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PLANBESKRIVELSE: 

 

Hjemmelshaver:   
Tiltakshaver:   Eikrem Utbygging AS 
Reguleringsarkitekt:  Kosbergs Arkitektkontor AS 
Arkitekt for byggeprosjekt: Kosbergs Arkitektkontor AS 
Gjeldende reguleringsplan: Plan nr. 200913 og nr. 201117 – Øvre Eikrem II  
 
 

1. Grunnlag og forutsetninger 

1.1 Bakgrunn 

Kosbergs Arkitektkontor AS fikk våren 2011 et oppdrag med å se på utbyggings-

mulighetene for områdene som er berørt av plan nr. 200913 – Øvre Eikrem II. Den 

gjeldende planen stiller krav om utarbeidelse av detaljplan for arealene som er definert 

som feltutbygging (BK 1-4 og BB1-2) før byggemelding kan sendes inn. På bakgrunn av en 

illustrasjonsplan som ble laget har tiltakshaver vurdert at de ønsker å detaljregulere 

områdene som er betegnet BB1 og BB2 som første trinn i utbyggingen av området. 

 

1.2 Planprosessen 

Selve planprosessen har sitt utspring i den opprinnelige reguleringsplanen nr. 200913 og 

den påfølgende justerte planen nr. 201117 hvor det store friområdet er flyttet til 

sydsiden av den nye adkomstveien og fortau er flyttet til sydsiden av veien.  

Av §3.2 i planbestemmelsene følger det at det skal utarbeides en detaljplan for aktuelle 

feltutbygginger før byggemelding kan sendes inn og behandles av kommunen. 

På bakgrunn av områdeplanen (nr. 200913) ble det i løpet av sommeren 2011 laget et 

overordnet forslag til utbygging av hele området. Dette dannet så grunnlaget for at 

tiltakshaver ønsker å starte utbyggingen av området med felt BB2. 

21. desember 2011 ble varsel om oppstart av planarbeid sendt ut til aktuelle 

høringsinstanser og naboer. Annonse stod på trykk i Romsdals Budstikke 23.desember 

2011. Frist for innspill ble satt til 30.01.2012. Det ble ikke vurdert som nødvendig med 

noe eget informasjonsmøte for interesserte parter da hensikten med planarbeidet er kun 

å detaljere planen innenfor rammen av den eksisterende planen. 

Parallelt med denne reguleringsprosessen ble det laget et forprosjekt for utbygging av 

felt BB2 med en påfølgende runde med forhåndssalg av leiligheter og kalkyle fra 

entreprenør. På bakgrunn av dette ble det klart at prosjektet, slik det var foreslått, ikke 

lot seg forsvare økonomisk. Det ble derfor utarbeidet et nytt skisseprosjekt hvor man da 

tok for seg en samlet løsning for både BB1 og BB2. Det ble derfor sendt ut et nytt varsel 
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om oppstart av regulering 15.10.2012 med tilhørende annonse i Romsdals Budstikke 

18.10.2012. Frist for innspill var satt til 30.11.2012. 

1.3 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer: 

Overordnet plan for området er “Kommunedelplan for Molde by 2000-2010” som ble vedtatt 

15.juni 2000. Denne planen angir hele det berørte området som “Byggeområde – 

Boligområde”. 

Gjeldende reguleringsplan: 

Gjeldende reguleringsplan for området er plan nr. 200913, med reguleringsendring plan nr. 

1502201117 og 1502201138. Hovedplanen ble vedtatt 16.03.2010, mens siste endring er 

gjort 05.11.2010.  

Tilgrensende planer 

Gjeldende reguleringsplan omslutter den nye detaljplanen helt med unntak av grense mot 

vest hvor området er uregulert. I gjeldende kommuneplan er området mot vest tilhørende 

Lergrovik markert med at det ikke er godkjent som byggeområde, 

 Andre retningslinjer 

Planen er utarbeidet i samsvar med veilederen «Reguleringsplan – Utarbeiding av 

reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven» (T-1490) som er utgitt av 

Miljøverndepartementet. 

 

1.4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 Beliggenhet 

Området ligger mellom Frænavegen og Olav Oksviks veg på Eikrem. Det er relativt korte 

avstander til infrastruktur som barneskole, ungdomsskole, videregående skoler og 

barnehager. Det er også god tilgang til viktige rekreasjons- og naturområder som f.eks. den 

østlige delen av Moldemarka, Tustenområdet og Skaret. Området ligger ca. 6 km fra Molde 

sentrum med bil. 
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Figur 1: Oversiktskart 

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er totalt på 16.600 m². I gjeldende reguleringsplan er ca. 12.700 m² regulert til 

«Boligbebyggelse-blokkbebyggelse». Området som berøres av detaljreguleringen har i dag 

ingen bebyggelse. Det er kun mot syd området grenser mot bebyggelse, som hovedsakelig er 

spredt villabebyggelse, ned mot Frænavegen. 

 

Figur 2: Område som skal detaljreguleres 
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 Stedets karakter 

Området er i dag forholdsvis lite utbygget. Det er kun langs nordsiden av Frænavegen det 

ligger boliger. Til sammen 11 boliger ligger i et belte på 20-70 meter fra Frænavegen. For 

øvrig er området dominert av skog av varierende tetthet og størrelse og noe jordbruksland 

/beitemark.  

 Landskap / topografi 

Området som er omfattet av detaljreguleringen er den bratteste delen av hele 

utbyggingsområdet på Eikrem. Fra planlagt tilkomstveg, som går øst-vest midt gjennom 

utbyggingsområdet, stiger terrenget ca. 15-18 grader mot nord. Dette er også grunnen til at 

området foreslås utbygd med en konsentrert blokkbebyggelse da byggehøyden raskt vil bli 

tatt opp av terrenget. 

 

Figur 3: Typisk terrengprofil fra nord mot syd BB1 

 

Figur 4: Typisk terrengprofil fra nord mot syd BB2 
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Kulturminner og kulturmiljø 

Det er i den østre del av områdereguleringen for Øvre Eikrem II gjort funn av kulturminner. 

Dette har ført til at den opprinnelige planen er revidert med plan nr. 201117 som ivaretar 

disse funnene. Området som nå skal detaljreguleres grenser ikke direkte til området hvor 

kulturminnene er funnet. Det er per i dag ikke gjort noen funn i området som er betegnet 

som BB1 og BB2. 

 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Vi er ikke kjent med at området har noen utstrakt bruk til rekreasjonsformål. Det er 

begrenset med boliger i nærheten og området er ikke stort nok til at det tiltrekker andre for 

rekreasjonsbruk. 

 Trafikkforhold 

Området som skal detaljreguleres ligger per i dag ikke i tilknytning til eksisterende vegnett. I 

den overordnede reguleringsplanen er det lagt opp til en ny veg med innkjøring fra Olav 

Oksviks veg. Denne vegen er tenkt som tilførselsåre for alle feltene i den nye områdeplanen. 

Den overordnede trafikkløsningen er for øvrig gjort rede for i planbeskrivelsen for 

områdereguleringen. 

 

Figur 5: Overordnet reguleringsplan med ny veg inntegnet. 

 

 



Reguleringsplan Øvre Eikrem II – BB1 og BB2 – Molde kommune   

Tiltakshaver: Eikrem Utbygging AS  

Planlegger: Kosbergs Arkitektkontor AS 

 

 

Side 9 av 20 
 

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. 

  

Barns interesser 

Området BB2 er som nevnt en del av en større områderegulering og områder for lek og 

aktivitet må derfor ses i sammenheng med dette. Områdene BB1 og BB2 er kanskje den 

delen av feltet som er minst egnet for utnyttelse til lek og aktivitet på grunn av terrenget er 

relativt bratt. I områdereguleringen er det lagt opp til såkalte «grønne korridorer» mellom de 

forskjellige boligområdene. I tillegg så er det i den korrigerte reguleringsplanen (plan nr. 

201117) lagt opp til et stort friområde på ca. 4,6 daa. rett syd for den nye vegen inn i 

området. Mot nord, mellom boligområdene og Olav Oksviks veg, er det i områdeplanen vist 

et friluftsområde på ca. 15.2 daa. Det bør ved byggesak i hvert enkelt delområde redegjøres 

for eventuelle lokale områder for lek og aktivitet. 

  

Figur 6: Korrigert reguleringsplan (plan nr. 201117) med friområde på sydsiden. 
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Vurdering av samlet tilgang på leikeareal 

a. I gjeldende områdeplan 

Det er satt av 1 stort felles lekeområde FG 5 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 i overkant av bebyggelsen og grenser til denne som skal 

ligge uten opparbeiding og til fri benyttelse for området. 

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

b. 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 tall 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.  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.   Ballfelt 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.  Men det blir å ta inn i bestemmelsene 

at FG 5 med kvartalsleikeplass skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med byggeområdene BB1 og 

BB2. 
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Videre skal det være en forutsetning at ved regulering av BK1 skal det settes av plass til ballfelt og 

kvartalsleikeplass    som skal dekke behovet for hele Øvre Eikrem. 

 

 

 

Det er ikke noen skoler eller barnehager planlagt innenfor det overordnede planområdet per 

i dag. Følgende avstander er til eksisterende skoler og barnehager målt fra utkjøring til Olav 

Oksviks veg:   

Nordbyen barnehage 0,85 km 
Kviltorp barnehage 2,3 km 
Berg barnehage 1,8 km 
Øvre Bergmo barnehage 2,0 km 
Kviltorp barneskole 2,3 km 
Nordbyen barneskole 2,0 km 
Bergmo ungdomsskole 2,2 km 

 
Fra utkjøringen til Olav Oksviks veg og frem til felt BB2 er det ca. 450 meter langs den 

planlagte nye vegen. 

Ut fra skolesituasjonen i dag vil reguleringsområdet høre til Kviltorp barneskole og Bergmo 

ungdomsskole. 

 Sosial infrastruktur 

Selv om det ligger både barnehager og skoler i gangavstand fra dette området har Molde 

kommune en kontinuerlig vurdering med tanke på kapasiteten på disse ressursene. Dette 

arbeidet vil forgå parallelt med den videre utviklingen av hele området. 

Universell tilgjengelighet 

Områdene BB1 og BB2 har relativt bratt stigning mot nord. Det er derfor viktig at prinsipp for 

tilkomst til boligene i dette feltet blir tatt hensyn til allerede på et tidlig stadium i 

prosjekteringen. Innad i hvert enkelt prosjekt må kravene i TEK10 om universell 

tilgjengelighet ivaretas på vanlig måte. 

 Teknisk infrastruktur 

Området er ikke utbygget i dag og har derfor ingen tilgjengelig teknisk infrastruktur.  Langs 

Frænavegen og Olav Oksviks veg ligger det vann- og avløpssystemer i dag. Det må derfor 

utarbeides en egen plan for kommunaltekniske anlegg for alle delfeltene på området. 

 Grunnforhold 

Det foreligger i dag ingen opplysninger om spesielle eller vanskelige grunnforhold i området. 

Terrengets topografi samt gravearbeid som er foretatt tyder på en del morene og leire i de 
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nedre delene av området. I den øverste delen av området, som også felt BB2 tilhører, kan 

man se fjell i dagen. Det antas derfor at dette området er egnet for utbygging. Dersom det 

avdekkes usikre grunnforhold vil man måtte iverksette grundigere undersøkelser. 

 Støy og forurensning 

Asplan Viak laget i 2010 en støyrapport for området. Av støykilder er det kun trafikkstøy som 

er vurdert å ha betydning for fremtidig bebyggelse. Støyrapporten tar hensyn til en eventuell 

fremtidig utbygging av et nytt sykehus på Eikrem og tar dermed høyde for en ganske stor 

trafikkøkning i forhold til dagens situasjon. Delfeltene BB1 og BB2 er det området som blir 

minst påvirket av trafikkstøy og vil i følge rapporten tilfredsstille myndighetskravene både 

innendørs og utendørs uten ekstra tiltak (støyskjerming). 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er utfylt og ligger som vedlegg1. Det er ikke 

identifisert noen kritiske punkt i henhold til denne sjekklisten. 

  

                                                           
1
 Se vedlegg nr. 4 
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2. Beskrivelse av planforslaget 

 

2.1 Planlagt arealbruk 

Området som skal detaljreguleres er delt inn i følgende reguleringsformål : 

Grøntstruktur - Turdrag 

- Turveg 

- Friområde 

Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse blokkbebyggelse 

Samferdselsanlegg - Veg 

   - Fortau 

   - Annen veggrunn-grøntareal 

2.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Grøntstruktur – Turdrag/turveg/friområde:  Grøntstruktur er ikke endret i forhold til 

gjeldende reguleringsplan (plan nr. 200913 / 201117)med ett unntak. I detaljplanen for 

feltene BB1 og BB2 er den grønne strukturen mellom bebyggelsesfeltene skjøvet mot øst 

slik at BB1 og BB2 blir omtrent like store. Helt syd i denne grønne sonen er det lagt 

innkjøring til parkering i henholdsvis BB1 og BB2. Til gjengjeld er bredden på grønne 

sonen økt fra 8 m til ca. 15 m. 

 

Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse blokkbebyggelse: Området som detaljreguleres 

tilhører den bratteste delen av Eikrem-området. Dette gjør området egnet for 

blokkbebyggelse hvor høydeforskjellene i terrenget blir løst ved hjelp av trapper og 

heiser. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg/Fortau/annen veggrunn: Disse 

reguleringsformålene er en videreføring av eksisterende reguleringsplaner 

(200913/201117) for området. Utkjørsel fra BB1 og BB2 er justert og tilpasset planlagt 

bebyggelse. 

2.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Ny bebyggelse er planlagt oppført i 3 adskilte blokker med felles parkeringskjeller for 

hvert av de to delfeltene. BlokkeneTerrenget faller i tilnærmet nord-sør retning og de tre 

blokkene får balkonger og terrasser mot syd og vest. Dette gir gode solforhold for 

takterrasser og balkonger på dag og ettermiddag/kveld. De seks blokkene bygger fra 4 til 

8 etasjer over gjennomsnittlig terreng. I tillegg kommer 2 etasjer med parkering delvis 

under bakken. Arealet mellom blokkene er avsatt til et terrassert uteområde med 
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mulighet for beplantning og lekeareal. Avstanden mellom hver av de tre blokkene er fra 8 

meter og oppover og midtblokken på begge delfeltene er plassert i øst – vest retning, 

noe som fører til at passasjene mellom byggene ikke skal oppfattes som trange. 

 

 

Figur 7: Foreslått bebyggelse på felt BB2 sett fra sydvest 

 

 

Figur 8. Foreslått bebyggelse på felt BB1 sett fra sørøst 
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Figur 9: Foreslått bebyggelse sett fra luften 

 

2.4 Bomiljø og bokvalitet 

Den planlagte bebyggelsen vil ha en variasjon i leilighetstypene. Slik prosjektet foreligger 

i dag varierer leilighetene fra 2-roms på 40 m² til 5/6-roms på 173 m². Dette medfører at 

boligtypen egner seg for mange forskjellige grupper, både eldre og yngre. Alle 

leilighetene vil ha trinnfri adkomst gjennom tilknytning til heis fra bakkenivå og 

parkeringskjellere. 

På grunn av tomtens relativt bratte profil vil arealene rundt bygningene måtte 

terrasseres for å få tilfredsstillende kvaliteter som uteoppholdsarealer. 

Det er i dag ingen tilgrensende bebyggelse som i nevneverdig grad vil bli påvirket av 

bebyggelsen i de to delfeltene. Nærmeste eksisterende bolig ligger ca. 40 meter syd for 

den vestre blokken i den nye bebyggelsen og vil således ikke bli påvirket verken med 

tanke på utsikt- eller solforhold for denne boligen. 

2.5 Parkering 

I det vedlagte skisseprosjektet er parkering for beboere og gjester løst i form av en 

parkeringskjeller over 2 plan, og utendørs parkering med plass til 15/16 biler for hver av 

delfeltene. Dette, sammen med avstand til bysentrum, danner grunnlaget for at vi kan 

sette et parkeringskrav på 1,5 biler per boenhet. 

 

Felt Antall leiligheter Antall p-plasser P-plasser/leil. 
BB1 71 110 1,55 
BB2 77 116 1,51 
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2.6 Infrastruktur 

Området er ikke utbygget i dag og har derfor ingen tilgjengelig teknisk infrastruktur.  

Langs Frænavegen og Olav Oksviks veg ligger det vann- og avløpssystemer i dag. Det må 

derfor utarbeides en egen plan for kommunaltekniske anlegg som ivaretar utbyggingen 

av alle delfeltene på området. 

2.7 Trafikkløsning 

Det er lagt opp til en felles avkjørsel fra hovedvei og inn til 2. nivå av parkeringskjellere 

for område BB1 og BB2. I tillegg er det laget en egen avkjørsel til utendørs parkering og 1. 

nivå av parkeringskjellerne. Trafikkløsning i forhold til tilkomst, parkering og 

avfallshenting forutsettes løst utenfor det regulerte vegområdet og innenfor området 

som er regulert til bebyggelsesformål. 

2.8 Planlagte offentlige anlegg 

Foruten den nye vegen gjennom området er det ikke planlagt noen offentlige anlegg på 

delfelt BB1 og BB2. 

2.9 Miljø 

Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Hvorvidt det likevel kan være 

aktuelt å knytte seg til dette Istads fjernvarmeanlegg vil måtte vurderes nærmere av 

utbygger i samråd med Istad Nett og Molde kommune. 

2.10 Universell utforming 

Både uteområder og planløsninger vil så langt som mulig følge kravene i TEK 10 med 

tanke på universell utforming.  Det er imidlertid vanskelig at alle mellomterrasser blir 

tilgjengelig med rullestol fra alle blokkene. Dette på grunn av at de terrasserte nivåene 

krever at man har tilgang til heisene i byggene og dette vil være vanskelig i alle 

situasjonene. 

2.11 Uteoppholdsareal 

Skisserte utbygging vil gi et BYA på ca. 3900 m². I tillegg vil ca. 1600 m² gå bort til 

trafikkareal / parkering.  På grunn av at tomten er relativt bratt må det resterende 

arealet terrasseres for å få gode kvaliteter som uteoppholdsareal for beboerne. Dette 

fordeler seg slik på de to delfeltene: 

 

BB1: 

Tomteareal Bebyggelse Trafikk/parkering Antall 
leiligheter 

Uteareal pr. 
enhet 

6100 m² 1900 m² 800 m² 71 48 m² 
 

BB2: 

Tomteareal Bebyggelse Trafikk/parkering Antall 
leiligheter 

Uteareal pr. 
enhet 

6300 m² 2000 m² 800 m² 77 45 m² 
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I tillegg kommer balkonger og terrasser (11-45 m²) som er integrert i bebyggelsen. I de 

nye byggeforskriftene er ikke kravet til uteoppholdsareal tallfestet, men i den gamle 

veiledningen er det antydet et krav på 80 m² pr. boenhet. På grunn av tomtens 

terrengprofil vil det være vanskelig å oppnå en mer enn 50-60 m2 brukbart 

uteoppholdsareal per boenhet med, men med tanke på at BB1 og BB2 grenser til et 

friområde på 15,2 da. i nord, samt at det i områdeplanen er regulert et friområde for lek 

og aktiviteter på 4.6 da. litt lengre øst på området, anser vi likevel mulighetene til 

utendørs aktivitet som tilfredsstillende. Vi foreslår derfor å sette et krav til 

uteoppholdsareal for BB1 og BB2 på 45-50 m² pr. boenhet. 

2.12 Plan for avfallshenting 

Det tas sikte på å anordne et opplegg for henting av avfall på nederste plan i tilknytning 

til innkjøringen til eiendommen. Hensikten med dette er å unngå at renovasjonsbiler må 

kjøre langt inn på eiendommen for å hente avfallet, og at adkomstveger og snuplasser da 

måtte ha blitt dimensjonert for dette. En detaljert plan for avfallshenting vil bli 

utarbeidet i forbindelse med byggesaken i samarbeid med RIR. 
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3. Melding om oppstart av planarbeid 

Melding om igangsetting av planarbeidet for delfelt BB2 ble annonsert i Romsdals Budstikke 

23.12.20112. Varsel om planarbeid for det utvidede området (BB1 + BB2) ble annonsert i 

Romsdals Budstikke 18.10.2012. Samtidig med disse annonseringene ble alle berørte naboer, 

aktuelle offentlige instanser og andre parter gitt tilsvarende melding i eget brev3. Varslene 

ble sendt ut til alle anført på nabolistene og interessentliste mottatt fra Molde kommune4. 

Frist for merknader ble satt til 30. januar 2012 for varselet som kun inneholdt BB2, mens det 

utvidede varselet for både BB1 og BB2 hadde frist til 30. november 2012. 

Det kom inn 6 henvendelser5 i forbindelse med meldingene om oppstart, hvorav 2 av 

henvendelsene angir at de ikke har noen merknader. Alle merknadene blir behandlet 

sammen i denne planbeskrivelsen. 

1. Norges vassdrags- og energidirektorat 

Har ingen merknader. 

 

2. Asplan Viak på vegne av Opplysningsvesenets fond 

Har ingen merknader. 

 

3. Istad Nett AS 

Påpeker at det per i dag ikke er strømtilførsel til planområdet og at de ønsker en 

dialog med utbygger på et tidlig stadium i prosessen. 

Vedrørende 3: 

Tiltakshaver er underrettet om dette innspillet og vil ta kontakt med Istad Nett AS når 

arbeidet med utbyggingsavtale for øvrig infrastruktur settes i gang. 

 

4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Påpeker at barn og unges interesser må bli ivaretatt jf. §5-1 i plan- og bygningsloven 

spesielt med tanke på uteområdene. 

For oppstartsvarselet til det utvidede området har Fylkesmannen sendt en 

henvisning til deres første brev. 

Vedrørende 4: 

Områdene BB1 og  BB2, som denne detaljreguleringen omfatter, ligger i et relativt 

bratt terreng. For å gjøre utearealene mer egnet for lek og aktivitet er det i 

skisseprosjektet lagt opp til en terrassering av utearealet mellom blokkene og et 

større område foran midtblokken både på felt BB1 og BB2. I tillegg grenser 

                                                           
2
 Se vedlegg nr. 5 

3
 Se vedlegg nr. 6 

4
 Se vedlegg nr. 7 

5
 Se vedlegg nr. 8 
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byggeområdene til et friområde mot nord, samt at det planlegges et større 

opparbeidet lekeområde lenger øst på øvre Eikrem. 

 

5. Knut Fladset, Lergrovik gård. 

Påpeker at veg og øvrig infrastruktur bør ta høyde for en eventuell ytterligere 

utbygging i området mellom BB2 og eksisterende bebyggelse i Fannebostad. 

  Vedrørende 5: 
Området som er satt av til samleveg er i reguleringsforslaget vist med en vegbredde 

på 6,0 m og fortau på 3,0 m. Dette tilsvarer en samleveg i kategori Sa2 med 

fartsgrense opp til 50 km/t og en ÅDT (Års Døgns Trafikk) som er større enn 1500. 

1500 biler i døgnet tilsvarer ca. 350-400 boenheter. Illustrasjonsplanen for hele 

området (Øvre Eikrem II) viser at det for alle delfeltene planlegges til sammen 250-

300 boenheter. Vegen vil derfor kunne ta trafikk fra et eventuelt nytt område på 

eiendommen til Lergrovik gård dersom det blir aktuelt. Planlegging av øvrig 

infrastruktur er ikke kommet så langt at det kan sies noe konkret om kapasitet ennå, 

og dette vil måtte tas i forbindelse med en utbyggingsavtale for området. 

 

6. Vegard Bakken, Eikrem 

Påpeker at det i dagens situasjon foregår en del uønsket trafikk gjennom gårdstunet 

på gnr. 31, bnr. 15. Dette skyldes at brukere av stisystemet vest og nord for felt BB2 

benytter hans oppkjørsel som en snarvei mot Frænavegen. Han har lagt ved en skisse 

som viser dagens stisystem og hvilke løsninger som er uønsket. 

Vedrørende 6: 

I denne detaljplanen er det ikke angitt noen føringer på eksisterende stisystemer. 

Basert på dokumentasjonen fra vedkommende grunneier er det naturlig at eventuelle 

brukere av sti II vil forsøke å nå tak i den nye veien som bygges til boligområdene slik 

at sti III vil bli etablert. Så vidt vi kan forstå på innspillet fra grunneier så er dette 

isolert sett ikke et vesentlig problem for ham, men dersom dette fører til at flere tar 

snarveien gjennom hans gårdstun for å nå til Frænavegen så er det lite ønskelig. 

Områdeplanen (plan-id: 200913) viser at det er lagt et turdrag fra boligområdet BB2 

og ned til Frænavegen øst for naboeiendommene (31/39 og 31/30). Dette området 

bør kunne ivareta den persontrafikken som har behov for tilkomst til Frænavegen 

både fra det eksisterende stisystemet og den nye bebyggelsen. Selve turdraget i nord-

sør retning er imidlertid ikke en del av denne detaljreguleringen og bør derfor 

spesifiseres nærmere når det berørte feltet skal detaljreguleres. Man bør imidlertid 

vurdere om at man i rekkefølgebestemmelsene skal angi at det opparbeides en sti 

mellom eksisterende stisystem og ny vei for på den måten å sikre at gangtrafikk blir 

kanalisert bort til nevnte turdrag. 
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4. Møter med naboene 

Det er i forbindelse med oppstart av detaljreguleringen ikke avholdt noe nabomøte. Dette 

ble vurdert som unødvendig i den grad detaljplanen kun er en videreføring og presisering av 

områdeplanen. 

 

5. Møter med Molde kommune 

Forhåndskonferanse for byggeprosjektet og oppstartsmøte for reguleringsarbeidet ble 

avholdt hos Molde kommune 14.12.2011. Møtereferat er vedlagt6. 

I forbindelse med utvidelsen av planområdet så ble det avholdt et uformelt møte med 

representanter for planavdelingen i Molde kommune, hvor intensjonene fra det opprinnelige 

oppstartsmøtet ble besluttet videreført for den utvidede reguleringen. 

 

6. Oppsummering 

I det fremlagte planforslaget er det så langt som mulig tatt hensyn til de innspill som har 

kommet både fra naboer, myndigheter og andre interessenter. Ingen offentlige instanser har 

varslet innsigelser for det aktuelle planområdet, og reguleringsplanen kan derfor kunne 

godkjennes direkte av kommunestyret i Molde kommune. 

 

7. Oversikt vedlegg 

 

Vedlegg 1: Forslag til reguleringsbestemmelser. 

Vedlegg 2: Forslag til reguleringskart. 

Vedlegg 3: Skisseprosjekt som viser planlagt bebyggelse. 

Vedlegg 4: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Vedlegg 5: Kopi av melding om oppstart av planarbeid (avisannonse). 

Vedlegg 6: Kopi av melding om oppstart av planarbeid (naboer og instanser). 

Vedlegg 7: Naboliste og liste over aktuelle instanser. 

Vedlegg 8: Innkomne innspill og merknader. 

Vedlegg 9: Møtereferat fra møte med Molde kommune. 

                                                           
6
 Se vedlegg nr. 9 


