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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 25.04.2013  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre reguleringsplan for 
Birkelandvegen 41/43 gnr 27 bnr 2, plannr 200912, i samsvar med plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, sist revidert 31.01.2013. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 19.03.2013  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre reguleringsplan for 
Birkelandvegen 41/43 gnr 27 bnr 2, plannr 200912, i samsvar med plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, sist revidert 31.01.2013. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.03.2013  

Innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
reguleringsplan for Birkelandvegen 41/43 gnr 27 bnr 2, plannr 200912, i samsvar med 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 31.01.2013. 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
reguleringsplan for Birkelandvegen 41/43 gnr 27 bnr 2, plannr 200912, i samsvar med 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 31.01.2013. 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Asplan viak v/Torbjørn Kanestrøm 
Tiltakshaver: Hallgeir Kanestrøm 
Hjemmelshaver: gnr 27 bnr 2 Arne Kanestrøm, Kjersti Marie Kanestrøm, Ole haldgeir 
Kanestrøm, Torbjørn Kanestrøm 
 

Plansituasjonen: 

Forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn for 2.gang i tiden 26.07. – 
07.09.12.  Det er kommet 8 merknader til saka. 
 

Innspill i saken: 

Merknad 1.  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Ingen merknad. 
 
Merknad 2.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Planforslaget sikrer ikke barn og unges interesser slik intensjonen er i plan- og 
bygningsloven.  Det er ikke satt av eget areal for leik, og det er ikke oppgitt tall på 
boenheter som kan gi behov for størrelse.  Dette må vises og utnyttingsgrad for 
boligområdet endres i samsvar med det.  Det er motsegn til planen inntil dette er 
avklart. 
Det er ikke vedtatt lekeplassnorm i Molde kommune, derfor bør det i planomtalen være 
en drøfting av utforming, utstyrsnivå og evnt. avbøtende skjermingstiltak.   
 
Planomtale stemmer ikke overens med plankart og føresegner.  Det gjelder 
grønnstruktur og hensynssoner. 
 
Planomtalen er ikke i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med omsyn til 
innhold, struktur og omtale av virkninger.   Det blir likevel ikke reist motsegn i dette 
høvet. 
Det blir bedt om kommentar til tidligere merknad om ivaretaking av sveitserhuset under 
virkninger. 
 
Kommentar 
Det er lagt inn eget areal for leik med grønn formålsfarge vest på området mellom 
bekken og byggegrense for boligbygg.  Dette gir mindre areal for byggeformål, og 
utnyttingsgraden blir endret fra BYA 40 % til BYA 46 %.  Det endrer ikke faktisk 
utnytting. 



En finner det ikke formålstjenelig å  legge inn detaljert beskrivelse av krav til 
leikeområder på dett plannivået. 
Formål i planbeskrivelsen som ikke var på plankartet, er rettet opp. 
Når det gjelder huset som opprinnelig var et sveitserhus er melding fra tiltakshaver at 
det er gjennomført så store endringer av bygget at det har mistet preget og det skal 
mye innsats til for å kunne tilbakeføre til opprinnelig stil.  Fra administrasjonen vil vi 
slutte oss til dette.  Det blir også stilforvirring med ulike typer bygg. 
En skriver ikke om planbeskrivelsen slik departementet sin sjekkliste er, men utdjuper 
enkelte punkt. 
 
Merknad 3.  Raymond Ole Svartis 
Det er tidligere bedt om at høyde på nye bygg ikke skulle bli høyere enn eksisterende 
driftsbygning. 
Det er deretter kommentert hvordan situasjonen blir etter nytt planforslag.  Høyde er 
kommentert, og sektor for utsikt blir innsnevret med nytt prosjekt.  Det blir spurt om 
hvorfor ikke alle tre bygningene kan  bygges med mønehøgde 65,25 og ikke bare den 
østligste. 
 
Kommentar 
Av omsyn til beboerne mot øst og nord er østligste bygget trukket ned i høyde, og det 
var framme sist saken var behandlet.  Det er gitt den opplysning fra tiltakshaver at det 
er grenser for hvor dypt en kan grave, også av hensyn til stigning på tilkomstveg. En 
ser dette som akseptabel opplysning.  
 
 
Merknad 4.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Ingen merknad. 
 
Merknad 5.  Boligsameiet Birkelandveien 48 
Det er gitt punktvis uttale: 

1.  Støy og avbøtende tiltak skal være tilstrekkelig utredet før vedtak kan fattes. 
2. Risiko- og sårbarhetsvurdering også overfor eksisterende bebyggelse må settes 

som krav før vedtak blir fattet. 
3. Forslag til rekkehus framsatt av Arne Johnsen er å anbefale. 
4. Trafikkregulerende tiltak: 

a. Enveiskjøring inn fra Frænavegen inn fra Øverlandbekken 
b. Støyskjerming med fysiske tiltak som beplanting og tiltak mot innnsyn blir tatt 

inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
Kommentar 

1. Et boligbygg i seg selv er ikke støygenererende og utløser ikke krav om 
støyskjermingstiltak.  Tiltaket øker trafikkmengden langs en alt trafikkert veg 
med 750 ÅDT, men der er tiltaket målpunkt. 

2. For risiko- og sårbarhetsanalyse blir det fylt ut et skjema der de fleste punkt som 
regel er greie, men noe krever mer utredning.  En ser det ikke som aktuelt med 
mer utredning i høve til dette. 

3. Forslag til rekkehus var lagt fram til orientering for Plan- og utviklingsstyret i 
forrige sak uten at det førte til noen endring. 

4. a.  Dette er en tverrveg ned mot Frænavegen som virker som tilkomst for den      
nærmeste bebygggelsen.  Vi trekker ikke dette inn i denne saken. 
b. Innsyn er en aktuell sak i alle utbyggingssaker.  Som minimum avstandskrav 

er anbefalt 17 meter.  I dette høvet er avstand mellom ny og eksisterende 



bebyggelse 22 – 30 meter og bør være akseptabel.  Det er og en 
høydeforskjell på rundt 5 meter mellom tomtene. 

 
Merknad 6.  Molde kommune, Rådet for funksjonshemmede 
Uttale: Rådet for funksjonshemmede stiller seg positivt til det arbeidet som er gjort hittil, 
og stiller seg til disposisjon i forhold til det videre arbeidet med universell utforming. 
 
Merknad 7.  Molde vann og avløp KF 
Brannvannkapasiteten er beretnet for planområdet, og det er mulig å ta ut inntil 50 l/sek 
fordelt på minst 2 kummer i Birkelandvegen. 
Spillvann knyttes til lokal spillvannsledning i Birkelandvegen. 
Overvann kan ikke tilknyttes.  Det må vurderes lokal overvanndisponering rettet mot 
bekken. 
 
Kommentar 
Det blir å ta inn i reguleringsbestemmelsene at lokal overvannhåndtering skal framgå 
av byggesøknad. 
 
Merknad 8. Molde kommune, byggesak og geodata 
Kommentarene er gjort fortløpende: 
Plankartet er vanskelig å lese pga mye tekst og symboler over hverandre. 
Kommentar 
Plankartet er nå i målestokk 1:500 som gjør det lettere å lese, men det er ikke aktuelt å 
minske informasjonen på kartet. 
Alle byggegrenser bør målsettes, den mot vest er ikke målsatt. 
Kommentar 
I samband med nytt friområde er det satt av største avstand mot vest.  
Bestemmelsene §§ 1.1, 2.1 og 4.1 om type bygg, om det er lavblokk eller terrasserte 
blokker etc.  Det blir bedt om at det blir fulgt klassifisering i vegleder. 
Kommentar 
En gjennomfører begrepet terrassert lavblokk. 
§4.2 
Det er uheldig å vise til illlustrasjonsplan som ikke har juridisk virkning.  En kan heller 
beskrive tillatt utforming med ord og tall og vise til reguleringskartet som har 
byggegrenser for etasjene. 
Kommentar 
Illustrasjonsplanen viser ikke det som bestemmelsen uttrykker.  Dette punktet blir å ta 
ut av bestemmelsene. 
§ 4.9 
Det er åpnet for alle typer tak i bestemmelsene, mens illustrasjonsplanen viser bygg 
med flate tak.  Mønehøgde vil ikke være nødvendig dersom det bare skal være pulttak 
eller flatt tak. 
Kommentar 
Illustrasjonsplanen viser bygningene i grunnriss og sier ikke noe om tak.  Det er i 
bestemmelsene fastsatt en maks bygningshøgde, uavhengig takform. 
Dersom det ikke står noe om møne, blir det oppfattet som at plan- og bygningslovens 
bestemmelse om mønehøgde skal gjelde (9 m). 
§ 4.11 
Det blir oppfattet som at det ikke er lov med parkeringsplasser over terreng.  Dette 
kunne presiseres tydeligere. 
Det står at parkeringsplassene skal være under terreng. 
§ 4.12 



«nærvarme skal vurderes» oppfattes som et upresist uttrykk. 
Kommentar 
Dette er en standardformulering som er nyttet i flere reguleringsplaner. 
§ 5.2 
Elv må sikres mot erosjon, men faguttrykk bør unngås.  Det kan presiseres at slikt tiltak 
er søknadspliktig. 
Kommentar 
Erosjon er et vanlig ord. 
 
 

Vurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Dette er utført ved gjennomgang av skjemaet som ligger ved saken.  Det er to punkt 
som er avmerkt for kommentar. 

1. Ustabile grunnforhold 
Det er pekt på at det er leire i grunnen.  Det er derfor tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene et punkt om at geotekniske undersøkinger skal ligge 
føre i forbindelse med byggesøknad. 

2. Om området er utsatt for flom eller flomskred i forbindelse med økt nedbør 
Det er tatt inn et nytt punkt i reguleringsbestemmelsene om krav om lokal 
overvannhåndtering.  Dette innebærer tiltak for forsinking av avrenning fra 
regntopper med vegetasjon eller dammer til åpne vannveger og ikke til rør. 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune har i brev av 01.03.13 trekt motsegna til planen. 
 
De endringene som er gjort nå gir ikke grunnlag for ny utlegging.  Saken blir dermed 
lagt fram for behandling. 
Rådmannen vil tilrå at reguleringsplanen blir godkjent. 

 
 

 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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