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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 12.09.2013  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 14.08.2013 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 03.09.2013  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 14.08.2013 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 27.08.2013  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 14.08.2013 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218, i samsvar med plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 14.08.2013 
 

 

Saksopplysninger 

Søker: Asplan Viak AS 
Tiltakshaver: Solco AS 
Hjemmelshaver: Kosbergs arkitektkontor AS 
 
Bakgrunn 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til næringsvirksomhet med høyere 
konsentrasjon og byggehøyde enn det som er dagens situasjon. Kontor vil være den 
dominerende funksjon. Det vi også legges til rette for mindre utsalg tilknyttet 
virksomheten.  

Plansituasjonen 

Kommunedelplan for Molde by 2000-2010. Området er regulert til næring- og 
industriformål.  
 
Reguleringsplan for området Moldegård – Tøndergård, plan nr 1773. Området er 
regulert til formål industri/lager.  
 
Planprosess og planbeskrivelse 
 
Planarbeidet ble kunngjort i Romsdals Budstikke 06.07.12 og varslingsbrev sendt til 
berørte parter 03.07.12. I tillegg ble naboer varslet pr brev. Saken ble behandlet i Plan- 
og utviklingsutvalgets møte 05.02.13 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Planområdet omfatter eiendommen 25/327 og avgrenses av dagens eiendomsgrenser. 
Størrelsen på planområdet er 8,5 daa. Tomten inneholder i dag kontor- og lagerbygg. 
Etasjetallet på dagens bebyggelse er fra 2 til 4 etasjer. Tilstøtende arealers bruk er 
næring, handel og industri.  
 
Målet med reguleringen er å få en høyere utnyttelse av en sentralt beliggende 
eiendom. Arkitekten legger opp til en kvartalsstruktur på 5 etasjer med en 6. etasje på 
deler av volumene. Bygningene vil i hovedsak romme kontorvirksomhet, men det er 
ønskelig å tilrettelegge for et begrenset forretningsareal tilknyttet virksomheten, 
maksimum 2500 m2. Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøyde 29.  
 
Det vises ellers til vedlagt planbeskrivelse.  



Innspill i saken: 

Forslag til detaljregulering av Sofus Jørgensens veg 5 har ligget ute til offentlig ettersyn 
i tiden 19.02 - 02.04.2013. Det har kommet inn 8 merknader til saken. 
 
1 Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE, 26.02.13. 
Ingen merknad til planen. 
 
2 Istad Nett AS, 06.03.13. 
Vedlagt ligger kartutsnitt som viser installasjoner i området. Dersom det blir nødvendig 
med flytting/omlegging av nevnte installasjoner må kostnadene helt eller delvis dekkes 
av utbygger. Det bes om at godkjent reguleringsplan oversendes Istad Nett AS på sosi-
fil.  
 
Kommentar: Merknaden tas til følge.  
 
3 Statens vegvesen, 07.03.13 
Det forutsettes at byggegrense følger dagens fasadelinje langs E39. All adkomst må 
lokaliseres mot kommunal veg. Det må framgå i bestemmelsene at det ikke er 
anledning til reklame på fasaden mot E39.  
 
Kommentar: Merknaden tas til følge. 
 
4 Rådet for funksjonshemmede, 18.03.13. 
Ber om at prinsipp for universell utforming legges til grunn og at tilrettelegging skjer 
etter NS 11001-1:2009. Rådet ber også om at antall parkeringsplasser for 
forflytningshemmede økes til 10 plasser. 
 
Kommentar: Merknaden tas til følge. 
 
5 Molde bydrift, 20.03.13. 
Ønsker oppstramming av sidearealer til de kommunale vegene i området slik at man 
unngår parkering langs vegkantene som i dag. Anbefaler tosidig gang- og sykkelveg 
langs Oscar Hanssens gate. Prosjektet bør også legge til rette for sykkelparkering 
under tak. Det kan bli aktuelt med innstramming i parkeringsadgangen langs Sofus 
Jørgensens gate i nord.  
 
 
 
 
Kommentar: Reguleringsplan for Slakteritomta, plan nr 200514, viser gang- og 
sykkelveg langs sydsiden av Oscar Hanssens gate og vestsiden av Sofus Jørgensens 
gate. Planen viser også gang og sykkelveg i nordre del av Sofus Jørgensens veg. I 
revidert plan, datert 14.08.13, er det lagt inn fortau på nordsiden av Oscar Hanssens 
veg. I henhold til bestemmelsene skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass for 
sykkel per 100m2 næring. Disse vil innarbeides i bygningsmassen. 
 
Merknaden tas til følge. 
 
6 Byggesak og geodata, 26.03.13. 
Har flere merknader til bestemmelsene. Vedrørende punkt 3.4, grunnforhold, påpekes 
at ansvaret for at tiltaket prosjekteres og oppføres i samsvar med tekniske krav, 
herunder geoteknikk, påhviler tiltakshaver og foretakene som gis ansvarsrett. 



Kommunen skal gi tillatelse på grunnlag av innsendt dokumentasjon, men skal ikke 
godkjenne den geotekniske prosjekteringen.  
 
Kommentar: Merknadene tas til følge.  
 
7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 02.04.13 
Tilrettelegging av detaljhandel i dette området vil være i strid med rikspolitiske 
bestemmelser for kjøpesenter og fylkesdelplan for senterstruktur. Formuleringa 
“handelsvirksomhet” må derfor tas ut av bestemmelsene, eller alternativt avgrense 
handel til plasskrevende varer definert i samsvar med fylkesdelplanen for 
senterstruktur. Fylkesmannen varsler innsigelse til planen på dette punkt.  
 
Kommentar: Merknaden tas til følge. 
 
8 Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.04.13 
Kan ikke akseptere etablering av virksomhet som har detaljhandel som hovedformål. 
Fylkeskommunen mener samtidig at det er naturlig å legge til rette for mindre utsalg 
knyttet til virksomheten så lenge arealbruken for hver enkelt virksomhet i hovedsak er 
kontor-, produksjon- eller lagerlokale. Reguleringsformålet “næringsvirksomhet” 
omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Formålet bør endres til 
kontor/næring/tjenesteyting.  
 
Kommentar: Merknaden tas til følge.  
 
Rådmannens kommentar 
 
Detaljreguleringen omfatter eiendommen Sofus Jørgensens veg 5. Det omsøkte 
arealet utgjør en av flere næringseiendommer som ligger på begge sider av E39 
mellom Glamox i øst og rundkjøringen ved Roseby i vest. Disse eiendommene bør 
vurderes i sammenheng ved en framtidig utvikling i området. Rådmannen legger vekt 
på at en framtidig utvikling av næringsområdet får et helhetlig preg. Utvikling av Sofus 
Jørgensens veg 5 vil derfor legge føringer for en eventuell framtidig regulering av de 
nevnte eiendommene.  
 
 
 
 
 
 
Forslag til makshøyde er satt til kote 29, dvs. 6 etasjer. Deler av bygget er 5 etasjer.  
Høyden er framkommet som følge av en ønsket volumøkning på den ene siden og 
anbefalt “moldeskala” på den andre. Den omsøkte tomten ligger på et lavere nivå enn 
næringseiendommene nord og vest for denne. Selv om denne planen legger føringer 
for videre utbygging i området / på naboeiendommene, presiseres det at slik utbygging 
ikke nødvendigvis skal bygges med tilsvarende høyde og/eller etasjetall. Dette må 
bestemmes ut fra en helhetsvurdering.  
 
Rådmannen viser til at innkomne merknader og fylkesmannens innsigelse er tatt til 
følge. Det ligger på dette grunnlag til rette for kommunal egengodkjenning, og 
reguleringsplanen tilrås godkjent slik den nå er korrigert.   



Tilråding: 

Rådmannen viser til ovenstående saksutredning fra kommunalsjefen, og legger etter 
dette saken fram for godkjenning.  
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann 
 

Eirik Heggemsnes 
Kommunalsjef 
 

 
Vedlegg 
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