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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.06.2013  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Øvre Eikrem, BB1 og BB2, plannr 1502201135, i samsvar med plankart datert 01.03.13 og 
planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 03.06.13. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 11.06.2013  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Øvre Eikrem, BB1 og BB2, plannr 1502201135, i samsvar med plankart datert 01.03.13 og 
planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 03.06.13. 

Behandling 

Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: 
 

- Trekking av innsigelser til reguleringsplanen fra Møre og Romsdal fylkeskommune - 
brev datert 11.06.2013 

- Trekking av innsigelser til reguleringsplanen fra Fylkesmannen - brev datert 10.06.2013 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 04.06.2013  

Innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Øvre Eikrem, BB1 og BB2, plannr 1502201135, i samsvar med plankart datert 01.03.13 og 
planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 03.06.13. 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Øvre Eikrem, BB1 og BB2, plannr 1502201135, i samsvar med 
plankart datert 01.03.13 og planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 
03.06.13. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Kosbergs Arkitektkontor AS 
Tiltakshaver: Eikrem Utbygging AS 
Hjemmelshaver: 31/11, 129, 131, 142 Eikrem Utbygging, 31/17 Øvre Eikrem Boliger 
AS, 31/149 Marianne Male Larsen 
 

Plansituasjonen: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtak i sak 34/13 i møte 12.03.13 å legge forslag til 

detalregulerings for Øvre Eikrem felt BB1 og BB2 ut til offentlig ettersyn.  Utlegging har vært i 

tiden 23.03. – 10.05.13.  Det er kommet 7 merknader til saken. 

 

Innspill i saken: 

Merknad 1.  Avinor 
Det ser ikke ut til at tiltaket er i strid med restriksjonsbestemmelse på høgde for Molde 
lufthavn Årø.  Det kunne være lurt å ha dette med i planbestemmelsene. 
 
Kommentar 
Det blir å ta inn et punkt om dette i reguleringsbestemmelsene § 4.4: 
 Restriksjonsplan for byggehøgder for Molde lufthavn, Årø, skal overholdes. 
 
Merknad 2. Molde kommune, byggesak og geodata 
Det som er sagt om universell utforming følger av alt gjeldende bestemmelser. 
Begrepet terrassert blokkbebyggelse bør presiseres slik at det kommer klart fram hva 
som menes. 
Bestemmelse om utnyttingsgrad er unødvendig komplisert.  Det blir vist til 
berekningsreglene i veileder. 



Det må presiseres byggelinjer som bebyggelsen skal plasseres innenfor. 
Planen viser ikke maksimale byggehøgder, og det åpner for skjønnsmessige 
vurderinger i byggesaken. 
Universell utforming for uteområdene kan være lite holdbart siden bestemmelsene bare 
gjelder så langt det er mulig. 
3.ledd synes vanskelig å håndheve i praksis. 
Det er vist til vanlige normer for sandlekeplasser, det bør gå fram hva for norm dette er. 
Det som er sagt om energi følger av vanlige krav. 
Det bør tegnes inn snuplass på plankartet. 
 
Kommentar 
Vi bruker begrepet terrassert bebyggelse.  Dette kombinerer vi med blokk. 
Vi bruker ikke begrepet byggelinje som betyr at bygget skal plasseres akkurat der.  
Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på kartet, og dette tilfellet skal 
bygg plasseres innenfor tegnete bygg på plankartet med +/- 3 m.  Innenfor de ytre 
byggegrensene kan eventuelle mindre bygg føres opp seinere. 
«Så langt som mulig» – følger av vanlig definisjon på universell utforming. 
Norm for sandlekeplass er nevnt under merknad fra fylkeskommune og fylkesmann og 
er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
Merknad 3.  Alv Magne Kirkeslett, eieer av gnr 31 bnr 39 
Planen har endret seg, og eiendommen er berørt på en annen måte.  I tilsendt 
dokumentasjon mangler kart som viser planlagte bygg.  Det er lagt ved 3D-
framstillinger som gir et misvisende inntrykk.  Det blir bedt om et kart som viser 
forholdene. 
I tidligere plan står det at BB1 og BB2 skal nyttes til lavblokkbebyggelse med 4 etg. Og 
maks gesimshøgde kote 125.  Nå er det bygninger på 9 etasjer uten kotehøyde, og det 
blir stilt spørsmålstegn ved saksbehandlingen i denne saken.  Det er vist til at det har 
vært møter, og det grenser til korrupsjon og kameraderi.  Dette skulle vært tatt opp 
politisk.  Det blir bedt om at en holder seg til det som er vedtatt, og at det blir sendt ut 
dokumentasjon som viser reell høyde. 
Med endrete forutsetninger vil det bli mye belasting med gangtrafikk gjennom 
eiendommen.  Opprinnelig var det turdrag opp langs tunvegen, men dette er ikke med i 
planen nå.  Om det kommer, er ikke angitt, men det må etableres en form for gangveg 
mellom Frænavegen og planlagt tilkomstveg. 
Det har tidligere vært protestert på planlagt tilkomstveg.  Dersom den skal forlenges 
vestover, vil den gå over eiendommen og beskjære denne og med trykk og vibrasjoner 
mot bebyggelsen.  Det er ønske om å sette opp et vedhus.  Det blir fastholdt krav om at 
vegen legges 2-3 meter høgere opp. 
Det har vært positiv holdning til tilknyting til veg ovenfra, men hvordan dette skal gjøres 
går ikke fram av plankartet nå siden det er delutbygging.  Det blir bedt om avklaring på 
dette. 
Det blir uttrykt misnøye med informasjon om prosjektet.  Reguleringen vil ha stor 
betydning for eiendommen selv om den ligger utenfor området.  Det burde vært 
informasjonsmøter.  Når området er regulert til terrasserte småhus, og det nå er 9 
etasjer høyt, føler man seg overkjørt og til dels lurt.  Det hadde vært mye å hente ved 
en positiv dialog. 
 
 
 
 
Kommentar 



Mye vil kunne oppklares ved nærmere informasjon og samtale.  Konkret gjelder 
merknaden endring av bebyggelsen på BB1 og BB2 samt mulig framføring av 
forlenging av planlagt veg over eiendommen.  En ser det som vanskelig å forskyve 
vegen oppover slik det er bedt om, og det blir ikke inngrep i første omgang. 
 
Merknad 4.  Molde kommune, Rådet for funksjonshemmede 
Saken blir tatt til orientering.  Det blir bedt om at det blir vurdert tiltak i forhold til gang-
sykkelveg mot eksisterende gang-sykkelveg i Olav Oksviks veg. 
 
Kommentar 
Skal denne gangvegen tas opp, blir det som egen sak. 
 
Merknad 5.  Molde vann og avløp, KF 
Det må gjennomføres slokkevannsberegninger for feltet.  Tilkobling skjer mot nord og 
vest for vannforsyning.  Spillvann knyttes til i Frænavegen.  Overvann ledes mot 
bekkeledning i sørøst, med lokal fordrøying.  Dette blir konkretisert gjennom pågående 
utbyggingsavtale. 
 
Kommentar 
Det er bestilt kapasitetsberekning.  Dette må gjelde både eksisterende 
overføringsledning og prosjektert ledning i feltet. 
 
Merknad 6.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Det blir pekt på punkt der detaljreguleringen avviker fra områdeplanen: 
Det er endret fra lavblokk med 4 etasjer til blokk på opp til 8 etasjer.  Dette er ikke 
drøftet i planomtalen, og i saken er det ikke tatt inn vurdering hvorfor en aksepterer 
dette. 
Delområdene rundt er i områdeplanen satt av til konsentrerte boligformer med 
gesimshøgde 8 m og mønehøgde 12 m.  Illustrasjonsplanen som følger viser derimot 
lavblokker med 3 etasjer.  Det kamuflerer inntrykket av blokkene på BB1 og BB2. 
Det er ikke lagt fram illustrasjon som viser fjernvirkning.  Det er heller ikke tatt opp sol-
/skyggeforhold og utsikt for delfeltene nedenfor og innenfor, det er bare nevnt 
eksisterende arealbruk. 
Områdeplanen setter som krav til uteoppholdareal MUA 80 m2, og detaljplanen 
reduserer dette til 45 -  50 m2.  Det bør være begrunnelse for at dette som er sagt er 
greitt. 
Nederste del av tverrgående korridor som fører til friområde er tatt i bruk som kjøreveg.  
Det må gå fram bedre hvordan gangtilkomsten videre skal bli løst. 
 
Det er ikke vist konkrete lekeareal for barn.  Det må sies hva for norm en viser til, og 
hva den sier konkret. 
Med dobling av utnyttingsgraden fra 4 til 8 etasjer er det ikke sikkert at lekeareal satt av 
i områdeplanen samsvarer med behovet nå i detaljplanen.  Også hvis det er slik at det 
er intensjoner om lavblokkbebyggelse nedenfor slik illustrasjonsplanen viser.  Det blir 
bedt om en drøfting av samlet tilgang på lekeareal.   
Det er motsegn til planen på disse to punktene inntil dette er avklart. 
 
 
 
 
 
Kommentar 



Det var ikke høgdefastsetting i områdeplanen for BB1 og BB2, det skulle skje i 
detaljplanen.  Det var gjort på denne måten etter forespørsel. 
 
Illustrasjonsplan er kommentert under samlet kommentar til slutt i saka. 
 
Minste uteoppholdsareal MUA er tilrådd med 80 m2 pr boenhet i utgangspunktet i 
veileder.  Dette blir imidlertid betraktet som ganske romslig og er mer for 
småhusbebyggelse.  Vanlig praksis for blokkbebyggelse har mye vært å ligge rundt 
MUA 50 m2 (jfr. NIBR-rapport Fortett med vett).  Derfor finner vi dette akseptabelt. 
 
Kobling mellom korridor for friområde og kjøreveg blir å ta inn i planbestemmelsene slik 
fylkeskommunen tilrår. 
Det blir tatt inn i planbestemmelsene om størrelse og antall av 
nærleikeplass/sandleikeplass slik det går fram av samlet kommentar til slutt i saka. 
 
Samlet kommentar til slutt i saka tar også for seg spørsmålet om samlet leikeareal slik 
det er etterspurt i merknaden. 
 
Merknad 7.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Økning fra lavblokk med 4 etasjer til blokker på 8 etasjer innebærer en kraftig økning i 
utnytting, men virkingene er ikke drøftet i planomtalen.  Det vil få virkninger på 
infrastrukturen knyttet til veg og parkering.  Det har og innvirkning på tilgang og 
kapasitet på uteoppholdsareal. Dette er ikke omtalt i planforslaget. 
Illustrasjonsplanen viser lavblokker der områdeplanen har konsentrert 
småhusbebyggelse.  Dette er misvisende. 
Fylkeskommunen ser manglende virkningsbeskrivelse som en vesentlig mangel ved 
plandokumentene, og fremmer motsegn på dette punktet inntil dette er utbedret. 
 
Nedre del av grøntkorridor til friområde er satt av til kjøreveg.  Det må gå bedre fram av 
planen hvordan overgangen for annen ferdsel til friområdet skal skje.  Det må tas inn 
en bestemmelse om at planen skal sikre funksjonell ferdsel gjennom friområdet mellom 
BB1 og BB2. 
Fylkeskommunen sin merknad til oppstartsmeldinga er ikke kommentert i sak eller 
planomtale. 
 
Ved økt utnyttinggrad blir det stilt spørsmål ved om det er tilstrekkelig 
uteoppholdsareal.  Planforlaget må sikre at opparbeidd uteoppholdsareal får en gunstig 
plassering.  Spesiell viktig er nærlekeplass for de minste.  Det går fram at opparbeidd 
uteoppholdareal er tenkt lagt i forkant av midtblokkene i BB1 og BB2.  Dette bør 
reguleres til eget formål, eller at det blir presisert i bestemmelsene. 
Konkrete krav satt til sandlekeplass i saken, kan innarbeides i planbestemmelsene. 
Det er motsegn også på dette punktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar 



Mye av det som er nevnt i merknaden er kommentert under merknad fra 
fylkesmannnen og under samlet kommentar sist i saka.   
Spesielt for denne merknaden er punkt om tilkomst til ovenforliggende friluftsområde og 
kobling til kjøreveg samt lokalisering av uteoppholdsareal. 
Det blir å ta inn nye punkt i planbestemmelsene: 

Tillegg § 5.2: Det skal sikres funksjonell ferdsel for allmenheten gjennom 
friområdet mellom BB1 og BB2. 
Tillegg § 4.6.1: Opparbeidd uteoppholdsareal skal ha egnet plassering for lek og 
rekreasjon. 

 

Samlet kommentar: 

Vurdering av volum på bebyggelsen  

1. Samlet tilgang på leikeareal 

 

1.1  I gjeldende områdeplan 

Det er satt av ett stort felles leikeområde på om lag 4 da mot sørøst.  Dette er for hele 

boligområdet.  Mestedelen av dette er båndlagt som arkeologisk verneområde der det ikke kan 

skje opparbeiding, men kan tilsås på overflaten.  0,9 da på vestre del kan opparbeides til ballfelt 

som del av kavartalslekeplass.  En har som utgangspunkt at kvartalslekeplass er 1,8 da og kan 

deles på flere områder.  En kvartalsleikeplass er for inntil 200 boliger.  Etter 

reguleringsbestemmelsene for områdeplanen skal det være tilsvarende areal mot vest på BK1  

som opparbeidd leikeplass. 

En skal og nevne det regulerte friluftsområde som ligger i overkant av byggeområdet og grenser 

til dette.  Det skal ligge uten opparbeiding og til fri benyttelse for området. 

Det er ikke nevnt noe om nærleikeplass/sandleikeplass i områdeplanen. 

 

1.2  I detaljregulering for BB1 og BB2 

BB1 og BB2 omfatter 71 + 77 = 148 leiligheter.  Det blir å ta inn eksakt bestemmelse om 

nærleikeplass/sandleikeplass  slik i § 4.6: 

På områdene BB1 og BB2 skal det anlegges nærleikeplasser/sandleikeplasser med 100 

m2 pr.plass med 1 pr 25.leiligheter, i alt 6 sandleikeplasser. 

Kvartalsleikeplass skal etableres for hele boligområdet på fordelt på friområde FG 5 og 

delområde BK1 med i alt 1,8 da. 

Hvilket omfang tallet på leiligheter vil være er vanskelig å si.  En har hatt som forutsetning at 

med en konsentrert bebyggelse på øvre rekke med BB1, BB2 og BK4, skulle det være 

tilsvarende mindre konsentrert på BK1 og BK2.  Dette er etter drøftingsmøte med tiltakshaver 

og i samsvar med referat fra dette møtet.  Illustrasjonsplanen med lavblokker på BK1 er derfor 

ikke dekkende og skulle ikke ha fulgt saka.  Men det skal lages en illustrasjonsplan for hele 

området.   Det blir egentlig en moderat økning totalt fordi det skal være en lavere utnytting på 

nedre område. 

I alt kan det bli 250 til 300 leiligheter. 

Er det mer enn 150 boliger skal det avsettes ballfelt med 2,5 da.  Det kan kombineres med 

kvartalsleikeplass. Det har til nå ikke vært drøftet.  Det ville selvsagt ha gått inn det opprinnelige 

friområdet FG 5, men dette er kraftig redusert med arkeologisk båndlegging.  Det vil si at en må 

se på eventuelt et større område på BK 1 for friområde dersom det skulle vise seg aktuelt når en 

har mer oversikt over tallet på leiligheter. 

Til nå har en i hvert fall tilstrekkelig leikeareal for bebyggelsen på BB1 og BB2 i lag med den til 

nå regulerte konsentrerte småhusbebyggelsen i områdeplanen. 

 

 

2. Veg_og trafikksituasjon 



Vegen gjennom området er samleveg for boligområde, Sa1, med ensidig fortau på nedsida.  

Bredde på veg med fortau er tegnet 9 meter.  Etter vegnormalene er en slik veg 0,5 m skulder, 5 

m kjørebane, 0,25 m til fortau og 2,5 meter fortau.  Dette er innenfor inntegnet areal med i alt 

8,25 m. 

ÅDT på slik veg er inntil 1500.  En rekner 3-5 ÅDT pr leilighet, her nytter vi 5.  Det gir ÅDT 

1500 dersom en nytter 300 leiligheter totalt.  For BB1 og BB2 med 148 leiligheter blir ÅDT 

750.  Trafikkmessig sett er det lagt til rette for inntil dette volumet. 

 
De endringene som er lagt inn, gir ikke grunnlag for ny utlegging.  Saka legges fram for 
plan- og utviklingsutvalget for sluttbehandling i kommunestyret. 
 
Det ligger føre muntlig tilsagn fra fylkesmannen og fylkeskommunen om å ville trekke 
motsegn med bakgrunn i de endringene som er gjort i planbestemmelser og 
planbeskrivelse.  Dette vil ligge føre skriftlig til kommunestyremøtet. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann  
 Eirik Heggemsnes 

Kommunalsjef 
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- BB1 og BB2. 
 
 
 


