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Detaljregulering for Malmedalen Bilsportanlegg - til offentlig 
ettersyn 

Behandling i Hovedutvalg teknisk, miljø og næring - 24.11.2020  

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring legger detaljregulering for Malmedalen 
Bilsportanlegg, datert 06.10.2020, med tilhørende bestemmelser datert 
06.10.2020, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 
5-2 og 12-10. 
Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan for Malmedalen – 
Gokartbane, vedtatt 20.08.1998, planID 98210, inkludert alle senere 
planendringer og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering 
for Malmedalen Bilsportanlegg, planID 201306. 
  
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 

 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring legger detaljregulering for Malmedalen 
Bilsportanlegg, datert 06.10.2020, med tilhørende bestemmelser datert 
06.10.2020, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 
5-2 og 12-10. 
  
Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan for Malmedalen – 
Gokartbane, vedtatt 20.08.1998, planID 98210, inkludert alle senere 



planendringer og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering 
for Malmedalen Bilsportanlegg, planID 201306. 
  
 

Saksopplysninger  
Det ble inngått en intensjonsavtale mellom Norsk Motorklubb avd. Molde og John 
Magne Malmedal den 15.03.2012 med tanke på utvidelse av eksisterende anlegg 
øst for gokartbanen på gbnr. 65/1. Endelig avtale skal gjelde i 45 år fra banen 
ferdigstilles, der leietaker har rett til forlengelse. Dersom området ikke lar seg 
regulere til motorsportformål, heves intensjonsavtalen uten godtgjørelse til 
grunneier. 

Det ble meldt oppstart på planarbeidet 28.05.2015. Planområdet er ca. 102,7 
daa stort og er en utvidelse av eksisterende anlegg da nærmeste nabo er 
gokartbanen som også disponeres av NMK avdeling Molde.  

 

 
 

 

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. Motorcrossaktiviteten 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.  

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. 



Planområdet 

 

 
 
 
Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Malmedalen – Bilsportanlegg er utarbeidet av 
ConsulentPartner AS.  

Det planforslaget som foreligger til behandling, består av:   

- Plankart i målestokk 4000, datert 06.10.2020  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 06.10.2020  

- Planbeskrivelse, datert 06.10.2020  

 

Hensikten med reguleringen 

Hensikten med reguleringen er å legge 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, spesielt med tanke på parkering ved større arrangement.  

 
 

 



Eiendomsforhold 

Sentrale hjemmelshavere i området er Ivar og Beate Øyen (gbnr. 65/1) og Jens 
Olav Malmedal (gbnr. 65/8). Ivar og Beate Øyen tok over gbnr. 65/1 den 16. 
januar i 2019.  

Som nevnt over, inngikk tidligere grunneier, John Magne Malmedal, en 
intensjonsavtale med Norsk Motorklubb avd. Molde om utvidelse av eksisterende 
anlegg øst for gocart-banen på gbnr. 65/1 i mars 2012.  

Forhold til overordnete planer 

I kommunedelplan for Fræna er området avsatt til Landbruks- natur og 
friluftsområde. Malmedalselva er som del av kommunedelplanen vist på temakart 
for strandlinjer og viktige elver, temakartene er juridisk bindende og det skal 
være 50 meter buffer fra elven. 

Utsnitt fra kommunedelplanen for Fræna: 

 
 

Utsnitt temakart strandlinjer og viktige elver: 

 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på om lag 54 dekar.  



Gjeldende reguleringsplan 

Størstedelen av planområdet er ikke tidligere regulert. Deler av planforslaget 
griper inn i reguleringsplan for Malmedalen – Gokartbane, vedtatt 20.08.1998, 
planID 98210. Dette for å sikre opparbeidelse av internvei i form av 
rekkefølgekrav mellom gokartbanen og det nye bilsportanlegget.  
 

Innkomne merknader til planoppstart 

ConsulentPartner AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, 
oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 07.07.2015 og kunngjorde det i 
Romsdals Budstikke 10.07.2015, samtidig med offentlig ettersyn av 
planprogrammet. Det kom inn totalt 5 merknader. Det er også hentet inn en 
uttalelse fra barn og unges representant i Hustadvika kommune, datert 
04.02.2020, og Malmedalen jaktlag, datert 14.05.2020. 

I det følgende er det gitt et sammendrag av de enkelte merknadene og 
konsulentens vurdering av disse, men det anbefales at alle merknader blir lest i 
sin helhet. Alle merknader ligger vedlagt saken.  
 

Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 07.09.2015 
 Etterlyser tema om transportbehov herunder avstand til 

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

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

regionen 
 

Konsulentens vurdering: 

Begge de to førstnevnte vil bli vurdert i planforslaget, temaet vil framkomme 
under Trafikk, parkering og transportbehov. Når det gjelder det siste punktet 
henviser konsulenten 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, datert 04.09.2015 
 Minner om at dyrkbart areal er en grunnleggende ressurs for å sikre 

matforsyning på lang sikt. 
 Planområdet ser også ut til å påvirke beiteområde for Fræna sankelag, det 

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

 Minner om at det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

Konsulentens vurdering: 

Dyrkbart areal og beiteområde er diskutert i planbeskrivelsen under 
konsekvenser for natur og ressursgrunnlaget og ros analyse er utført. I overkant 
av 53,8 daa dyrkbart areal/beite areal går tapt dersom planforslaget 
gjennomføres, samtidig sikrer planen god adkomst til resterende del av 
landbruksteigen (skog og utmarksbeite).   



Statens vegvesen, datert 27.08.2015 
 Påpeker at det er vanskelig å få til helhetlig planlegging når planen ikke er 

i tråd med overordnet plan (kommuneplan) 
 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. 

 Byggegrense mot fylkesvegen må settes til 30 meter fra senterlinjen. 
 

Konsulentens vurdering: 

Konsulenten 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. 

Det presiseres at Statens Vegvesens uttale i e-post av 01.07.16 er basert på en 
prinsippskisse oversendt av konsulenten. 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. 

 

 
NVE, datert 15.07.2015 

 Kantsonen langs vassdrag er verdifull for friluftsliv og miljø. 
 Krav om naturlig vegetasjonsbelte langs alle vassdrag. 
 Anbefaler arealbrukskategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag» for 

vasstrengen og kantsone og «natur og friluftsliv» for elv med kantsone. 
 
 
 
 
 



Konsulentens vurdering: 

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, datert 31.08.2015 

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

aktiviteten uten å gå ut av bilen. 

 

Konsulentens vurdering: 

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. 

 

Det står i planprogrammet at det skal innhentes uttale fra fylkesmannen og 
Fræna viltnemd, samt fra grunneier og jaktlag i området. I kommunens 
tilbakemelding til konsulent datert 06.09.2019 ble dette etterspurt. I neste 
innsending fra konsulent lå følgende uttale fra Malmedalen jaktlag ved saken: 
 

Malmedalen jaktlag v/Arild Ukkelberg, datert 14.05.2020 

Hovedtrekket for hjort i Malmedalen går øst-vest. Øst går nord for Melsetra, 
videre over eiendom 65/1, hjorten trekker ned i bunnen av dalen ved området 
øst for Seterskarhaugen så over området ved Hjellbakkmyra, der det er flere 
vadesteder over elva. 

Så går de videre området nord for Ruskefonna og krysser vegen vest for 
Ruskefonna. Deretter følger de liakanten vestover på sørsiden av hovedvegen, 
og samme vei østover. 

Etter at skytterbanen ble etablert der den ligger i dag har trekkrutene for dagleie 
til hjorten endret seg. Nå går den mye samme veg 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.  

Trekkrutene for hjorten i Malmedalen vil bli helt ødelagt ved etablering av 
bilkrossbane på området der hovedstiene ligger. 

Lengre øst er det alt for bratt til at hjorten ønsker å krysse elva. Malmedal 
jaktlag er redd for at hjorten velger andre tilholdssteder og vil utebli om de blir 
ytterligere forstyrret/hindret med flere strekt støyende aktiviteter og oppbygde 
hindre. 

De kan derfor ikke akseptere bilcrossbane i området. 

Konsulentens vurdering: 

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. 

 
Ut fra dette kan det 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 
man ikke vet hvilke eventuelle nye oppholdssteder og veier hjorten tar, er det 
vanskelig å avgrense influensområdet.  
 
I og med at hjorten er såpass tilpasningsdyktig, vurderer konsulenten omfanget 
til å være lite negativt for viltet, men middels negativt omfang for jaktlaget i 
konsekvensvurderingen. 
 
Det er nedfelt i forslag til reguleringsbestemmelser § 3.12.2 at området ikke skal 
ha stengsler som hindrer hjortevilt å passere eller oppholde seg i området. 

 

Videre står det i planprogrammet at det skal innhentes uttale fra barn og unges 
representant. Dette ble også etterspurt i kommunens tilbakemelding datert 
06.09.2019. Uttalen lå ved revidert planforslag kommunen mottok 28.05.2020. 
 

Barn og unges representant Hustadvika kommune, datert 04.02.2020 
 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 at vi ikke når 
alle ungdommer med de tilbud som allerede finnes her. Ca. 32% av 
ungdommene i ungdomsskolealder 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.»   

 

Konsulentens vurdering: 

Uttalelsen er svært positiv og bekrefter det som er beskrevet 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 saken. 

 

Vurdering: 
Innkomne merknader er vurdert. Planforslaget har hensyntatt mange av 
innspillene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart.  

Statens vegvesen skrev i sin merknad til melding om oppstart at de er negativt 
innstilt på å tillate et fjerde kryss slik det opprinnelig var tenkt. De ba om at det 
ble utredet alternative atkomster til området og at det legges opp til en 
forbindelse til tilgrensende gokartanlegg slik at ferdsel mellom de to områdene 
ikke forekommer på fylkesvegen. Dette er hensyntatt. I e-post fra vegvesenet 
datert 01.07.2016 svarer de ut en innsendt prinsippskisse for avkjørsel, kravene 
til sikt fra avkjørsel mtp. støyvoll, sikkerhetssone på fem meter fra vegkant, 
rekkefølgekrav om at eksisterende landbruksavkjørsel fysisk må stenges før ny 
tas i bruk og at avkjørselen må stenges med bom når anlegget ikke er i bruk, 
men de som har vegrett over eksisterende veg må få tilgang.  
 

Byggeplanene 

Område M1 er avsatt til kombinert bilcross- og rallycrossbane. Innenfor området 
er det tillatt å opparbeide bane med tilhørende nødvendige sikkerhetstiltak som 
grusfeller, voller og gjerder. Det er tillatt med bygning for start/tidtaking. 
Bygningene skal ha saltak.  

Område DKP1 er avsatt til depot, parkering og klubbhus med tilhørende anlegg. 
Det er også tillatt å opparbeide renseanlegg. Området skal i avtalte perioder 
kunne benyttes som snu- og manøvreringsareal for tømmerbil. Det skal også 
anlegges parkeringsplasser på området. Minimum 5% av plassene skal være 
tilpasset forflytningshemmede.  

Bilsportanlegget det legges opp til i Malmedalen vil komplettere tilbudet innenfor 
motorsport i et område med lignende aktivitet/tilbud med god avstand til 
støyfølsomme bygg. 

For avløp skal det benyttes tett tank for gråvann og kloakk. Denne løsningen er 
midlertidig. Det skal på sikt etableres et renseanlegg.  

Grønnstruktur/Naturområder 

Det er regulert inn et område/belte til naturformål med en bredde på 20 meter 
fra elvebredden. Hensikten er å opprettholde et 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. Kommunedirektøren har ingen innvendinger til dette.  

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. 



Etter innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat er eksisterende elveløp 
vist 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. 
 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven er de 
siste årene blitt endret flere ganger. Forskriften fra 26.06.2009 ble endret 
19.12.2014 med ikrafttredelse 01.01.2015. Det er denne forskriften dette 
planforslaget la til grunn i sin vurdering om planforslaget var utredningspliktig i 
forbindelse med oppstartsmøtet 28.05.2015. Her slo § 2 «Planer som alltid skal 
behandles etter forskriften», bokstav d) «områdereguleringer, og 
detaljreguleringer på mer enn 15 daa, som omfatter nye områder til 
utbyggingsformål» inn. 

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 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. 

Temaene til utredning ble fastsatt i planprogrammet (ligger vedlagt saken). De 
temaene som er fastsatt i planprogrammet for utredninger er; Malmedalselva og 
buffersonen, Landskap – nær- og fjernvirkning, Støy og forurensning, 
Kulturminner og kulturmiljø, Vilt og jakt, Trafikk, parkering og transportbehov, 
VA-anlegg, universell utforming, barn og unges interesser og risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 

For hvert tema har konsulenten vurdert eksisterende situasjon, endring/virkning 
og avbøtende tiltak. Se planbeskrivelsen kapittel 7 Utredninger i samsvar med 
forskrift om konsekvensutredninger fra side 16 og utover for mer detaljer rundt 
vurderingene. Det er til slutt gjort en oppsummering av konsekvensene, vist i en 
tabell. Oppsummert står det her at planforslaget har  

1) Meget stor, positiv konsekvens for barn og unges interesser 
2) Stor positiv konsekvens for VA-anlegg og universell utforming 
3) Minimal/ingen konsekvens for støy, forurensning og 

kulturminner/kulturmiljø.  
4) Liten negativ konsekvens for Malmedalselva og buffersonen, landskap – 

nær og fjernvirkning, trafikk, parkering og transportbehov samt risiko- og 
sårbarhet. 

5) Middels negativ konsekvens for vilt og jakt. 

 

Av oppsummeringstabellen nevnt over, ser man 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, se liste under. De avbøtende tiltakene er av 
varierende omfang og kompleksitet, men konsulenten vurderer at ingen av 
tiltakene anses som for krevende sett i forhold gjennomførbarheten. 

 

 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 renseanlegget, som kan bryte byggegrensen mot nord. 
 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 ellers. 
 

Naturmangfoldloven 

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.  

Det er gjort en vurdering opp mot §§8-12 i naturmangfoldloven (NML). 

Vurdering opp mot NML §8, kunnskapsgrunnlaget: 

 Det er innhentet kunnskap om naturmiljøet i og ved planområdet i 
tilgjengelige kilder. Konsulenten mener kunnskapsgrunnlaget de 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: 

 Konsulenten mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at faren for 
vesentlig skade på naturmiljøet ikke er til stede i denne planen. 

Vurdering opp mot NML §10, samlet belastning: 

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



Vurdering opp mot NML §11, kostnader: 

 Det er ikke nødvendig med tiltak da naturmangfoldet ikke blir forringet 
som følge av plangjennomføring. 

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

 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 til stede i denne planen. 
 

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

ROS-analyse 

Det er utført ROS-analyse, se vedlegg.  

ROS-analysen avdekker at det er knyttet risiko for steinsprang og snøskred. Som 
avbøtende tiltak er det lagt inn faresoner i planen og det er gitt bestemmelser til 
disse, jf. forslag til reguleringsbestemmelser §§ 9.3 og 9.4. Det er satt 
rekkefølgekrav om at opparbeidelse av flomsikring i f_STF1 må være ferdig 
opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse for baneanlegget.  

Planen vil også forårsake forurensning i form av lyd. I den anledning ble det i 
2015 utarbeidet en vurdering av støybelastningen i området utført av 
yrkeshygieniker Torgrim Blø. Blø skriver i rapporten at støyutbredelsen til 
omgivelsene er svært avhengig av detaljutformingen av anlegget. Selve 
baneutformingen er datert 15.11.2017, slik at det er ikke banene slik de 
foreligger i dette planforslaget som lå til grunn ved vurderingen av 
støybelastningen. Det ble derfor gjort en ny støyfaglig vurdering av Sweco. 
Beregningen viser at det planlagte anlegget vil kunne realiseres uten at 
nabobebyggelse får støynivåer over aktuelle grenseverdier for motorsport. 

Når det gjelder støy fra fylkesvegen, er det i bestemmelse § 10.1.3 satt krav om 
at støyvoll må være opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse for baneanlegget i 
rekkefølgekrav § 10.1.3. 

Det er krysset av for at det ikke er tilstrekkelig slukkevannforsyning i området. 
Utrykningstiden til Malmedalen både fra Molde brannstasjon og Elnesvågen 
brannstasjon er over 10 minutter. Det er derfor viktig at det er tilrettelagt for 
gode muligheter for egeninnsats før brannvesenet ankommer. Det er derfor lagt 
opp til egeninnsats på slukking før brannvesenet kommer, og er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene som sier at Bilsportforbundets regler til enhver tid 
skal gjelde. Disse angir krav til både brannvakt, brannslokkeutstyr og brannbil.  

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

 



Samlet vurdering: 

Planforslaget legger opp til en videre utvikling av området som motorsportarena. 
Den geografiske plasseringen er god med tanke på at det er stor avstand til 
nærmeste støyfølsomme bygg. Videre vil bilsportanlegget bli samlokalisert med 
eksisterende gokartbane og NAF øvingsbane.  

 

Konsulenten har gjort en vurdering etter naturmangfoldloven, og det er tatt 
tilstrekkelig hensyn til naturverdiene.  

 

Barn og unges representant i Hustadvika kommune uttaler seg positivt og skriver 
at Malmedalen Bilsportanlegg vil kunne være et positivt tilskudd for å gi 
variasjon og bredde i fritidstilbudet i kommunen. Det kan også være et nyttig 
tilskudd for ungdom med fysiske funksjonsbegrensninger, som mestrer 
motoriserte kjøretøy.   

 

Det foreligger en interessemotsetning når det gjelder bruk av gbnr. 65/1. 
Eiendommen som er under regulering skiftet eier 16.01.2019. Intensjonsavtalen 
er signert 15.03.2012, ca. sju år før ny eier overtok. Spørsmålet blir da å 
vurdere intensjonsavtalens rettsvirkninger for ny eier.  

En intensjonsavtale inngås ofte i en tidlig fase av forhandlinger. Avtalen gir da 
primært uttrykk for partenes vilje til å gå inn i videre forhandlinger. I denne 
saken foreligger det en svært detaljert avtale. Avtalen gjelder leie av areal, og 
både varighet, arealets størrelse og leiepris er avtalt. Det er videre avtalt ordning 
for praktiske detaljer, som blant annet flytting av jakthytte.  

Intensjonsavtalen og dens gyldighet overfor de nye eierne er vurdert av to 
advokater, den ene advokat Atle Standal på vegne av NMK Molde, den andre 
Helge Aarseth, som er kommunens advokat. 

Standal orienterer at grunneier til gbnr. 65/1, som for øvrig er onkel og tante til 
John Magne Malmedal, overtok eiendommen ved hjemmelsoverføring 16. januar 
2019. De er og var fullt ut kjent med avtalen, og er således bundet av denne på 
samme måte som tidligere eiere. 

Bakgrunnen for at Standal hevder at nåværende grunneier Øien er og var fullt ut 
kjent med avtalen, er at han var til stede på et møte 10.09.2018 sammen med 
daværende grunneier John Magne Malmedal, leder NMK Molde, Geir Olav Berg og 
leder Bilcossgruppa NMK Molde, John Christian Schevik. Der ble 
intensjonsavtalen diskutert.  

Daværende og nåværende grunneier hadde meldt ønske om et møte for å få en 
redegjørelse for NMK Molde sine planer og status i forbindelse med arbeidet med 
å etablere ny Bilcrossbane på grunneiers område i Malmedalen.  

På møtet ble blant annet leieavtaleutkastets punkt om avtalens varighet 
diskutert. NMK Molde er avhengig av et utgangspunkt på 40 års varighet for å få 
tilgang til Tippemidler til tiltaket.  

Daværende og fremtidig grunneier var opptatt av at forholdene for skogsdrift på 
nordsida av elva ble ivaretatt. Spesielt dette med lunneplass og fortsatt god 
adkomst inklusiv snuplass for tømmerbil. 



Ny grunneier var også på tomten det skal bygges bane på i forbindelse med 
skogrydding i 2015. Han fikk også flyttet sin jaktbu av NMK Molde, samt at han 
fikk vedstranger som han kunne bruke, jf. intensjonsavtalen. Han viste da plass 
hvor han ønsket disse lagt. Leder for Bilcorssgruppa, John Christian Schevik, og 
Katrine Langnes ble innkalt til møte av John Magne Malmedal, der han ville 
informere NMK Molde at han ville selge området som det var skrevet 
intensjonsavtale på. Øyen var til stede på det møtet for at de alle skulle være 
informert. Etter dette møtet ble det utført arbeid som gikk ut på å samle kvister 
etter skogryddingen. NMK Molde fikk da en ny innkalling av Malmedal og Øyen, 
hvor de ville ha en forklaring på hvorfor NMK Molde hadde igangsatt arbeid på 
området (jf. planbeskrivelsen side 13). Intensjonsavtalen var fremme ved disse 
møtene.  

Kommunens advokat presiserer at den avtalen som er inngått stifter rettigheter 
over angitt areal på eiendommen gbnr. 65/1. De forpliktelser som følger av 
intensjonsavtalen vil være forpliktende også for de nye eierne av gbnr. 65/1 
dersom de nye eierne var fullt ut kjent med avtalen. De nye eierne vil måtte 
respektere de forpliktelser som fremgår av intensjonsavtalen. Avtalen kan kreves 
gjennomført dersom forutsetningen om omregulering blir innfridd.  

 

Når det gjelder tap av dyrkbar jord, er Hustadvika kommune kjent med 
regjeringens jordvernstrategi som Stortinget behandlet 08.12.2015. Landbruks- 
og matministeren sendte ut et brev til kommunene 08.03.2016, der det ble lagt 
vekt på jordvernmålet og kommunenes og fylkeskommunes roller og ansvar for 
god planlegging. Etter dette er det sendt ut brev 01.10.2018 fra landbruks- og 
matdepartementet om nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern.  

Hustadvika kommune er en stor landbrukskommune, og skal ta disse nasjonale 
føringene på alvor. Vurderingen av lokalisering av støyende fritidsaktiviteter går 
imidlertid helt tilbake til 2004. Da la miljøvernlederen i kommunen fram et ønske 
om å plassere nettopp støyende fritidsaktiviteter i Malmedalen. Rent 
samfunnsmessig er det en fordel å samle slike støyende virksomheter på en 
plass. Bilcrossbanene det her legges opp til vil være en naturlig forlengelse av 
allerede lignende eksisterende tilbud i området, og er ikke en del av et større 
sammenhengende jordbruksareal. Slik sett er det ikke fare for at tiltaket i 
fremtiden vil kunne legge enda mer beslag på dyrkbar jord.  

 

Alle element det er krysset av for at det er knyttet risiko til i ROS-analysen er 
kvittert ut med avbøtende tiltak. Også merknadene som kom inn i forbindelse 
med melding om oppstart er vurdert og svart ut. Planforslaget forholder seg til 
planprogrammet fastsatt av kommunestyret i tidligere Fræna kommune 
14.12.2017, sak nr. 91/2017. 

 

Kommunedirektøren kjenner ellers ikke til andre forhold som må avklares før 
planen legges ut til høring og offentlig ettersyn. Med bakgrunn i redegjørelsen 
ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at detaljregulering for Malmedalen 
Bilsportanlegg sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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