DETALJREGULERING FOR NOTAHOLMEN- SANDNESET CAMPING,
MIDSUND, MOLDE KOMMUNE
VURDERING AV KONSEKVESUTREDNING jfr KU- forskriften §8 og §10

INNLEDNING
Sandneset Camping ønsker å tilrettelegge for fritids- og turistformål for deler av Notaholmen
på Midsund i Molde kommune. Det planlegges campinghytter og tilrettelegging av et område
for bobiler og campingvogner. I tillegg planlegges en gangadkomst/gangbro på pæler over
vika mellom eksisterende campingplass og nytt campingområde. Eventuelt etableres denne
med selvbærende konstruksjon eller hengebro. I dag går trafikken fra campingplassen til
småbåthavna via fylkesveien. Denne trafikken vil bli mindre da gangbro vil bli foretrukket.
Totalt planlegges ca 10 nye campinghytter og oppstillingsplass for 15-20
campingbiler/campingvogner på det nye arealet.
Det er gjennomført et oppstartsmøte med Midsund kommune (nå Molde kommune). Referatet
fra møtet ligger vedlagt. I møtet ble det uttalt at det ikke kreves utarbeidelse av
konsekvensutredning. Det er i forbindelse med oppstartsmeldingen kommet merknader på at
grunnlaget for å ikke kreve konsekvensutredning må komme bedre fram og at det etter KU-

forskriften §8 og vedleggII pkt 12d skal utføres en KU- vurdering for planlagte tiltak
(permanent campingplass).
En slik vurderingen jfr KU- forskriften §8 og §10 følger under.
Planforslaget utarbeides i sin helhet av plankonsulent Angvik Prosjektering AS.
Utsnitt av planområdet

Området er i kommuneplanen (fra 1997) avsatt til LNF – område og byggeområde.
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Eksisterende reguleringsplan (Uglevikhamna 2000 og Sandneset Camping 1996) viser at
arealet er avsatt til boliger, campingplass, friluftsområde, friluftsområde sjø, hamn,
småbåthamn, kjøreveg, kai og parkeringsplass.
Ettersom tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan eller eksisterende reguleringsplan, kreves
det utarbeidelse av en ny reguleringsplan for området i forbindelse med planlagte tiltak.
Reguleringa gjennomføres som detaljregulering ettersom området er begrenset, tiltaket/planen
er spesifikk og planen fremmes av en privat aktør.
Vurdering av tiltaket/planen i forhold til KU- forskriften.
Jfr KU- forskriften §10 skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, samt planen
eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene. I vurderingen under er regjeringens
veileder benyttet.
Vurdering av tiltak/planen mot forskriftens § 10, 2. ledd:
Kriterier
Vurdering:
a) Størrelse, planområde og utforming Planområdet er ca 60 daa. Ca 10 campinghytter
er planlagt, disse er tenkt plassert vekk fra
høydedragene i området. Til hyttene er det
planlagt adkomstveger, lekeplass/friområde og
annen infrastruktur. I tillegg er det planlagt et
område for oppstillingsplass av campingbiler og
campingvogner. Deler av området er kartlagt
som et svært viktig friluftsområde og det er
gjort funn av arter av særlig stor
forvaltningsinteresse i området.
Områdeanalyse, viktige naturtyper s.18, viser at
planlagte veier og hytter ikke kommer innenfor
avmerket område. Sti og gangbro kommer
innenfor. Ved å åpne opp området med
gangvegforbindelse til eksisterende
campingplass, etablering av adkomstveg og en
tilrettelagt lekeplass/friområde ned mot sjøen
kan området tas i bruk av flere. Etableringen av
campinghytter, sanitærbygg og adkomstveger
forutsettes etablert på en mest mulig skånsom
måte slik at man unngår bygging på høydedrag
og at tiltakene tilpasses terrenget med tanke på
høyde, størrelse, farge og materialer.
b) Bruken av naturressurser, særlig
Bruk av sprengningsmasser lokalt for å bygge
arealer, jord, mineralressurser,
veger og til å etablere hyttetomter. Ut over dette
vann og biologiske ressurser.
vil planen eller tiltaket ikke forutsette bruk av
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c) avfallsproduksjon og utslipp

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller
katastrofer

naturressurser for gjennomføring av planlagte
tiltak.
Utslipp av avløpsvann i forbindelse med
campinghytter og sanitærbygg- tilkobles
kommunalt nett. (Tett anlegg og pumpebil
vurderes).
Ingen risiko for alvorlige ulykker/katastrofer

Vurdering av tiltak/planen mot forskriftens § 10, 3. ledd:
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket
kan medføre eller komme i konflikt med:
Kriterier
a) verneområder etter
naturmangfoldloven kapittel V
eller markaloven § 11, utvalgte
naturtyper (naturmangfoldloven
kapittel VI), prioriterte arter,
vernede vassdrag, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag,
objekter, områder og kulturmiljø
fredet etter kulturminneloven

Vurdering:
Området er ikke innenfor eller i nærheten av et
eksisterende, foreslått eller midlertidig
verneområde eller vernede vassdrag.
Innenfor/ved planområdet er det registrert
viktige naturtyper og arter av nasjonal
forvaltningsinteresse; blant annet ultrabasisk og
tungmetallrik mark, strandeng og strandsump,
brunbukne, bergfrue, gjeitsvingel, strandkjeks
mfl.
Innenfor planområdet er det ikke lokalisert
fredet kulturminne eller kulturmiljø. Det er et
meldepliktig SEFRAK- bygg i hht
Kulturminneloven §25 og ligger rett nord for
planområdet. Det er et naust med SEFRAK- ID
1545-0003-017

b) truede arter eller naturtyper,
verdifulle landskap, verdifulle
kulturminner og kulturmiljøer,
nasjonalt eller regionalt viktige
mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk
utmarksnæring eller reindrift og
områder som er særlig viktige for
friluftsliv
c) statlige planretningslinjer, statlige
planbestemmelser eller regionale
planbestemmelser gitt i medhold
av plan- og bygningsloven av 27.
juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske
bestemmelser eller rikspolitiske

Området påvirker ikke samisk utmarksnæring
eller reindrift.
Området er kartlagt som et svært viktig
friluftsområde
Se for øvrig vurdering av punkt a) over

Området omfattes av Statlige planretningslinjer
for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen. Området er klassifisert som område
med mindre byggepress i strandsonen.
Byggeforbud i 100- meters beltet gjelder
generelt. Men i områder med mindre arealpress
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retningslinjer gitt i medhold av
plan- og bygningsloven av 14. juni
1985 nr. 77.

d) større omdisponering av områder
avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformål, samt reindrift eller
områder som er regulert til
landbruk og som er av stor
betydning for landbruksvirksomhet
e) økt belastning i områder der
fastsatte miljøkvalitetsstandarder er
overskredet
f) konsekvenser for befolkningens
helse, for eksempel som følge av
vann- eller luftforurensning
g) vesentlig forurensning eller
klimagassutslipp
h) risiko for alvorlige ulykker som en
følge av naturfarer som ras, skred
eller flom.

kan det åpnes opp for utbygging:
- Ved vurdering av om tiltak skal tillates
skal det legges vekt på om hensynet til
tilgjengelighet for allmennheten kan
ivaretas ved at det eksempelvis avsettes
areal til kyststi, friluftsområde eller
liknende.
- Behovet for næringsutvikling og
arbeidsplasser, for eksempel satsing på
reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i
vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet.
Disse hensynene må veies opp mot
hensynet til de allmenne interesser som
er angitt foran.
- Vurderingen vil være avhengig av hva
slags type tiltak det gjelder. Det kan
være grunnlag for å tillate visse tiltak
nær sjøen, som for eksempel brygger,
naust, næringstiltak og sjørettede
reiselivsanlegg.
Finnes ikke dyrka mark i området.

Tiltaket vil ikke påvirke miljøkvalitetsstandard
for vann.
Ingen konsekvenser.
Ingen vesentlig forurensing eller klimautslipp.
Området ligger innenfor NVEs aktsomhetskart
for flom. Området kan være utsatt for flomfare.

Vurdering av tiltak/planen mot forskriftens § 10, 4. ledd:
I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal
konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet
for at virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å
reversere eller begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede
virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte
planer eller tiltak.
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Oppsummering og konklusjon:
Deler av Notaholmen er uberørt og vil jfr planlagte tiltak bli bebygd med veger, hytter,
sanitærbygg, oppstillingsplass og gangbru på pæler. Byggene som planlegges er moderate i
størrelse og tilpasset terrenget med tanke på høyde, form, materialvalg og farge. Veger og
oppstillingsplass tilpasses terrenget. Gangadkomst over vika etableres med pæler for å sikre
frie vannveier. Deler av broen etableres slik at det er mulig å komme til indre del av vika med
robåt. Eventuelt med selvbærende konstruksjon eller hengebro.
Deler av området er kartlagt som et svært viktig friluftsområde og det er gjort funn av arter av
særlig stor forvaltningsinteresse i området, blant annet brunbukne, bergfrue, gjeitsvingel,
strandkjeks mfl. Deler av området er registrert med viktig naturtype: strandeng, strandsump,
ultrabasisk og tungmetallrik mark. Områdeanalyse, viktige naturtyper s.18 og 19, viser at
veier og hytter ikke kommer i avmerkede områder. Gangbro og tilhørende sti vil være
innenfor.
Området omfattes av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen. Området er klassifisert som område med mindre byggepress i strandsonen.
Byggeforbud i 100- meters beltet gjelder generelt. Men i områder med mindre arealpress kan
det åpnes opp for utbygging. Det skal blant annet vektlegges om området er tilgjengelig for
allmennheten og om det er behov for utbygging i forhold til næringsutvikling og
arbeidsplasser.
Området ligger innenfor avmerket aktsomhetsområde for flom i NVE sine kart.
I vurderingen om planen skal konsekvensutredes eller ikke er det viktig å vurdere om
tiltaket/planen er irreversibelt og samvirket med andre eksisterende og planlagte tiltak.
Notaholmen er delvis utbygd med kai, småbåthavn og naust. Det er kartlagt som et svært
viktig friluftslivsområde og det er registrert viktige naturtyper og arter av særlig
forvaltningsinteresse i området. Forslagstiller ønsker å utvide dagens campingplass og ser
potensialet for en utvikling av Notaholmen med tilknytning til dagens småbåthavn og kai. En
direkte tilgang over vika med en gangbro på pæler vil sikre fri vanngjennomstrømning
samtidig som tilgangen til området blir bedre for campingplassen sine gjester. I dag går
trafikken fra campingplassen til småbåthavna via fylkesveien. Denne trafikken vil bli mindre
da gangbro vil bli foretrukket. Videre utvikling av området med hytter, oppstillingsplass og
sanitærbygg vil være viktig for videre drift og utvikling av virksomheten. Med en
terrengtilpasset utbygging der bygg og veger tilpasses terrenget samtidig som det
tilrettelegges for allmennheten i strandsonen med avsatt areal ned mot vannet til friluftsformål
vil friluftslivsinterressene ivaretas. I forhold til flomfare vil planlagte hytter bli liggende over
kotehøydene for forventet framtidig havnivå jfr kartverket. Hyttene legges samtidig vekk fra
høydedragene i området.
Planlagte tiltak vurderes å være reversible. Veger, gangbro og bygg kan fjernes og området
kan tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig karakter dersom dette skulle være nødvendig.
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Hvilken påvirkning planlagte gangbro med tilhørende sti har på registrerte viktige naturtyper
og arter av særlig stor forvaltningsinteresse bør undersøkes nærmere i forbindelse med
utarbeidelsen av reguleringsplanen.
Angvik 20.01.2020

Espen Kjærnli
Angvik Prosjektering AS
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