 
om en slik dispensasjon kan påregnes eller ikke.  
 

3. Tiltakets forhold til plangrunnlaget 
Kommuneplanens arealdel 

☒ Gjeldende kommuneplan heter: Kommuneplan for Nesset    

 
Reguleringsplan/bebyggelsesplan 

☐ Det er ingen reguleringsplan for området – se punkt avstand til veg 

☒ Gjeldende plan heter: 15432018001 

☒ Tiltaket er i strid med gjeldende regulerings-/bebyggelsesplan på følgende måte: 
formål annen veggrun – grøntareal og næring. 
 
Planavdelingens vurdering:  
Positivt med mindre terrenginngrep. Tiltaket gjelder en veg som er tilpasset deponi 2. Vurderer at saken 
kan gå som en dispensasjonssak.  
 
 
Hvis planlagte arbeider er i strid med gjeldende arealplan, kreves det dispensasjon fra planen. Søknad 
om dispensasjon må begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at kommunens adgang til å gi dispensasjon er 
avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må i tillegg være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 

5. Tomteforhold 

 
Geotekniske forhold 
Eiendommen ligger i sterkt skrånende terreng eller har generelt vanskelige grunnforhold. 

☐ Ikke aktuelt      ☒ Må dokumenteres nærmere 
 
Tiltaket ligger innenfor faresone for skred, sikkerhetsklasse S1.  
Må dokumenteres i forbindelse med byggesaken.  
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8. Forhold som gjelder selve tiltaket  
 
Andre forhold 
Alle saker innenfor planområdet skal behandles i Molde kommunestyre etter behandling i 
hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø, og Molde formannskap.  
 
 

9. Saksbehandlingstype og behandlingstid 
Saksbehandlingstider regnes ut i fra plan- og bygningsloven §§ 21-4, 21-7 og 21-8 

☐ Inntil 3 uker                     ☒ Inntil 12 uker 

 
Behandlingstiden regnes fra når søknaden er mottatt Byggesakskontoret til vedtaket er sendt, 
forutsatt at søknaden ikke inneholder grunnleggende mangler. Ved grunnleggende mangler vil 
tidsfristen ikke starte før Byggesakskontoret har mottatt fullstendig (komplett) søknad. Hvis søknaden 
kun inneholder mindre feil eller mangler som ikke er til hinder for at Byggesakskontoret skal kunne gi 
tillatelse til tiltaket, så vil fristen løpe fra da søknaden ble mottatt Byggesakskontoret til vedtaket blir 
sendt. Tiden søkeren bruker til feilretting eller supplering kommer uansett i tillegg til fristen, jf. plan- 
og bygningsloven § 21-7 og SAK10 § 7-2. 
 
 

10. Annen myndighet som bør få saken til uttalelse 
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal i nødvendig utstrekning sørge for at saken er forelagt berørte offentlige 
myndigheter og at eventuell tillatelse eller samtykke fra disse foreligger og oversendes 
Byggesakskontoret senest ved søknad om igangsettingstillatelse. 
Disse vil kunne være: 
 

• Helsemyndighet: 
☐ Helsetjenesten 

☐ Fylkesmannen 

• Brannvernmyndighet: 
☐ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

☐ Brann- og redningstjeneste 

• Arbeidsmiljømyndighet 
☐ Arbeidstilsynet: 

☐ bygg med arbeidsplasser 

• Vegmyndighet: 
☒ Statens vegvesen  

Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

• Havnemyndighet: 
☐ Kystverket 

☐ Molde og Romsdal Havn IKS 

• Forurensningsmyndighet: 

☐ Statens forurensningstilsyn 

☐ Fylkesmannen 
 

• Sivilforsvaret: ☐ tilfluktsrom/spørsmål om dispensasjon 

• Jordlovmyndighet: 
☐ Fylkesmannen 

 

• Friluftsmyndighet: ☐ Fylkesmannen 

• Kulturminnemyndighet: ☐ Riksantikvaren 
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☐ Fylkeskommunen: 

o arkeologiske forhold 
o bevaringsverdig bebyggelse 

• Kirkelig myndighet ☐ _____________ 

• Luftfartsmyndighet ☐ Luftfartstilsynet 

• Bergverksmyndighet ☐ _____________ 

• Jernbanemyndighet ☐ _____________ 
 
Kommunen kan ev. forelegge saken for andre myndigheter for nødvendige avklaringer. 
 
Vi presiserer at tid som benyttes for å forelegge saken for andre myndigheter ikke medregnes i 
saksbehandlingsfristen.  
 
I tillegg må ansvarlig søker/tiltakshaver kontakte:  

☐ støyproblematikk – Helsetjenesten 

☐ tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn – Molde Vann og Avløp KF 

☐ utslippstillatelse – Molde Vann og Avløp KF  

☐ plangodkjenning av lokaler og uteområder i barnehager og skoler – Samfunn og plan 

☐  jord-/skogbruk og jordvern – Samfunn og plan 

☐  bevaringsverdig bebyggelse/ kulturminneplan - Kulturtjenesten 

☐  Håndtering av overvann, vann og avløp – Molde Vann og Avløp KF 

☐ Brannslukkevann – Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS 

☐  Adkomst og krav til frisikt – Molde Bydrift 

☐ Tiltak i kommunalt friområde – Molde Bydrift 

☐ Molde kommune som grunneier – Nils Bjørn Venås 
 
 

 
 

11. Dokumentasjonskrav 
Krav til søknaden følger av byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 5. Tegninger som følger søknaden 
må være målsatt og i målestokk. 
 

☒ Søknaden skal beskrive hvordan byggetiltaket forholder seg til omgivelsene (andre bygninger, 
landskap mv). Det legges spesielt vekt på arkitektonisk tilpasning ved vurdering av tiltaket 

☐ Søknaden skal vedlegges en utomhusplan i egnet målestokk. Utomhusplanen skal også omfatte 

snittegninger hvor dette er relevant. 

☐ Innrapportering av luftfartshinder   

☐ Naboer og gjenboere skal være varslet, jf. plan- og bygningsloven § 21-3. Begrunnelse for unnlat 

varsel bør følge søknaden. Naboliste bestilles via kommunens nettsider.  
Ved riving må panthaver varslet, jf. plan- og bygningsloven § 21-3, 3. ledd.  

☒ Spesiell dokumentasjon som bør følge søknaden: 
Anbefaler å legge ved 3D skissen av prosjektet som ble vist i møtet da dette viser terrenginngrepene og 
vil være nyttig i saksbehandlingen. 
 
 
Dato:  14.06.2021 
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Møteleder/referent/saksbehandler: Gudrun Holm, byggesak 
 
Tiltakshaver(e): Veidekke, Fredrik Styrvold og Lars Merakerås  
 
Andre deltakere: Hogne Frydenlund, samfunn og plan, Roar Moen, byggesak og geodata, Eivind Huseby, 
Norconsult. 
 
Byggesakskontoret gjør for øvrig oppmerksom på vår temaside om bygging som finnes på 
kommunens nettside.  
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