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Høring av endring av detaljregulering Bergmesteren Raudsand - BMR 
 

 
Molde kommune varsler om at kommunen ønsker å endre reguleringsplanen for Bergmesteren 
Raudsand -BMR, plannummer 15432018001. Hensikten med planendringen er at planen ikke skal tillate 
deponering av farlig uorganisk avfall.  
 

Saksopplysninger 

Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand – BMR, ble vedtatt 02.05.2019, og stadfestet av 
kommunal- og moderniseringsdepartementet 06.03.2020. Gjeldende reguleringsplan åpner for 
deponering av farlig avfall, både over og under bakken. Molde kommunestyre vedtok i møte 17.07.2022, 
sak 107/21, at kommunestyrets flertall var mot et nasjonalt deponi for uorganisk avfall på Raudsand, og 
ba kommunedirektøren om å forberede en egen sak om reguleringsendring. Molde kommunestyre 
vedtok i møte 16.10.2021, sak 107/21, at kommunedirektøren skulle sette fortgang i arbeidet med 
reguleringsendring uten deponi for farlig uorganisk avfall. 
 
Planendringen gjennomføres som endring av plan etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, men 
høring og vedtak av planendringen skal likevel behandles av Molde kommunestyre. Kommunestyret har 
vedtatt at alle prinsipielle saker i planområdet, inkludert høringer, skal behandles av kommunestyret 
(jamfør politisk sak 37/20 og 63/22). 
 

Foreslåtte endringer 

Endringene som er foreslått gjelder endring av planbestemmelser og planbeskrivelse. Forslag til endring 
av planbestemmelser er vist med rødt under. Det er ikke gjort vesentlige endringer i planbeskrivelsen, 
men endringer er adressert i planbeskrivelsens kapittel 4.1.  
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Forslag til endring av planbestemmelser og planbeskrivelse er lagt fram for Molde kommunestyre. 
Kommunestyret vedtok i møte 20.10.2022, sak 87/22, at de foreslåtte endringene av reguleringsplanen 
skal sendes ut på høring med de endringer som er innarbeidet i planbestemmelse og planbeskrivelse, 
men at formålet industri skal innarbeides i planbestemmelsene som gjelder tiltak under bakken (§ 4.1. 
4.1.1 og 4.1.2). 
 
Planendringen sendes på høring uten at industri er innarbeidet i planbestemmelsene. Vi gjør derfor 
oppmerksom på at kommunestyret har vedtatt at industri skal innarbeides i planbestemmelsene som 
regulerer hvilke tiltak som tillates under bakken.  Vi gjør også oppmerksom på at vedtaket om at industri 
skal innarbeides i planbestemmelse § 4.1. 4.1.1 og 4.1.2 medfører at også planbeskrivelse og plankart 
under bakken må endres. Endring i plankart gjelder påskrift og tegnforklaring til § 12-5 (jamfør kart og 
planforskriften).  
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Plandokumentene er vedlagt og er også tilgjengelig i kommunens planportal.  
 
Høringsfrist 
Eventuelle bemerkninger til endringen sendes til Molde kommune innen 31.12.2022. Henvendelser kan 
gjøres til saksbehandler Björn Gregull. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-22/00154 ved alle 
henvendelser.  
 
 
Med hilsen 
 
Molde kommune 
Julie Merete Rødskog Fiksdal 
arealplanlegger 
 

Björn Gregull 
fagleder Samfunn og plan 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
PLAN-22_00154-1 Plankart - Over bakken - _Regplan Bergmesteren A0 394556_1_1 
PLAN-22_00154-1 Plankart - Under bakken - Regplan BergmesterenA0   394557_1_1 
Planbeskrivelse revidert_BMR 
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Planbestemmelser revidert_BMR 
Saksprotokoll  
    , 04102022, Sak PS-73/22, Rausand, endring av reguleringsplan Bergmesteren Rausand 
 
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN 
Møre Og Romsdal Fylkeskommune 
ARBEIDSTILSYNET 
Veidekke Asa 
Veidekke Industri AS 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
NATURVERNFORBUNDET I MOLDE 
NATUR OG UNGDOM 
MATTILSYNET 
FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT 
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 
Real Alloy Norway AS 
Bergmesteren Raudsand AS 
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