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1. SAMMENDRAG 
Denne planbeskrivelsen omhandler detaljregulering for et bilsportanlegg i Malmedalen. 
Detaljreguleringen legger opp til utvidelse av eksisterende anlegg da nærmeste nabo er 
gokartbanen som også disponeres av NMK avdeling Molde. Det er i planforslaget lagt til rette for 
bilcross og rallycrossbane med tilhørende anlegg som parkering, depot og klubbhus. Det er 
meningen at det skal være en samhandling mellom eksisterende gokartanlegg og planlagt anlegg, 
dette spesielt med tanke på parkering ved større arrangement. 

2. NØKKELOPPLYSNINGER 
Adresse  
GID 65/1 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommuneplan: Landbruks-, 

natur og friluftsområde 
   
Forslagstiller NMK avd. Molde 
Grunneiere (sentrale) Ivar Øyen (tidligere eiere er 

John Magne og Ingfrid Marie 
Malmedal) 

Plankonsulent ConsulentPartner AS 
  
Hovedformål i ny plan  Motorsportanlegg 
Planområdets areal i daa 102,69 
Ant. nye boenheter/nytt næringsareal (BYA/%BYA) - 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy fra anlegget og støy fra 

fylkesvegen. 
Er det kommet varsel om innsigelse (j/n) Nei 
Krav om konsekvensutredning (j/n) Ja 

  
Oppstartsmøte, dato 28.05.2015 
Kunngjøring oppstart, dato 07.07.2015 
Komplett forslag mottatt, dato 06.10.2020 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunn 
Norsk Motorklubb avd. Molde har for tiden 280 medlemmer, hvorav omtrent 40 av disse er knyttet 
opp mot bilcrossgrenen. Klubben har siden 1985 hatt egen gren for bilcross og det ble bygget bane 
for det i Årødalen i Molde kommune. Motocrossaktiviteten ble etter hvert tatt opp på ny i klubben 
og også de fikk etablere sin bane ved Årødalen Motorsenter. Dette i form av noen nye traseer samt 
noen felles med bilcrossbanen. Med tiden kom det nye og strengere regler og retningslinjer for 
bilcross og rallycross, dette førte til at motocross og bilcross/rallycross ikke lengre lot seg kombinere. 
Motocrossaktiviteten fikk derfor overta hele området i Årødalen.   

Per i dag ligger nærmeste bilcrossbaner i Olsvika (Ålesund) eller på Bjorli. Dette medfører at klubbens 
utøvere ikke får samme treningsmuligheter som andre ellers i landet, og videre at rekrutteringen blir 
vanskelig. Klubben ser at etterspørselen etter et baneanlegg i nærmiljøet er stor, dette både fra 
ungdom og voksne. 
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Med ønske om å etablere et baneanlegg for rallycross og bilcross har NMK Molde inngått en 
intensjonsavtale med grunneier angående leie av et område i Malmedalen. Grunnen til at de ønsker 
å etablere banen på dette området er, at de allerede er etablert med flere grener på eksisterende 
gokartbane. Videre ser de at området egner seg godt da det ikke vil være i konflikt med f.eks. 
boligområder. Klubben ønsker å etablere et bilcross-/rallycrossanlegg for hele regionen for både 
barn, ungdom og voksne som søker fart og spenning.  

Intensjonen med planforslaget 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bilsportanlegg.  

4. PLANPROSSESSEN 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 28.05.2015. Det har også vært avholdt oppstartsmøte i 2013, 
men da med en annen plankonsulent. Oppstart av planarbeidet og utleggelse av planprogram til 
offentlig ettersyn ble meldt den 07.07.2015 med annonse i Romsdals Budstikke og brev til naboer, 
grunneiere og interessenter. Frist for å komme med merknader til varselet ble satt til 03.09.2015. Det 
kom inn innspill til planprogrammet, og det ble utført revisjoner i henhold til disse. Revidert 
planprogram ble fastsatt i kommunestyre den 14.12.2017. Når det gjelder merknadene til selve 
oppstart av planarbeidet vil disse bli omtalt/behandlet i kapittel 10. Konsekvensutredninger er 
gjennomført, se kapittel 7. 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 
I kommuneplanen er området avsatt til Landbruks- natur og friluftsområde. Malmedalselva er som 
del av kommuneplanen vist på temakart for strandlinjer og viktige elver, temakartene er juridisk 
bindende og det skal være 50 meter buffer fra elven.  

Utsnitt av kommuneplanen; 
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Utsnitt temakart strandlinjer og viktige elver; 
  

 

 

 

 

 

 

Det aktuelle planområdet er ikke regulert. Like vest for planområder er det reguleringsplanen for 
gokartbanen som gjelder. Malmedalen – gokartbane har planid 98210 og ble vedtatt 20.08.1998. 
Denne ligger like inntil planområdet. Videre vestover er det reguleringsplanen for offroadbane og 
skytebane som gjelder, planid 00030, vedtatt 26.03.2001. I sørøst har vi reguleringsplan for Skaret, 
planid 08005, vedtatt 01.02.2010. 

Utsnitt kart med gjeldende reguleringsplaner; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

Plassering 
Det aktuelle området ligger i øverst i Malmedalen like vest for Skaret. Dette er omtrent 15 km til 
Molde sentrum og det er 7 km til Malmefjorden som er det nærmeste tettstedet med 

98210  
Malmedalen- 
Gokartbane 

00030  
Malmedalen- 
offroad og 
skytebane  

201306 
Nytt planområde. 
Malmedalen 
Bilsportanlegg 

08005 
Skaret 
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dagligvarehandel, storhandel og bensinstasjon. Planområdet er vist på kartutsnittene nedenfor.

 

 

Avgrensning 
Det aktuelle området avgrenses av Malmedalselva i nord, fylkesvegen (FV64) i sør og eksisterende 
gokartbane i vest. I øst vil det bli en naturlig avgrensingen der hvor Malmdalselva nærmer seg 
fylkesvegen. Vest for området ligger det en øvelsesbane (NAF) for kjøreopplæring og en privat 
skytebane i tillegg til nevnte gokartbane. Størrelsen på planområdet er 84 daa. 

Bruk av/status til tilstøtende areal 
De tilstøtende områdene er brukt til gokartbane, NAF-øvingsbane(glattkjøring), offroadbane og 
skytebane, noe er dyrket mark og ellers er det skog og beitemark. De dominerende aktivitetene i 
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området er såkalt støyende aktiviteter. Gokartbanen, offroadbanen og skytebanen har egne 
reguleringsplaner, mens resterende områder er uregulerte. 

Eksisterende bebyggelse og arealbruk 
På selve planområdet er det ingen bebyggelse, området rundt domineres av bygninger tilhørende de 
nevnte anleggene. De nærmeste boligene ligger på Skaret (i øst) omtrent 1,5 km unna og på et 
gårdsbruk som er 1,7 km unna i vestlig retning. Sistnevnte vil oppleves som nærmest i og med at det 
er stor høydeforskjell (75 meter) fra planområdet og opp til Skaret.  

Landbruk-, natur- og ressursgrunnlaget/markslag/grunnforhold 
Søk i arealinformasjon på nettet viser ingen spesielle interesser knyttet til arter, kulturlandskap, 
landbruk/skogbruk. Når det gjelder sistnevnte har Fylkesmannen i sin uttale til oppstartsmeldingen 
påpekt at området er dyrkbart og også at det påvirker beiteområdet for Fræna sankelag.  
Videre ser vi at området består av elveavsetning og er derfor registrert som en viktig sand-
/grusressurs.

 

 

 
 
 

Planområde 

Planområde 
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Grusforekomsten er registrert som forekomstområde 1548-005, Malmedal Øst. Dette er en avsetnig 
med elvemateriale. Det kan fortsatt være mulig å ta ut noe masser, til tross for at store deler av 
forekomsten er nedbygd. Forekomsten er registrert som viktig av lokal betydning, materialene er 
sand og grus. Den er videre registrert til å være i konflikt med industri og veg. Vest for eksisterende 
gokartbane ser vi at det har vært et tidligere massetak. 
 
Aktsomhetsgraden med hensyn på radon vises som moderat til lav.  
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Nærområdene er potensielle områder for jord- og flomskred, aktsomhetsområde for snø-  og 
steinsprang. Dette er vist på kartutsnittene nedenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Topografi/landskapstrekk 
Området ligger der hvor dalen begynner å smalne seg inn, inntil foten av stigningen opp mot Skaret i 
øst. Både i nord og sør er det relativt høye fjell med skogkledde sider. Terrenget på selve 
planområdet var småkupert og kledd med lauvskog, grunnen er som nevnt preget av elvegrus og 
grunnvannet i området står høyt. Deler av planområdet vil som nevnt ovenfor ligge innenfor det som 
er definert som sone for viktige elver i kommuneplanen.  
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Bildene ovenfor er tatt i juni 2015. Etter den tid har NMK Molde i samarbeid med grunneier ryddet 
området for småskog/lauvskog, de har også jevnet ut området noe. I 2018 framstår området derfor 
som vist på bildet nedenfor. 

 

Bildet viser eksisterende avkjørsel som går innover langs 
vestkanten av planområdet i retning nord. 

Bildet er tatt fra eksisterende avkjørsel og viser området 
østover langs fylkesvegen (mot Skaret). 

Utsnitt av planområdet, bildet er tatt fra fylkesvegen og nordover. 



13 
 

NMK Molde har kommet med følgende forklaring på hvilke endringer som er gjort på planområdet: 
«Sommeren 2018 ble røtter og noe (medfølgende) toppdekke skjøvet til side til områder der planlagte 
voller var antatt å komme. Dette ble gjort basert på noe som klubbens medlemmer/dugnadsgjeng 
oppfattet å være i henhold til det som allerede var avtalt med daværende grunneier Malmedal, og 
tolket som en felles forståelse for målet med disponeringen av arealet. Dette spesielt etter at det våren 
2015 også var anleggsmaskiner (2 gravemaskiner 1 stk 25 tonn, 1 stk 13 tonn og stor traktor – se 
vedlagte bilde) i sving på området. Da ble det også revet opp en del røtter og laget provisoriske 
anleggsveier på området. Ytterligere dokumentasjon og redegjørelse for den uformelle dialogen som 
var med daværende grunneier på det tidspunktet blir ikke enkel å få til. Nåværende grunneier Øyen 
var beviselig til stede flere ganger og pratet med våre folk, i tillegg til å delta i «vedsjau» for sin egen 
del. 

Legger ved bilde fra arbeidet våren 2015 som viser at klubbmedlemmene hadde grunn til å være i god 
tro når de fortsatte skogsavvirkingen med fjerning av røtter. 
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Arbeidet som er utført er ikke mer omfattende enn om f.eks. området skulle dyrkes i 
landbruksøyemed, per dato og i både 2015 og 2018 er/var dette en landbrukseiendom 

Siden sommeren 2018 er terrenget igjen bevokst med lauv-/krattskog. 

Verneinteresser/kulturminner 
Søk i arealinformasjon på nettet viser at det er sefrakregistrerte bygninger ved den øverste gården på 
sørsiden av vegen i Malmedalen og på Melsetra (Skaret) i øst. Dette er både meldepliktige og andre 
sefrakbygninger. Søket viser ingen i selve planområdet eller i umiddelbar nærhet, dette gjelder også 
andre kulturminner. Dette stemmer godt med kulturminnemyndighetens uttale til 
oppstartsmeldingen hvor de sier at de ikke kjenner til kulturminner i området. De uttaler at det skal 
utvises varsomhet under opparbeiding av området, med henvisning til varslingsplikten og eventuell 
arbeidsstans jfr. kulturminneloven § 8.   

Nærmeste registrerte viktige naturtype er rik edellauvskog i Fagerlia-Nakkegropa nordvest for 
planområdet, se utsnittet nedenfor. 

 

Når det gjelder andre verneinteresser henvises det til omtaler under punktet for natur- og 
ressursgrunnlaget. 

Miljøfaglige forhold, lokalklima og biologisk mangfold 
Området ligger som det framgår ovenfor inntil fylkesvegen, kartutsnittet (støyvarselkart, Statens 
Vegvesen) nedenfor viser støy i forbindelse med trafikken på denne.   
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Det er også støy fra nærliggende områder/aktivitet på skytebanen, offroadbanen, gokartbanen og fra 
NAF øvingsbane. I søk i Fræna kommunes planregister på nettet finnes ingen opplysninger om 
eventuelle støykart eller lignende i forbindelse med de planene som regulerer disse aktivitetene. 

Søk i arealinformasjon på nettet viser ingen registrerte forurensninger i grunnen. Klimaet i området 
preges av at det er en dalføre med elv som fører med seg et kaldluftdrag.  

Søk i artsdatabanken viser ingen registreringen av truede arter i området. Av spesiell naturtyper er 
det edellauvsskogen som allerede er nevnt ovenfor. Det er mye hjortevilt i området og det utøves 
jakt. Som nevnt tidligere berører planområdet buffersonen mot Malmedalselva.  

Trafikkforhold 
FV 64 er en del av hovedferdselsvegen mellom Molde og Fræna/Eide. For ferdsel direkte mellom 
Molde og Fræna/Eide går mesteparten av trafikken via Tussentunnelen, dette siden tidlig på 1990-
tallet. Den delen av fylkesvegen som går forbi planområdet; Malmedalen – Skaret – Årødalen har 
etter dette blitt en «alternativ» veg samt at den er tilkomst til boligene, hyttene og 
aktivitetene/tilbudene som ligger langs strekningen. I 2014 var årsdøgntrafikken (ÅDT) for 
strekningen på 1480 kjøretøy, mens den i 2017 hadde gått ned til 650 kjøretøy. Trafikknedgangen har 
nok sammenheng med at Tussentunnelen ble bomfri i 2015. Vegen har ett rett strekke og er relativt 
flat forbi planområdet, den har tillatt fartsgrense på 80 km/t. Det er i dag en direkteavkjørsel til selve 
området, dette er en landbruksveg. Omtrent 290 meter vest for planområdet er det en avkjørsel inn 
til gokartbanen og 190 meter vest for denne har NAF-øvingsbane avkjørsel. Alle disse tre ligger på 
nordsiden av fylkesvegen 

Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp: Nærmeste vannledning ligger ved bebyggelsene omtrent 1,7 km vest for 
planområdet. Det er ikke avløpsanlegg i området.  Strømforsyning; det er per i dag strømforsyning i 
bygningene på eksisterende gokartbane.  

Kollektivbetjening 
Kollektivselskapet Fram AS har ansvaret for den offentlige busstransporten i Møre og Romsdal. Et søk 
i deres rutetilbud viser at strekningen per tiden ikke er betjent. Likevel ligger det holdeplasser for 
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buss langs strekningen, men de ligger ved bebyggelsen og er omtrent 1,7 km unna i vestlig retning og 
omtrent 1,5 km unna i østlig retning.  Siden strekningen per tiden ikke betjenes er det omtrent 3,5 
km til nærmeste holdeplass som betjenes, denne ligger ved Malmefjordvegen som er på strekningen 
mellom Elnesvågen/Eide/Averøy og Molde. 

Funksjonsanalyse - Barnehage og skole 
Ikke relevant. 

Grønne interesser/folkehelseprinsippet  
Selve planområdet inneholder ingen opparbeidede eller benyttede friområder. Det ligger et stort 
friluftsområde på Skaret omtrent 1,5 km unna planområdet. Dette er et stort område og inneholder 
både naturlige og tilrettelagte anlegg for utøvelse av aktiviteter knyttet til friluftsliv. Det er et svært 
populært utfartsområde for regionen, og inneholder blant annet turstier/veger, ski-/lysløyper, 
hoppbakke, anlegg for hestesport, rulleski og skiskyting, samt flere områder for fritidsbebyggelse.    

Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser er ivaretatt gjennom de områdene og anleggene som er beskrevet i 
punktene nevnt ovenfor. Anleggene på Skaret har også områder som er tilrettelagt for barn. 

Universell utforming  
Det skal være gode muligheter for å tilrettelegge for universell utforming, dette gjelder både for 
publikum og for de som skal delta i aktivitetene.  

Juridiske forhold 
I dagens situasjon har området ingen kjente juridiske forhold. 

Interessemotsetninger 
Det er ingen interessemotsetninger i dagens situasjon. 

7. Utredninger i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger 
Planområdet er på mer enn 15 daa følgelig er det etter forskrift om konsekvensutredninger som 
gjaldt når planarbeidet var meldt, krav om at det blir utarbeidet konsekvensutredning for planen. 
Etter ny forskrift, gjeldende fra 01.07.2017 vil det fremdeles være krav om konsekvensutredning 
etter § 8 «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» bokstav a) «permanente konkurranse- og 
testbaner for bil og motorsykkel» som nevnt i vedlegg II til forskriften. 

Formålet med forskriften (FOR-2017-06-21-854) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 
planer eller tiltak kan gjennomføres. 
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Metode 

Prinsippene i metodikken i Statens Vegvesen sin 
håndbok V712 Konsekvensanalayser er lagt til 
grunn for utredningen som inndeles i fire faser:  

 Registering. Beskrivelse av eksisterende 
situasjon 

 Verdisetting. Temaets verdi i 
registreringsområdet 

 Omfangsutredning. Omfang er en vurdering 
av hvilke endringer tiltaket antas å medføre 
for de ulike miljøer/områder/tema. 
Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs 
skala fra stort negativt omfang til stort 
positivt omfang.  

 Konsekvensgradering. Konsekvens av det 
planlagte tiltaket i forhold til 0-
alternativet/dagens situasjon. 
Sammenholde verdivurderingene og 
omfanget av tiltaket for derved å utlede den 
samlede konsekvens i henhold til diagram 

 

 

Referansesituasjonen (0-alternativet)                                                                                          
Dette innebærer at dagens situasjon opprettholdes, at området ikke bygges ut. Området forblir da et 
LNF område slik som det er avsatt til i kommuneplanen (Landbruksområde/skog). Se for øvrig kapittel 
6 for nærmere beskrivelse. Referansesituasjonen er det utgangspunkt som konsekvensene ved 
planforslaget skal vurderes opp mot. 

Influensområdet                                                                                                                                      
Er det arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Størrelsen på influensområdet vil variere 
avhengig av hvilket tema som skal utredes. 

Temaer til utredning                                                                                                                                
Nedenfor er hvert enkelt tema vurdert, dette i henhold til vedtatt planprogram. Under hvert tema er 
eksisterende situasjon, endring/virkning og avbøtende tiltak diskutert. Det er til slutt gjort en 
oppsummering av konsekvensene, dette er vist i en tabell.  

Malmedalselva og buffersonen 

Eksisterende situasjon 
I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble det lagt inn en buffersone på 50 meter for 
strandlinjer og viktige elver. Dette er gjort på generelt grunnlag for hele kommunen, det vil si 
at det ikke ble gjort analyser og vurderinger for hver enkelt elv eller områder. Malmedalselva 
starter på Malmesetra på Skaret hvor to mindre elveløp samles til ett. På dens veg ned til 
utløpet i Malmefjorden, er det flere mindre bekker og elveløp som «knyter seg på».   

Konsekvensvifte -  viser sammenhengen mellom verdi, 
omfang og konsekvens (Håndbok V712) 
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Søk i arealinformasjon på nettet viser få arter langs elveløpet, det viser flere arter jo lengre 
ned mot utløpet i Malmefjorden vi kommer. En av disse er registrert på rødlisten, sårbar art, 
dette er oter og observasjonen som er registrert er gjort ganske langt ned mot utløpet. 

Ved planområdet er elva lite brukt som rekreasjonsområde, ferdsel langs elva er mulig men 
dette er ikke en strekning langs elva som er lett tilgjengelig. Det er etablert en landbruks-
/skogbruksveg på planområdet. I nordvest ligger vegen omtrent 40 meter fra elva, den går på 
langs skrått mot elva før den ender i broen etter omtrent 140 meter. Vegen forsetter 
omtrent 175 meter mot nordøst gjennom skogen før den møter en annen skogbruksveg. Det 
tar også av en veg mot øst etter omtrent 70 meter, denne leder til et plantefelt og går blant 
annet ned mot elven igjen litt lengre øst.  

På NVE’s nettsider er det en oversikt som viser vernede vassdrag «verneplan for vassdrag». I 
Møre og Romsdal er det 20 elver/vassdrag som er opplistet som verneverdige vassdrag. 
Malmedalselva er ikke en av disse. Vi finner heller ikke at elven inngår i et fredningsområde 
som naturreservat, landskapsvernområde, område med artsfredning eller lignende. (søk i 
Arealis) Det samme gjelder de områdene elven har tilsig fra og utløp til. 

Søk i arealinformasjon på nettet viser ingen flomsoner for området, men området ligger i et 
aktsomhetsområde for flom.  

Verdi            
 Temaets verdi er satt til middels på grunn av at det i kommuneplanen er lagt inn en 
buffersone mot elven og med tanke på at elven også er en resipient. 

Endring/virkning/omfangsvurdering 
For å få nok plass til anlegget ønsker tiltakshaver å redusere buffersonen mot elven der hvor 
det er nødvendig. Dette vil medføre at den på enkelt steder blir bare 20 meter fra elven. Det 
er sendt forespørsel til Fylkesmannen angående dette. De svarer at de kan akseptere 
minimum 20 meter kantsone langs elven, men at det må avklares med Fræna kommune 
siden det er kommuneplanen som skal sikre buffersonen. Videre svarer de at eksisterende 
landbruksveg i området ikke bør ligge i kantsonen på 20 meter, men at kantsonen bør 
bevares urørt og med naturlig vegetasjon. Det er omtrent 500 meter av elven som får 
redusert buffersone, dette tilsvarer lengden av planavgrensningen mot nord og øst.  

For å få plass til banen har vi i planforslaget flyttet vegen nærmere elven, men 20 meters 
avstand til elvekanten er overholdt. Dette bortsett fra ved elvekrysningen via broen. Et viktig 
moment er at elvekrysningen med bro allerede er etablert, altså blir det ingen nye inngrep i 
kantsonen.   

Influensområdet langs elvekanten er vurdert til å være de 500 meterne langs elven som får 
redusert buffersone. For elven som resipient vil det være området nedstrøms fra 
planområdet til områder for utløp. Utslipp fra planområdet til elven vil være begrenset til 
renset avløpsvann. Omfanget settes til å være mellom ingen omfang og lite negativt omfang. 

I en lengde på 500 meter vil buffersonen være redusert fra 50 til 20 meter. Tiltaket vil ikke ha 
innvirkning på biologisk mangfold. Mulighet for allmenn ferdsel endres ikke.   
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Avbøtende tiltak 
På 350 meter langs elven skal det i tillegg til kantsonen med avstand 20 meter etableres et 
belte med en bredde på omtrent 10 meter. I dette beltet skal det kun etableres voller/murer 
for demping av støy og flom disse skal ha ett «toppdekke» med stedsriktig vegetasjon. Dette 
medfører at selve baneområdet på store deler av strekningen vil komme mer enn 30 meter 
fra elvekanten. 
Det er lagt inn byggegrense som ligger 50 meter fra elvekanten, denne skal sikre at det ikke 
oppføres bygninger nærmere elven enn 50 meter. Det skal være mulig å etablere nødvendig 
sikringstiltak inne på baneområdet for eksempel i form av gjerder og voller.   

Liten negativ konsekvens(-)        
 
Landskap – nær og fjernvirkning 

Eksisterende situasjon 
Området ligger der hvor dalen begynner å smalne seg inn, inntil foten av stigningen opp mot 
Skaret i øst. Både i nord og sør er det relativt høye fjell med skogkledde sider. Området ligger 
på en flate, mellom fylkesvegen og elva. Terrenget var småkupert og kledd med lauvskog, 
men er nå ryddet for skog og jevnet ut noe. Grunnen er preget av elvegrus og grunnvannet i 
området står høyt.  

Verdi            
 Temaets verdi er satt til liten.                                                                 

Endring/virkning/omfangsvurdering                                                                                                                       
Liten endring, sett fra fylkesvegen vil området bli delvis skjermet av støyvoller. På grunn av dalførets 
terreng-/landskapsformasjoner vil anlegget ikke gi noen fjernvirkning. Influensområdet vurderes til å 
være planområdet - strekningen langs fylkesvegen. Omfangsvurderingen resulterer i lite negativt 
omfang. 

Avbøtende tiltak 
 Støyvollene må vegeteres med stedsriktig vegetasjon og vedlikeholdes.  
 
Liten negativ konsekvens(-)         
 

Støy og forurensning 

Eksisterende situasjon 
Området ligger som det framgår ovenfor inntil fylkesvegen, området vil være utsatt fra støy 
fra denne. Det er også støy fra nærliggende områder/aktiviteter, den nærmeste er 
gokartbanen vest for planområdet. Området er per i dag ikke utsatt for forurensning ellers. 

Verdi            
 Temaets verdi er satt til middels  

Endring/virkning/omfangsvurdering 
Den planlagte aktiviteten er støyende. Dette kan virke sjenerende spesielt med tanke på 
friluftsområdet på Skaret i østlig retning. Det er utarbeidet en støyvurdering som konkluderer 
med at det må etableres støyvoller så nærme banen som mulig, i tillegg må disse ha nok 
høyde. Videre oppsummeres det med at støybildet for bebyggelsen i vest ikke får vesentlige 
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endringer. Influensområdet vurderes til å være planområdet og østover mot Skaret. I tillegg 
har Sweco utarbeidet et notat som har følgende konklusjon: 

 
 
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra NMK avdeling Molde og ligger vedlagt.  
Sweco’s notat sier også at de planlagte vollene har liten effekt i 4 meters høyde, men at de 
godt kan videreføres da de vil ha god effekt på bakkeplan rundt banen.  
Støyvollen som etableres mot fylkesvegen vil skjerme området fra støy fra fylkesvegen. Når 
det gjelder forurensning ellers er det fare for oljesøl/utslipp fra kjøretøyene som skal bruke 
området. Skadeomfanget av eventuelle utslipp er lite da Bilsportforbundet har regler og 
rutiner for hvordan slike hendelser skal håndteres. Omfangsvurderingen resulterer i lite 
omfang. 

  
Avbøtende tiltak 

Det etableres støyvoller mot sør og øst. Reguleringsbestemmelser som setter krav til bilsport 
og miljø. Se reguleringsbestemmelsenes §3.11.  

Ingen konsekvens(0)         
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Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon 
Søk i «askeladden» som er riksantikvarens kulturminnesøk på nett viser ingen funn i området 
eller i nærheten. Nærmeste kulturminne ser ut til å være sefrakregistreringer, disse ligger 
over 1,5 km unna planområdet. Kulturminnemyndighetens uttale til oppstartsmeldingen sier 
de at de ikke kjenner til kulturminner i området.  

Verdi            
 Temaets verdi er satt til liten 

 
Endring/virkning/omfangsvurdering 
 Ingen 
 
Avbøtende tiltak 
 Ikke aktuelt 
 
Ingen konsekvens(0)            
 

Vilt og jakt 

Eksisterende situasjon 
 Det er mye hjortevilt i området og det utøves jakt.  
Verdi            
 Temaets verdi er satt til stor 

Endring/virkning/omfangsvurdering 
Terrenget endres, det bli mindre beite og hjorteviltets mulighet for forflytning blir endret.  
Av hjorteviltet vi har i Norge er det villreinen som er mest sårbar for menneskelig 
aktivitet/utbygging, denne arten har vi ikke her i vårt område. De andre, elg, rådyr og hjort er 
tilpasningsdyktige og ikke fullt så sårbare. Bestandene er økende og reguleres stort sett med 
jakt/fellingskvoter. Tiltakshaverne har bedt om uttale fra Malmedalen jaktlag, det er mottatt 
en uttale de datert 14. mai 2020. I uttalen beskriver de hovedtrekkruten for hjorten som de 
mener blir ødelagt dersom det etableres bilkrossbane på området. De er redde for at hjorten 
velger andre tilholdssteder og vil utebli om de blir ytterligere forstyrret/hindret med flere 
sterkt støyende aktiviteter og oppbygde hindre. De avslutter uttalen med å skrive at de ikke 
kan akseptere bilkrossbane i området.  Når det gjelder erfaringene deres angående de andre 
støyende aktivitetene i Malmdalen skriver de at trekkrutene for dagleie til hjorten endret seg 
etter at skytebanen ble etablert der den ligger i dag. «Nå går den mye samme vei som 
hovedtrekket, men går opp i lia nord for Ruskefonna, mot dalen og foten av Urdfjellet og 
holder mye til i lia nord for Malmedalssetra.» Ut fra dette kan de se ut som om hjorten blir i 
området men tilpasser seg ved å velge nyer ruter og tilholdssteder i nærområdet. Jakt på 
selve området blir ikke like attraktivt, og jakt i området rundt kan bli mere utfordrende. 
Influensområdet vurderes hovedsakelig til å være området rundt og i planområdet. I og med 
at vi ikke vet hvilke eventuelle nye oppholdssteder og veier hjorten tar, er det vanskelig å 
avgrense influensområdet. I og med at hjorten er såpass tilpasningsdyktige vurderes 
omfanget til å være lite negativt for viltet, men middels negativt omfang for jaktlaget. 

  
Avbøtende tiltak 

Det kan sikres i avtale med grunneiere at området ikke skal avsperres, men at vilt fremdeles 
skal kunne oppholde seg i/passere området og det skal kunne jaktes i området. 
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Middels negativ konsekvens(--)          
 

Trafikk, parkering og transportbehov 

Eksisterende situasjon 
Som nevnt i beskrivelsen av planområdet under trafikkforhold var årsdøgntrafikken i 2017 på 
650 kjøretøy. Vi har også nevnt avkjørslene i området og vi har videre nevnt at det per i dag 
ikke er kollektivbetjening på strekningen. Likevel er det holdeplasser for buss 1,7 km i vestlig 
retning og 1,5 km i østlig retning. Klubbens eksisterende anlegg (gokartbanen) har 
parkeringsplass.  

Verdi            
 Temaets verdi er satt til middels 

 
Endring/virkning/omfangsvurdering 

Det blir relativt liten trafikkøkning som følge av tiltaket. Det er innhentet tall fra NMK Nord-
Gudbrandsdal som har et lignende anlegg. Dette er erfaringstall fra de 10 årene de har hatt 
anlegget. Se vedlagte uttale. Ut fra deres tall får vi følgende for anlegget i Malmedalen: Det 
skal avvikles to treninger per uke, dette medfører en trafikkøkning på omtrent 5 til 10 
kjøretøy. Hvert kjøretøy kjører tur/retur. Trafikkøkningen vil da utgjøre mellom 10 til 20 turer 
per uke. Dette kan sies å være en relativt lav økning i trafikk. Alle oppgitte tall er 
gjennomsnittstall. I tillegg til treningene skal det arrangeres 2-3 løp i året. Dette vil utgjøre 
30-40 deltakende kjøretøy og 50-70 publikumskjøretøy. Alle disse kjører tur/retur, dette 
tilsier en trafikkøkning utover det vanlige på 190 turer på en dag 2-3 dager i året. Avhengig av 
snømengde blir det mindre aktivitet i vinterhalvåret. Anlegget vil ha behov for 
parkeringsplasser i tillegg til de eksisterende ved gokartbanen. Avkjøringsforholdene langs 
fylkesvegen på strekningen blir endret. Anleggets art vil ikke skape økt behov for 
kollektivbetjening. Influensområdet vurderes til å være strekningen langs fylkesvegen fra 
avkjøringen ved NAF øvingsbane og østover litt forbi planområdet. Omfangsvurderingen er 
satt til lite negativ omfang. 

 
Avbøtende tiltak 

Det etableres område for parkering i område DKP1, se plankartet, det etableres internveg 
mellom eksisterende gokartbane og planområdet. Eksisterende landbruksavkjørsel saneres 
og det etableres en ny avkjørsel litt lengre østover slik at det blir mer avstand mellom 
avkjørslene.  

 
Liten negativ konsekvens(-)          
 

 

VA-anlegg 

Eksisterende situasjon 
 Ingen vann og avløpsanlegg i området/i umiddelbar nærhet. 
 
Verdi           
 Temaets verdi er satt til liten 

Endring/virkning/omfangsvurdering 
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Det må grunnbores for vannforsyning og det må etableres en midlertidig løsning med tett 
tank for avløpet. Senere må det etableres et permanent renseanlegg for avløpet. 
Influensområdet er planområdet og omfanget anslås til lite. 

 
Avbøtende tiltak 

Grunnboring for vannforsyning, midlertidig avløpsløsning med tett tank, permanent 
renseanlegg senere. 

 
Stor positiv konsekvens(+++)          
 

Universell utforming  

Eksisterende situasjon 
Det er ikke lagt opp til universell utforming per i dag, området består av en traktorveg og er 
ellers relativt flatt.  

Verdi            
 Temaets verdi er satt til middels 

Endring/virkning/omfangsvurdering 
Det skal legges opp til at området og fasiliteter skal være universelt utformet slik at 
funksjonshemmede/bevegelseshemmede kan delta i aktiviteten og/eller være tilskuere. Gir 
nytt/utvidet tilbud til de som er avhengig av universell utforming for å kunne delta i 
aktiviteter. NMK Molde arrangerer treninger og løp for utøvere og tilskuere fra hele landet. 
Bilsporten har flere utøvere med forskjellig grad av bevegelseshemninger, så tilbudet bli 
definitivt gi et økt tilbud for disse. Hovedinfluensområdet vurderes til å være Fræna 
kommune og kommuner ellers i regionen, men utøver fra ellers i landet vil også få en ny 
arena. Omfanget er vurdert til middels positivt omfang. 

 
Avbøtende tiltak 
 Ingen 
 
Stor positiv konsekvens(+++)        
 

Barn og unges interesser 

Eksisterende situasjon 
 Eksisterende situasjon inneholder ingen spesielle interesser for barn og unge.   
Verdi            
 Temaets verdi er satt til stor. 

Endring/virkning/omfangsvurdering 
Aktiviteter for barn og unge vil måtte følge Norges Bilsport Forbund sitt regelverk. Gir 
muligheter til å være et nytt/utvidet fritidstilbud til ungdom. Influensområdet vurderes til å 
være Fræna kommune og kommuner i regionen. Banen og aktiviteten rundt den er et positivt 
tiltak for ungdom som faller utenom annen organisert idrett. NMK Molde har en historie fra 
1955 som en stabil klubb med mye aktivitet for barn og unge. Dette vil per dato være eneste 
baneanlegget av slik karakter i regionen Nærmeste tilsvarende baneanlegg finnes i dag på 
Bjorli, Støren og Melhus.  Omfanget er vurdert til stort positivt omfang. Det er innhentet 
uttale fra barn og unges representant i kommunen, uttalen er positiv og det nevnes at 
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bilsportanlegget vil gi variasjon og bredde til fritidstilbudet i kommunen også for de med 
fysiske funksjonsbegrensninger. 
 

 
Avbøtende tiltak 
 Ingen 
 
Meget stor positiv konsekvens(++++)         
 

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Eksisterende situasjon 
Det vises til beskrivelse av dagens situasjon omtalt under kapittel 6 med underpunkter. Deler 
av planområdet er aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang, og flom.  

Verdi            
 Temaets verdi er satt til middels 

 
Endring/virkning/omfangsvurdering 

Planforslaget vil ikke medføre endringer med hensyn på risiko. For eksempel er det ikke 
større risiko steinsprang som følge av planforslaget og aktiviteten det medfører. Derimot 
øker planforslaget sårbarheten og konsekvensene dersom noe slikt skulle skje. Dette fordi 
planforslaget legger opp til at det vil oppholde seg flere personer på området enn ved dagens 
situasjon. I tillegg vil det være bygninger og anlegg som kan bli rammet.  Det vises ellers til 
vedlagte sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet. Sjekklisten viser at det ikke er 
tilstrekkelig slukkevannsforsyning i området. Men TEK 17 sier at det er nok med passende 
tankbil: §11-17 annet ledd, bokstav E som omhandler tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap og vannforsyning: «i boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er 
det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil». Brannsjefen i 
kommunen har bekreftet i e-post til oss at de har passende tankbil. Når det gjelder ras-, 
skred- og flomfare er det utarbeidet rapporter som gir nærmer avklaringer for faresoner i 
plankartet.  Influensområdet tilsvarer planområdet, og omfanget er vurdert til lite negativt 
omfang. 

Avbøtende tiltak 
Plassere bygninger lengst mulig fra faresonene. Tiltak som legger til rette for gode muligheter 
for egeninnsats på brannslukking før brannvesenet ankommer. Se nærmere beskrivelse 
under beskrivelse av planforslaget og annen infrastruktur.  
Det er lagt inn faresoner i planen ras- og skredfare (H310_1-2) og flomfare (H320_1). I 
sonene er det visse begrensninger for bruk av arealet, dette styres av 
reguleringsbestemmelsene.  

 
Liten negativ konsekvens(-)          
 

Oppsummering av konsekvenser                                                                                               
Håndbok V712 (Statens Vegvesen) er benyttet som grunnlag for den skjønnsmessige graderingen av 
tiltakets konsekvens for de forskjellige temaene, med følgende inndeling: 
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0 Minimal/ingen konsekvens 
- liten negativ konsekvens  ++++ meget stor positiv konsekvens 
-- middels negativ konsekvens  +++ stor positiv konsekvens 
---  Stor negativ konsekvens  ++ middels stor positiv konsekvens 
---- Meget stor negativ konsekvens  + liten positiv konsekvens 
 
 
 

TEMA KONSEKVENS 
Malmedalselva og buffersonen - 
Landskap – nær og fjernvirkning - 

Støy og forurensning 0 
Kulturminner og kulturmiljø 0 

Vilt og jakt -- 
Trafikk, parkering og transportbehov - 

VA-anlegg +++ 
Universell utforming +++ 

Barn og unges interesser ++++ 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - 

8. Beskrivelse av planforslaget 

Innledning/hensikten med planforslaget 
NMK Molde har som intensjon å samle noen av sine aktiviteter i Malmedalen. Gokartbane er allerede 
etablert og det vil være fint om anleggets fasiliteter kunne blitt benyttet til flere aktiviteter. Området 
er godt egnet da det ikke vil være konflikt med boligområder. Planforslaget legger altså opp til å 
samle enda flere av de støyende aktivitetene til et området som er godt egnet for det. Det legges opp 
til at det skal etableres en intern veg mellom områdene slik at begge anleggene lett kan benytte 
hverandres fasiliteter. Dette gjelder spesielt parkering. Planforslaget er også med på å sikre 
eksisterende landbruksavkjørsel med tilkomst til skogen nord og øst for området. Den eksisterende 
avkjørselen blir flyttet noe østover for å oppnå mere avstand mellom avkjørslene på strekningen, noe 
som vil gjøre inn- og utkjøring til fylkesvegen mere oversiktlig og trafikksikkert.  

Arealoppgave  
Arealformål Størrelse i daa 
Bebyggelse og anlegg  
Motorsport 44,87 
Særskilt bebyggelse og anlegg; Depot og klubbhus 7,45 
Særskilt bebyggelse og anlegg; f_STV1 og f_STF1 6,39 

  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Kjøreveg 4,74 
Annen veggrunn 3,34 
Parkeringsplasser 0,31 
Grønnstruktur 0,5  
Naturformål 20,84 
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Naturområde i vassdrag 14,27 

  

 102,69 
 

1) Bebyggelse og anlegg 

Motorsport, M1 og M2 
Det er avsatt et område på omtrent 43 daa (M1) som skal benyttes til en kombinert bil-
/rallycrossbane. Bilcrossbanen vil få en lengde på omtrent 731 meter, mens rallycrossbanen får en 
lengde på omtrent 921 meter. Se illustrasjon nedenfor. 

 

Det er planlagt at nødvendige sikkerhetstiltak kommer innenfor det som i plankartet er avsatt til 
motorsport. Dette vil være i form av grusfeller, voller og gjerder som vist i illustrasjonen. Det skal 
også føres opp nødvendig bygning for nødvendige tekniske innretninger (starthus). 

Byggegrensen er 30 meter fra fylkesvegen i sør. Dette er i henhold til uttale fra Statens Vegvesen. 
Byggegrensen i nord og øst framkommer slik; I utgangspunktet er det som nevnt 50 meters grense 
mot elv hvor en ikke kan gjøre tiltak (kommuneplanen). 

I dialog/uttale fylkesmannen sagt at anlegget kan komme så nærme som 20 meter så lenge Fræna 
kommune som planmyndighet ikke har motforestillinger. 20 meters grensen fra elven ligger i 
formålsgrensen mellom formål særskilt bebyggelse og anlegg (f_STF1) og formål naturformål (N2), 
samt mellom naturformål (N1) og veg (f_V2). I tillegg er det tegnet inn en byggegrense som ligger 50 
meter fra elven, men denne gjelder kun for bygninger.  I bestemmelsene til hvert enkelt formål i 
sonen på 30 meter (mellom 20 og 50 meter) er det beskrevet hva som er tillatt bygd. På denne 
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måten sikrer vi at ingen bygninger kommer nærmere elven enn 50 meter bortsett fra et eventuelt 
renseanlegg inne på DKP1. 

Område M2 er del av eksisterende gokartbane, dette er tatt inn i denne reguleringsplanen for å vise 
internvegløsning, f_V3, mellom banene. 

Særskilt bebyggelse og anlegg; depot, klubbhus og parkering, DKP1 
Det skal kunne oppføres klubbhus og nødvendige bygninger for start/tidtaking og renseanlegg. Ellers 
skal arealet opparbeides som en plass egnet til depot og parkering. Byggegrense mot fylkesvegen er 
etter uttale fra Statens vegvesen 30 meter. Mot nord 20 og 50 meter med begrunnelse som 
beskrevet under område for Motorsport, M1 ovenfor. Byggegrensen gjelder ikke for framtidig 
renseanlegg som kan oppføres med minst 2 meters avstand til veg f_V2. Byggegrensen er vist på 
plankartet, i tillegg er det gitt nærmere bestemmelser i reguleringsbestemmelsene. En maks 
gesimshøyde på 8 meter og mønehøyde på 9 meter er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. 
Bestemmelsene sikrer også tilrettelegging av parkeringsplasser for forflytningshemmede.  

Særskilt bebyggelse og anlegg; Anlegg for Støy- og flombegrensning f_STF1 og anlegg for 
støyvoll, f_STV1 
I område f_STF1 skal det etableres anlegg som begrenser støy og flom. Det kan bygges en 
kombinasjon av mur og voll i dette området. Utførelsen må være slik at det blir stabilt nok i forhold 
til flom, dette i henhold til notat fra Sweco datert 17.04.20. Samt e-postkorrespondanse hvor Sweco 
ved Markus Först bekrefter at en kombinasjon av støy-/flombegrensning er mulig.  Området har en 
varierende bredde, dette er for å ta hensyn til 20 meters grensen mot elven, se omtale under punkt 
for hensynsoner, og for samtidig å ha nok plass til selve banen inne på område M1. 

  I område f_STV1 skal det etableres støyvoll. Her det satt av en bredde på 10 meter, dette tilsier at 
vollen kan bli omtrent 2-3 meter høy, målt fra eksisterende terreng. Helningen og utførelse av 
støyvollen skal ha tverrprofil i henhold til Statens Vegvesens sine normalkrav. 

2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg, trafikk og trafikksikkerhet 
Planen har fire kjøreveger o_V1 og f_V1-3.  

Den ene er eksisterende fylkesveg, benevnt som o_V1 i plankartet, det er ikke planens intensjon å 
endre denne og plassering/utforming/bredde er hentet fra digitalt kart. Planavgrensning mot sør går 
i fylkesvegens senterlinje.  

Det andre området som har fått formål kjøreveg er planlagt avkjørsel fra fylkesvegen og adkomst til 
området. Denne er benevnt som f_V1 i plankartet. Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen er en 
landbruksavkjørsel som er planlagt stengt når planen gjennomføres og den nye etableres. Det vil si at 
planen legger opp til at eksisterende avkjørsel flyttes og oppgraderes. Flyttingen er gjort etter 
samråd med statens vegvesen for å skape større avstand mellom avkjørslene på strekningen.  

Den tredje kjørevegen i planen er den interne vegen på området, den er først og fremst planlagt for å 
ivareta grunneierens interesser med tilkomst til resterende del av sin eiendom, som før. Men den 
kan også gjøre den interne trafikkavviklingen inne på området ryddigere, dette ved at unødvendig 
trafikk inne på området for DKP1 parkering/depot/klubbhus. Linjeføringen følger eksisterende 
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landbruksveg der dette er mulig. I nord er den planlagt flyttet slik at den blir liggende inn mot 
naturformålet og hensynsonen ved elven. Ved elvekryssingen, eksisterende bru over elven, har den 
samme linjeføring som nå. Denne vegen er benevnt med f_V2 i plankartet. Det er avsatt nok bredde 
og kurvaturer slik at den kan bygges som Tung traktorveg (vegklasse 7 i henhold til 
landbruksdepartementet normaler for landbruksveger). Den gir også adkomst til planlagt intern veg 
f_V3 mellom gokartbaneområdet og planområdet, denne er planlagt i nordvest hvor f_V2 ligger helt 
inntil planavgrensningen mellom de to planene. Det er planlagt å etablere en veg inne på 
gokartbaneområdet som skal ligge mellom eksisterende bane og voll mot parkbeltet ved elven. 
Denne vil da krysse det parkbeltet som ligger mellom gokartbane og planområdet. Intern veg mellom 
de to banene med fasiliteter er en forutsetning for at Statens vegvesen kan akseptere avkjørselen til 
området.  

Langs fylkesvegen er det satt av et område for annen veggrunn tekniske anlegg, dette skal gi plass til 
sikkerhetssone inkludert grøft. Dette er gjort etter innspill fra Statens vegvesen som har sagt at 
bredden må være minst 7 meter målt fra vegkanten. Der hvor eksisterende eiendomsgrensen mot 
fylkesvegen ligger mer enn 7 meter fra vegkanten er formålsgrensen, for annen veggrunn, gjort 
sammenfallende med eiendomsgrensen.  

Parkeringsplasser, det er i plankartet avsatt egen plass til parkering, området er benevnt med f_P1. 
Dette området har plass til 14 biler. Mesteparten av parkeringsplassene må anlegges ved depot og 
klubbhus i område DKP1. Ved større arrangement vil det være behov for også å benyttet klubbens 
areal inne på området for gokartbanen i vest. Det vil da være snakk om et parkeringsbehov på 200-
300 plasser til sammen. Det er lagt opp til at det etableres en intern veg mellom de to områdene, det 
vil si mellom gokart banen og planområdet. Tanken er at ved adkomst skal man kunne benytte 
planlagte avkjørsel, sette av kjøretøyet som skal benyttes i arrangementet, kjøre videre langs den 
interne vegen og parkere bil og henger på området ved gokartbanen. På denne måten slipper man å 
etablere store parkeringsareal for deltakerne, det er enkelt å opparbeide den interne vegen og man 
slipper unødvendig trafikk på/til/fra fylkesvegen. Det opplyses at det aldri vil bli arrangement på de 
to banene samtidig. 

Annen infrastruktur 
For vannforsyning skal det grunnbores. Dette vil ikke gi nok mengde/trykk til brannslokkevann. I 
dialog med brannsjefen, sist i telefonsamtale den 13.02.19, er det derfor kommet fram til en løsning 
som tilfredsstiller slukkekapasiteten på annen måte. Forutsetninger og løsninger er beskrevet her;  
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De planlagte bygningene, klubbhus og start-/tidtakerhus, er underordnet sett opp mot 
samfunnsmessig viktighet. Forutsetter at det legges til rette gode muligheter for egeninnsats på 
slukking før brannvesenet ankommer. Dette kan løses ved at det, i tillegg til vanlige håndslukkere, 
gjøres tilgjengelig større håndslukkeapparat fortrinnsvis med skum. Slike apparat må også være 
tilgjengelig utendørs i tilfelle brann i kjøretøy. Mulighet for egeninnsats på slukking er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 som sier følgende: «Anlegget/banen skal benyttes til motorsport 
og til enhver tid være underlagt Norges Bilsport Forbund sine generelle retningslinjer og regler for 
bilsport og miljø.»  De generelle retningslinjer og regler finnes på bilsportboka.no, se spesielt i 

punktene 9.2, 9.3 og 10 (Retningslinjer for Rallycross og Bilcrossbaner).  Disse angir krav til både 
brannvakt, brannslokkeutstyr og brannbil.  Videre er det god adkomst til elva via landbruksveg, dette 
gir muligheter til at brannvesenet kan legge ut pumpeslanger i elva. Det også diskutert løsninger med 
kulp/kummer og reservoarer, men det er ikke ønskelig med inngrep i eller nærme elven. Det 
forutsettes at det i bygget blir montert brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. I 
tillegg har brannsjefen i e-post den 25.02.20 bekreftet at brannvesenet i kommunen har passende 
tankbil som omtalt i TEK 17. Det må gis en nærmere beskrivelse av løsninger i et brannkonsept som 
omfatter både bygninger og uteområdet. Brannkonseptet vil gi føring også for tillatt antall personer 
som kan oppholde seg i klubbhuset samtidig. Slik brannkonsept må foreligge før det blir gitt 
byggetillatelse til noen av byggene. Dette er sikret gjennom rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene.  

For avløp skal det benyttes tett tank for gråvann og kloakk. Det framkommer av tidligere 
undersøkelser at grunnvannet står høyt i området, det er derfor ikke aktuelt med sandfilteranlegg. 
Løsningen med tett tank skal være midlertidig, men på sikt skal det etableres ett renseanlegg. Dette 
skal kunne gjøres inne på området benevnt med DKP1, så nærme elva som mulig. Tidspunkt for 
etablering av renseanlegg avhenger av klubbens økonomi. I tiden for midlertidig løsning skal det ved 
større arrangement benyttes (leies inn) flyttbare toalett.   

Strømforsyning er planlagt skal skje med forlengelse av kabel fra bygning ved eksisterende 
gokartanlegg, se skisse nedenfor. 
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3) Grønnstruktur 

Grønnstruktur, G1 
Det er lagt inn et smalt belte mellom planavgrensningen i vest og den interne kjørevegen p_V2. Dette 
utgjør forskjellen mellom planavgrensningen for gokartbanen (planid 98210) og eiendomsgrensen for 
den eiendommen som nå reguleres. Dette formålet vil være i tråd med parkbeltet for tilgrensende 
plan slik at de to planene «sys sammen» på en fornuftig måte, uavhengig av eiendomsgrenser. Vi 
mener dette gjør grensegangen nevnt på oppstartsmøtet unødvendig sett i forhold til behandling av 
planen.  

4) Forsvaret 
Ikke aktuell.  

5) Landbruks-, natur- og friluftsområder 

Naturformål, N1 og N2 
I en bredde på minst 20 meter fra elvekanten er det regulert inn et område/belte til naturformål. 
Hensikten er å opprettholde ett naturlig vegetasjonsbelte langs elven. Dette er i tråd med 
kommuneplanens intensjon med temakart for strandsoner og viktige elver, men buffersonen er 
redusert til 20 meters bredde. Bredden er framkommet i dialog med fylkesmannen og vurderinger av 
området ved elven på dette stedet. Naturformålet blir brutt av vegformål – landbruksveg, dette er en 
eksisterende veg som sikrer grunneieren tilkomst til deler av sin eiendom. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at det ikke kan utføres tiltak bortsett fra: område N1 kan benyttes 
som lunneplass for tømmer, det er tillatt å opprette og vedlikeholde nødvendig avløp fra renseanlegg 
på DKP1. Det er tillatt med nødvendig vedlikehold av eksisterende bru og det er tillatt med etablering 
og vedlikehold av erosjonssikring i form av plastring av elvekanten.  

6) Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Naturområde i sjø og vassdrag, E1 
Etter innspill fra Norges Vassdrag og Energidirektorat har vi valg å vise eksisterende elveløp som 
naturområde. Dette vil sikre elven som naturområde og hindre nye inngrep. Sammen med 
naturformålet ved elven og hensynsonene omtalt nedenfor vil dette være i tråd med 
kommuneplanens intensjon med temakart for strandsoner og viktige elver. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at det ikke kan utføres tiltak i området.  

7) Hensynssoner og avbøtende tiltak 

Frisiktsoner, H_140-1 og H_140-2 
Ved avkjørsel fra fylkesvegen. Siktkravene er hensyntatt gjennom sikringssonen 140 – frisikt. Det er 
ikke vist sikringssone der hvor siktlinjene ligger innenfor vegformål. Reguleringsbestemmelsene angir 
hva som er tillatt og ikke i sonene.  

Bevaring naturmiljø, H560_1 
Bevaring av naturmiljø ivaretar kommuneplanens temakart for strandsoner og viktige elver og 
bestemmelsene som gjelder for denne. Men buffersonen er, etter nærmere vurdering, for dette 
planområdet, redusert fra 50 meter til 20 meter. Reguleringsbestemmelsene angir nærmere hva som 
er tillatt og ikke.  
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Faresone flom-, ras-, og skredfare, H310_1-2 og H320_1 
Sikring mot ras, skred og flom er gjort gjennom faresonene 310 og 320. Reguleringsbestemmelsene 
angir hva som er tillatt i sonene. 

8) Risiko og sårbarhet, jf. sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i 
samfunnsplanleggingen 
Fylkesmannens sjekkliste for risiko og sårbarhet er utfylt og ligger vedlagt. Denne avdekker at det er 
knyttet risiko til flom, snø- og steinskred, slukkevannsforsyning og støy fra planlagt aktivitet på 
området. Se også under beskrivelse av planområdet (dagens situasjon) i kapittel 6. For alle 
forholdene er avbøtende tiltak lagt inn i planen. Det vises for øvrig til konsekvensutredning for dette 
temaet i kapittel 7.  

9) Juridiske forhold 
Det er satt følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene til planforslaget; 

 Opparbeidelse av ny avkjørsel og stenging av den gamle skal utføres før det gis 
byggetillatelse for resterende del av området. 

 Støyvoller må være ferdig opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse for baneanlegget. 
 Godkjent anlegg for vann og avløp må være utbygd før det kan gis byggetillatelse for bygg for 

varig opphold.  
 Annen veggrunn som grøft, skjæring og fylling skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med  

veganlegget. 
 Brannkonsept for bygninger og området for øvrig må foreligge før det kan gis byggetillatelse 

til noen av bygningene.  

Det er inngått intensjonsavtale med grunneier, denne og påfølgende leieavtale med grunneier, er 
gjenstand for egen juridisk behandling. Intensjonsavtalen sikrer at det kun er det faktum at området 
ikke lar seg regulere til motorsport som kan bringe inngått intensjonsavtale til opphør.  

10) Interessemotsetninger 
I løpet av perioden fra oppstartsmelding fram til nå har eiendommen fått nye eier. Før salget ble 
gjennomført er kjøper gjort kjent med intensjonsavtalen, den nye eieren av eiendommen vedkjenner 
seg kjennskap til overnevnte intensjonsavtale før leie, men akter ikke å oppfylle avtalens innhold. 
NMK Molde må dermed eventuelt foreta et sivilrettslig grep for å sikre oppfyllelse. I planen er det 
tilrettelagt for at grunneiere skal ha tilgang over området for skogsdrift på andre siden av elven. Det 
er blant annet sikret i bestemmelsene at område N1 kan benyttes som lunneplass, område DKP1 kan 
benyttes som snu-/manøvreringsareal for tømmerbil og det er på plankartet satt av areal til veg som 
fører bort til eksisterende bro.  

9. Konsekvenser av planforslaget 

Overordnede planer og vedtak 
Planforslaget bryter med kommuneplanen som sier at området er avsatt til Landbruks- natur- og 
friluftsområde. Videre bryter planforslaget med 50 meters buffersone satt i temakart for strandlinjer 
og viktige elver.  
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Eksisterende reguleringsplaner 
Deler av området er regulert tidligere, planområdet griper inn i tilstøtende reguleringsplan for 
gokartbanen som ligger vest for planlagt bane. Dette gjelder området langs elven, fra selve gokart 
banen og nordover til elveløpet. Bakgrunnen for å ta med deler av tilstøtende plan er å etablere en 
intern adkomst mellom de to banene. 

Eksisterende bebyggelse og innbyggere i området 
Planområdet har som nevnt ingen boligbebyggelse i umiddelbar nærhet.  

Hvordan er bokvaliteten for nye innbyggere? 
Ikke aktuell.  

Natur- og ressursgrunnlag (næringsinteresser) 
Vurdering av næringsinteressene med tanke på landbruk kan deles inn slik: forholdet til dyrket eller 
dyrkbart areal, og hvor lett det eventuelt er å dyrke, forholdet til arealets verdi som 
beitemark/utmark, og forholdet til skogbruksverdien. 

Det er i overkant av 53,8 daa landbruksareal som går tapt dersom planforslaget gjennomføres. Dette 
arealet er per i dag ikke dyrket, men det kan se ut som om det er lett dyrkbart. Selv om det ikke ligger 
tett opp til gårdens driftsbygninger og bolig er det lett tilgjengelig. Målt langs fylkesvegen er det 
omtrent 2,3 kilometer fra driftsbygning og bolig til området. Det ligger like ved fylkesvegen og det er 
allerede etablert en landbruksavkjørsel fra denne til området. Det skal derfor være gode muligheter 
for å komme til med utstyr både for å få dyrket opp arealet og for å kunne drifte det.  

Selv om arealet ser ut som om det er lett å dyrke er det ikke sikkert det er egnet til det (jordsmonn). 
Det er heller ikke sikkert det er hensiktsmessig å dyrke det sett i forhold til driften av gården. Gården 
har bestått lenge, en kan derfor tenke seg at det er en grunn til at arealet ikke har vært dyrket før. 
Kanskje har det vært for tungvint med tanke på avstand til driftsbygning og bolig? Har det vært 
vurdert som for dårlig med tanke på jordsmonn? Har arealet hatt større verdi for gårdsdriften ved at 
det har blitt brukt til beite? Eller har det ikke vært benyttet i gårdsdriften?  Vi ser at gården har 
omtrent 37 daa dyrket mark inkludert gårdstunet på nordsiden av fylkesvegen og omtrent 58 daa 
dyrket mark på sørsiden fylkesvegen. Det siste på motsatt side av fylkesvegen for gårdstunet.  

I og med at tidligere grunneier har inngått en intensjonsavtale men NMK Molde, går vi ut fra at det er 
gjort en vurdering opp mot drift av gården i forhold til tap av dette arealet. Dette da både som 
dyrkbart areal eller annen bruk for gården.  

Selv om tidligere grunneier og vi her, ovenfor, har gjort våre vurderinger opp mot gårdsdriften bør 
det også gjøres en vurdering av tap av dyrkbar jord generelt. Selv om dette arealet kanskje ikke har 
hatt verdi som dyrkbart areal for gården spesifikt, kan det ha verdi for samfunnet generelt. Men, 
dette krever at andre innen samme næring må ha interesse av å bruke arealet for å skape verdier 
som samfunnet har nytte av. Med verdier menes da alt som ender i matproduksjon.    

Når det gjelder arealets verdi som beitemark kan man si at arealet er relativt lite, dette kommer 
selvfølgelig an på hvilken drift det skal være på gården. En beiterett kommer som regel av at man 
eier en landbrukseiendom, og retten er uavhengig av størrelse på eiendommen. Retten kan være 
både i egen utmark og i andres utmark. Sistnevnte kan være etter avtaler, hevd, sedvane eller alders 
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tids bruk. Beiteretten er vanligvis organisert i beitelag, der flere landbrukseiendommer har et 
samarbeid.  

I og med at gården kan benytte seg av både andres og egen utmark vil tap av 53,8 daa beitemark ikke 
ha så stor betydning for gårdsdriften. Dersom vi ser på beliggenheten, som er mellom fylkesvegen og 
elven, er ikke den optimal. For å kunne benytte arealet til beite må det mest sannsynlig gjerdes mot 
fylkesvegen og muligens også mot elven, eller elven vil fungere som et naturlig skille. Både vegen og 
elven vil altså hindre at området blir brukt i sammenheng med resterende del av utmarken. Dette 
området ville derfor eventuelt fungere mer som det som kalles for innmarksbeite.  

Sistnevnte verdi er skogbruksverdien. Vi kjenner ikke til at området har vært brukt til skogbruk. Av 
flyfoto kan det se ut som om at det på nordsiden av området, det vil si på andre siden av elven, er 
opparbeidede plantefelt. En gjennomføring av planen vil sikre tilkomst til disse plantefeltene, og det 
er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at deler av område N1 kan benyttes som lunneplass. Det er 
satt av nok plass til at landbruksvegen kan utvides til tung traktorveg. Vegklasse 7 i henhold til 
landbruksdepartementet normaler for landbruksveger. 

Et viktig poeng når en skal vurdere landbruksinteressene opp mot gjennomføring av planen er at 
også intensjonsavtalen har en verdi for gårdsdriften. Leieprisen er i utgangspunktet satt til kr. 
15.000,- per år, denne kan indeksreguleres. Betaling av leie starter når området er ferdig 
opparbeidet. I tillegg mottar grunneier en engangssum på kr. 50.000,- når området er ferdig 
omregulert. Avtale om leie skal gjelde i 40 år. En gjennomføring av planen tilfører altså gårdsdriften 
midler både som engangssum og årlig i minimum 40 år framover. Denne tilføringen av midler 
kommer uten at grunneier har kostnader i form av opparbeiding og vedlikehold. Til sammenligning 
ville også det å dyrke opp arealet gitt inntekter, men det ville også gitt kostnader i form av 
opparbeiding, drift og vedlikehold.  Det kan med andre ord lønne seg for gårdsdriften å leie ut arealet 
til NMK Molde i forhold til å dyrke det. Det vil i alle fall være lønnsomt dersom arealet allikevel bare 
ligger der og er ubrukt. Dersom det er slik, vil en gjennomføring av planen bidra til at gårdsbruket 
består og resterende del av landbruksarealet på gården blir vedlikeholdt og driftet.  

Andre næringsinteresser enn landbruk blir også berørt da deler av en viktig sand og grusressurs 
beslaglegges, dette gjelder omtrent 56 daa av den 337 daa store forekomsten.  

Konsekvenser for næringslivet i området 
Planforslaget vil øke og/eller skape ny fritidsaktivitet, dette kan medføre økt salg for forretninger og 
for de som tilbyr bespisning og overnatting. Dette gjelder spesielt ved større arrangement.  

Konsekvenser for landskap og topografi 
Planforslaget vil ikke føre til stor endringer i landskapet. Det som vil være mest synlig er vollene som 
skal bygges rundt deler av området. Det skal bygges få bygninger; klubbhus og bygning som skal 
ivareta tidtaking og diverse tekniske installasjoner.  

Konsekvenser for verneinteresser/kulturminner 
Som nevnt under beskrivelse av planområdet er det ikke registrert slike interesser i området.  
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Konsekvenser for miljøfaglige forhold og biologisk mangfold 
Planforslaget vi ikke medføre endringer i de lokalklimatiske forholdene. Aktiviteten på området 
medfører støy, det vises til vedlegg 1, Vurdering av støybelastning datert 05.01.15. Med foreslåtte 
avbøtende tiltak i form av støyvoller vil dette ikke føre til konsekvenser for tilgrensende offentlige 
eller private arealer. Det er i bestemmelsene satt krav til at støyvollene skal prosjekteres for å sikre at 
de har effektiv virkning. Videre påvirkes buffersonen og vegetasjonsbeltet mot elven, avbøtende 
tiltak er byggeforbud i sonen 20 meter fra elven i tillegg til en sone avsatt for jordvoll med 
stedegen/naturlig vegetasjon. 

Naturmangfoldloven(NML) har som hovedintensjon å ta vare på naturens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold samt de økologiske prosessene. Dette skal skje gjennom 
bærekraftig bruk og vern også slik at naturen gir grunnlag for vår virksomhet, kultur, helse og trivsel 
nå og i framtiden.  

Nedenfor er gjort en vurdering opp mot §§8-12 i naturmangfoldloven. 

Vurdering opp mot NML §8, kunnskapsgrunnlaget: 
o Det er innhentet kunnskap om naturmiljøet i og ved planområdet i tilgjengelige 

kilder. Vi mener kunnskapsgrunnlaget vi har brukt står i rimelig forhold til faren for 
skade på naturmangfoldet og anser nærmere analyser som unødvendig. 

Vurdering opp mot NML §9, føre var prinsippet: 
o Vi mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at faren for vesentlig skade på 

naturmiljøet ikke er tilstede i denne planen. 
Vurdering opp mot NML §10, samlet belastning: 

o Eventuelle konsekvenser hadde samlet sett blitt små da inngrepet er forholdsvis lite. 
Ut fra ingen funn i artsdatabanken, som nevnt i kapittel 6, kan vi ikke se at 
planforslaget utgjør negative konsekvenser.   

Vurdering opp mot NML §11, kostnader: 
o Det er ikke nødvendig med tiltak da naturmangfoldet ikke blir forringet som følge av 

plangjennomføring. 
Vurdering opp mot NML §12, miljøriktig drift og metoder: 

o Generelt skal alle nødvendige inngrep utføres med varsomhet, likeledes driften som 
skal foregå på området. En miljøvennlig drift er i dette tilfellet sikret gjennom 
bilsportforbundets krav; arrangørbestemmelser, bane og sikkerhetsforskrifter. Som 
nevnt ovenfor er ikke fare for skade på naturmiljøet tilstede i denne planen. 

Generelt inneholder loven forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og forvaltningsmål for 
arter. Vi kan ikke se at planforslaget på noen måter bryter med noen av forvaltningsmålene i loven. 

Når det gjelder andre miljøfaglige forhold henvises det til risiko og sårbarhetsanalyse, vedlegg 2.  

Konsekvenser for den trafikale situasjonen 
Eksisterende landbruksavkjørsel flyttes og oppgraderes slik at den kan benyttes av landbruket og 
motorsportanlegget. Dette medfører at det blir lengre avstand til neste avkjørsel langs fylkesvegen, 
samtidig vil bruken av avkjørselen øke.  Ingen endring av situasjonen for de myke trafikantene i 
nærområdet, annet enn til tider økt trafikk. Aktiviteten utløser parkeringsbehov som dekkes delvis i 
planen og på området for gokartbanen.  
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Konsekvenser for teknisk infrastruktur 
Strømleverandør/netteier må utvide sitt nett slik at området kan få el. og teletilknytning. Det skal det 
grunnbores for å skaffe vannforsyning og det skal etableres tett tank for å ta hånd om avløpet. 

Konsekvenser for kapasitet ved barnehage og skole 
Ikke et aktuelt tema for denne planen.  

Konsekvenser for grønne interesser/folkehelseprinsippet 
Tiltaket legger ikke beslag på, eller påvirker areal som er satt av til eller er i bruk av barn- og unge.  

Konsekvenser for barn og unges interesser 
Planforslaget gir muligheter for nytt eller økt fritidstilbud til unge. Samtidig sikrer planen 
naturområde langs elven som kan være mulig å benytte som rekreasjonsområde.  

Konsekvenser for universell utforming 
Planforslaget legger opp til at området skal være tilgjengelig og attraktivt også for de med ulik 
funksjonshemming. Dette gjelder både som publikum og deltaker. Planområdets beskaffenhet gir 
gode muligheter til å følge prinsippet om universell utforming, og reguleringsbestemmelsene sikrer 
at dette skjer.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Fylkesmannens sjekkliste for risiko og sårbarhet er utfylt og ligger vedlagt. Denne har avdekt 
uakseptabel risiko for steinsprang og snøskred, se omtale under konsekvensutredningen i kapittel 7. 
For avbøtende tiltak er det lagt inn faresoner i planen og det er gitt bestemmelser til disse.  

Det er en risiko for utslipp av for eksempel olje og drivstoff, men NMK avd Molde må følge 
Bilsportforbundets krav og regler med hensyn på å unngå utslipp fra kjøretøyene.  

Drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg 
Planbestemmelsene legger opp til at drift og vedlikehold skal skje i regi av NMK avdeling Molde eller i 
regi NMK avdeling Molde i samarbeid med grunneier. 

Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget medfører ingen slike konsekvenser. 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale 
Intensjonsavtale med grunneieren legges til grunn. Denne følges opp med en leieavtale så snart 
detaljreguleringen er godkjent.  

Gjennomførbarhet  
NMK avdeling Molde sine økonomiske ressurser er sikret via offentlig system for tildeling av 
tippemidler. Prosjektet er forhåndsgodkjent for slik tildeling. Likeså er prosjektets og klubbens 
økonomiske finansielle situasjon kontrollert av klubbens bankforbindelse og funnet 
finansieringsverdig med byggelån. NMK avdeling Molde er ikke kjent med forhold utenfor 
planområdet som har påvirkning for om og når planen kan realiseres. 
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10. Innspill og merknader 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstiller sin kommentar 
Følgende merknader har kommet inn: 

 Norges vassdrags- og energidirektorat i brev datert 15.07.2015. 
o Kantsonen langs vassdrag er verdifull for friluftsliv og miljø 
o Krav om naturlig vegetasjonsbelte langs alle vassdrag 
o Anbefaler arealbrukskategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag» for 

og «natur og friluftsliv» for elv og kantsone. 
Innspillet er tatt hensyn til i planarbeidet – se eget punkt under kapittel 4 i 
planprogrammet om Malmedalselva og buffersone som viser at temaet er 
diskutert og at avklaringer er gjort. 

 Kommunalt råd for menneske med nedsatt funksjonsevne i brev datert 
31.08.2015. 

o Ber om at det blir lagt til rette for både brukere og publikum  
o Eget parkeringsareal for funksjonshemmede 
o Publikumsparkering bør være slik at det er mulig å følge med på 

aktiviteten uten å gå ut av bilen 
Planen legger opp til universell utforming, dette sikres gjennom 
reguleringsbestemmelsene. Det blir mulig å sitte i bilen mens en følger med 
på arrangementet som foregår på banen. §§ 4.2.8 og 4.2.9 i 
reguleringsbestemmelsene sikrer parkeringsplasser for forflytningshemmede. 

 Statens Vegvesen i brev datert 27.08.2015. 
o Påpeker at det er vanskelig å få til helhetlig planlegging når planen 

ikke er i tråd med overordnet plan (kommuneplan) 
o Negativt innstilt på å tillate et fjerde kryss på strekningen, dette av 

trafikksikkerhetsmessige årsaker. Fraråder på bakgrunn av dette at 
det startes reguleringsplanarbeid på området. Det må i tilfelle 
vurderes alternative adkomstløsninger til området og det må legges 
opp til intern forbindelse til tilgrensende gokartbane. 

o Byggegrense mot fylkesvegen må settes til 30 meter fra senterlinjen. 
Vi har hatt dialog med Statens Vegvesen via e-post og telefon, skisser har 
blitt oversendt og de har i e-post av 01.07.2016 kommet med en ny uttale 
som blant annet inneholder følgende:  

 Prinsipp for støyvoll 
 Frisikt 
 Nok areal til sikkerhetssone, grøft og støyvoll – følge 

tverrprofil i rekkverksnormalen (håndbok N101) 
 Rekkefølgebestemmelser om at eksisterende 

landbruksavkjørsel må stenges 
 Ny avkjørsel må stenges med bom når anlegget ikke er i bruk, 

men vegretter må ha tilgang. 
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Det presiseres at Statens Vegvesens uttale i e-post av 01.07.16 er basert på 
en prinsippskisse oversendt av oss. Overnevnte er hensyntatt og innarbeidet 
i planforslaget, se også omtale angående dette under punkt for Trafikk, 
parkering og transportbehov i kapittel 4 i planprogrammet. For å vise den 
interne forbindelsen mellom eksisterende gokartbane og ny bane er deler av 
planen for gokartbanen tatt med i planområdet. Grunneier for gokartbanen, 
Jens Olav Malmedal, har gitt sitt samtykke til dette i e-post den 24.02.20. 

Etter dette har det vært ytterligere kommunikasjon mellom Statens 
Vegvesen og banekonsulent Odd J. Bekkelund. Denne kommunikasjonen har 
ført frem til planforslaget slik det nå foreligger og omhandler hovedsakelig 
plassering av avkjørselen.  Når det gjelder stenging med bom er dette sikret 
gjennom reguleringsbestemmelsenes § 3.12 og gjennom at det på plankartet 
er lagt inn juridisk punkt for vegstenging/fysisk kjøresperre der hvor 
bommen bør plasseres. 

 Møre og Romsdal Fylkeskommune i brev datert 07.09.2015. 
o Etterlyser tema om transportbehov herunder avstand til 

tettsteder/befolkningskonsentrasjoner og kollektivtilbud til/fra disse.  
o Behov for tilrettelegging av anlegg for kollektivtrafikken bør tas med 

under temaet. 
o Mener det er interessant å utrede en alternativ mulig lokalisering i 

regionen 
Begge de to førstnevnte vil bli vurdert i planforslaget, temaet vil framkomme 
under Trafikk, parkering og transportbehov. Når det gjelder det siste punktet 
henviser vi til vurderingen som er gjort under kapittel 5 i planprogrammet 
alternative løsninger/planforslag. Oppsummert framkommer det at 
alternativ lokalisering innenfor kommunen har vært utredet tidligere. 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev datert 04.09.2015. 
o Minner om at dyrkbart areal er en grunnleggende ressurs for å sikre 

matforsyning på lang sikt. 
o Planområdet ser også ut til å påvirke beiteområde for Fræna 

sankelag, det tilrådes at konsekvensene for landbruk blir beskrevet og 
vurdert i planomtalen. 

o Minner om at det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Dyrkbart areal og beiteområde er diskutert i planbeskrivelsen under 
konsekvenser for natur og ressursgrunnlaget og ros analyse er utført, se 
vedlegg 2. 
 

 Barn og Unges representant Hustadvika kommune i brev datert 04.02.20 
(etter forespørsel fra NMK Molde). 

o Uttaler følgende i brevet: «Hustadvika kommune har på mange 
områder et godt tilbud for barn og unge innen idrett og kultur, men 
Ungdata undersøkelser i Eide og Fræna kommuner i 2018 viser også 
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at vi ikke når alle ungdommer med de tilbud som allerede finnes her. 
Ca 32% av ungdommene i ungdomskolealder svarte ved siste 
ungdataundersøkelse at de ikke var med på en organisert 
fritidsaktivitet. Vi synes derfor at Malmedalen bilsportanlegg vil kunne 
være et positivt tilskudd for å gi variasjon og bredde til fritidstilbudet i 
kommunen. Bygges det på riktig måte og er universelt utformet, vil 
det også kunne være et nyttig tilskudd til fritidsmiljøet for ungdom 
med fysiske funksjonsbegrensninger, som mestrer motoriserte 
kjøretøy. Det forutsettes at anlegget tar hensyn til og utformes slik at 
det ikke fører til uhensiktsmessig mye støy eller annen unødvendig 
forurensing.»   

Uttalelsen er svært positiv og bekrefter det som er beskrevet tidligere i 
dokumentet under konsekvensanalysen for barn og unges interesser. 

I tillegg til de innkomne merknadene har NMK avdeling Molde mottatt støtteerklæringer 
angående tiltaket fra følgende: 

 NAF avdeling Molde og Omegn 
 Marius Haugen (nabo) 
 Ambulansetjenesten (Avdeling for prehospitale tjenester, klinikk for 

akuttbehandling, Helse Møre og Romsdal HF) 
 Nabo og baneleder for NAF øvingsbane, Terje Sylte. 

Kopi av støtteerklæringene er vedlagt. 

11. Forslagstiller sin faglige begrunnelse 
Området endres fra et generelt område for Landbruk, natur og friluft i kommuneplan, til å bli et 
definert område som er i tråd med resterende del av området i Malmedalen. Det tenkes da på at vi 
får samlet flere støyende aktiviteter til ett område, samt at vi får en samhandling med det nærmeste 
område som er gokartbanen og disponeres av samme bruker. De vil for eksempel kunne benytte 
parkeringsplasser på begge områdene ved større arrangement.  

Buffersonen ved elven, satt i kommuneplan, tas vare på selv om den er redusert fra en generell sone 
på 50 meter til oppdeling i mer konkrete soner. Bestemmelser for disse viser hva som er tillatt i hver 
enkelt sone/område.  

Når det gjelder dyrkbart areal/beiteareal som går tapt har planen ingen avbøtende tiltak for dette, 
men planen stadfester adkomst til beiteareal og skog som ligger på andre siden av elven. Dette 
gjennom kjøreveg f_V2. Avkjørselen til denne er flyttet, noe som gir litt bedre trafikksikkerhet, da det 
blir mer avstand til neste avkjørsel på strekningen. Videre angående beite og dyrkbart areal så er det 
med tidligere grunneier det er inngått intensjonsavtale om at arealet kan benyttes til 
motorsportanlegg. Vi må derfor gå ut fra at tidligere grunneier selv har gjort sine vurderinger i 
forhold drift av gården og tap av beite og dyrkbart areal. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen 
har skiftet eier etter at planarbeidet ble igangsatt. Eierskiftet ble gjort i januar 2019. Ny eier er ikke 
positiv til planforslaget, men har hele tiden vært orientert om intensjonsavtalen og at det er 
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igangsatt planarbeid.  Det er heller ikke kommet inn merknad/innspill til planoppstarten fra Fræna 
beitelag (tidligere Fræna sankelag) som fylkesmannen nevner i sitt innspill.   

Som nevnt vil en gjennomføring av planen skape mer og ny aktivitet i området. Dette vil være et godt 
fritidstilbud til befolkningen i regionen. Det vil også gjøre det lettere for de som allerede bedriver slik 
aktivitet, da de per i dag har lang reise for å kunne trene. Videre vil økt aktivitet gi grunnlag for økt 
salg hos næringslivet i området rundt.  

Størrelse og utforming av område M1 som er selve banen, er gjort med bakgrunn i en skisse som er 
utarbeidet av banekonsulent Odd J. Bekkelund. Planen og arealavsetningen rundt område M1 
framkommer av hensyn til buffersone og byggegrenser mot elv og fylkesveg, eksisterende skogsveg, 
kommentarer og innspill fra Statens vegvesen med flere. Det er avsatt nødvendige faresoner med 
tanke på flom, snøskred og steinsprang, det er avsatt områder hvor det kan bygges 
støyvoller/flomsikringstiltak og det er lagt inn bestemmelser for hvordan disse kan vegeteres. 
Område DKP1 skal disponeres til, depot, klubbhus parkering og nødvendig renseanlegg for avløp. Det 
er satt krav i bestemmelsene som regulerer høyder og utnyttingsgrad på området.   

For plan med konsekvensutredning: 

Vurdering av alternativ 
Som nevnt i planprogrammet har en alternativ plassering av bilsportanlegget ikke vært aktuelt. De 
vurderinger som er gjort i denne beskrivelsen er derfor gjort opp mot 0-alternativet. Dette vil si 
dagens situasjon. Bakgrunnen for at det ikke er aktuelt med en annen plassering er blant annet at det 
er fornuftig å «samle» støyende aktiviteter i Malmedalen, og at NMK avdeling Molde allerede har et 
anlegg på naboeiendommen. 

Anbefalt alternativ 
Det anbefales en gjennomføring av planforslaget. Det vises til gjennomgangen av planforslagets 
innvirkning på de forskjellige temaene i kapittel 9. Det vises også til oppsummeringen av 
konsekvensanalysen i kapittel 7. Av oppsummeringstabellen på side 25 ser vi at de positive 
konsekvensene er større enn de negative. To av temaene har minimal eller ingen konsekvens, tre av 
temaene har stor til meget stor positiv konsekvens og fire av temaene har liten negativ konsekvens, 
mens ett tema har middels negativ konsekvens.  I tillegg vises det til at det, for de temaer som 
resulterer i negative konsekvenser, i planen er gjort avbøtende tiltak, disse er opplistet nedenfor. Det 
avbøtende tiltakene er av varierende omfang og kompleksitet, men ingen av tiltakene anses som for 
krevende sett i forhold gjennomførbarheten.  

Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak er nevnt tidligere i dette dokumentet. Kort oppsummert er det disse:  

 Etablert naturområde i elven. 
 Lagt inn kantsone langs elven, 20 meter fra elvekanten, hvor det ikke tillates nye 

inngrep. 
 Det skal etableres voller mellom bane og elven, 10 meter fra kantsone nevnt 

ovenfor. Disse skal ha ett toppdekke med stedsriktig vegetasjon. 
 Byggegrense for bygninger (med ett unntak) 50 meter fra elven. Unntaket er at   

renseanlegget kan bryte byggegrensen mot nord. 
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 Lagt inn sone for bevaring av naturmiljø i og langs elven. 
 Det skal etableres støyvoller i øst og sør.  
 Det skal etableres flomsikringstiltak i øst, kombinert med støydemping 
 Det skal ved behov etableres erosjonssikring langs elven. 
 Støyvollene skal vegeteres og vedlikeholdes. 
 Krav om avtale med grunneier. 
 Området skal ikke ha stengsler som hindrer hjortevilt å passere eller oppholde seg 

på området.  
 Etablere internveg mellom eksisterende gokartbane og planområdet.  
 Eksisterende avkjørsel flyttes. 
 Etablert faresoner i plankartet og knyttet reguleringsbestemmelser til disse. 
 Rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer brannkonsept for bygninger og området 

for øvrig.  
 


