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Hjemmelshaver:  Wino Holding AS / John Wiig Nordby 

Tiltakshaver:   Wino Holding AS / John Wiig Nordby 

 

Reguleringsarkitekt:  Kosbergs Arkitektkontor AS 

Arkitekt for byggeprosjekt: Kosbergs Arkitektkontor AS 

Saksbehandler:   Bjarne Josefsen, Sivilarkitekt MNAL 

 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan med tomte- og bebyggelsesplan for Bjørset,  
plannummer 0567, stadfestet 14.05.1970. 

 

 

Berørte eiendommer:  Gnr/Bnr 23/644 (Sagvegen 13):   2 458,7 m²  

Gnr/Bnr 23/181 (Molde Utleieboliger KF):   198,2 m²   

Gnr/Bnr 23/95 (Kommunal veg)     156,4 m² 

Totalt areal for planområdet:   2 813,3 m² 

 

 

Planområdet består av hovedsakelig av eiendommen Sagvegen 13, Gnr/Bnr 23/644. En mindre del av 

eiendommen Gnr/Bnr 23/181 som ligger på vestsiden av Sagvegen og deler av kommunal veg er 

medtatt i planforslaget på oppfordring fra kommunen.  
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1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 

1.1 Bakgrunn og formål 
Kosbergs Arkitektkontor AS fikk i januar 2013 i oppdrag å planlegge et 

boligfortettingsprosjekt på eiendommen Sagvegen 13 i Molde kommune.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av eiendommen til 

boligformål med noe høyere utnyttelse av arealet enn dagens. Samtidig skal det sikres en 

kontrollert og helhetlig fremtidig utbygging av eiendommen.  

Varsling om oppstart av reguleringsarbeid og innledende nabomøte ble utført av 

Arkitektkontoret BBW AS sommeren 2012. Planleggingen etter innledende fase er utført 

av Kosbergs Arkitektkontor AS . 

 

1.2 Planprosess og medvirkning 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og Molde kommune ble avholdt 04.05.2012 (vedlegg 

4). I møtet ble det diskutert en løsning med to mindre lavblokker på eiendommen (8-10 

enheter). Møtet ble oppsummert med følgende bemerkninger fra Molde kommune: 

- De framlagte skissene for et utbyggingsprosjekt oppfattes som moderat i omfang. 
Kommunen kommenterte at en ved den konkrete plasseringen av bygningene også 
må forholde seg til gode tomteavslutninger mot naboeiendommer i sør.  
  

- Nye bygninger bør gis en arkitektur og materialbruk slik at nye bygninger gis en 
tilhørighet og underbygger strøkets karakter. 

 

- Retningslinjene skal legges til grunn for den innledende fasen. Det legges særlig vekt 
på informasjon til naboer, og at denne er dokumenterbar. Informasjonen bør gis før 
planarbeidet blir annonsert igangsatt. 

 

- Slik prosjektet er presentert, har ikke kommunen spesielle andre føringer for 
planarbeidet og prosjektutformingen. 
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Orienteringsmøte for naboer 1 

Første orienteringsmøte for naboer ble avholdt 14.06.2012 (vedlegg 5). Arkitektkontoret 

BBW AS orienterte om bakgrunn og intensjoner. Det ble vist skissetegninger med to 

mindre lavblokker på eiendommen.  

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt naboer og aktuelle instanser 

26.06.2012 (vedlegg 6 og 7). Oppstarten ble annonsert i Romsdals Budstikke 28.06.2012 

(vedlegg 8).  

Varsel om oppstart ble foretatt av Arkitektkontoret BBW AS. Kosbergs Arkitektkontor 

overtok reguleringsarbeidet etter at varslingen var foretatt. Molde kommune ble 

orientert om bytte av arkitekt for reguleringsarbeidet 21.01.2013.  

Orienteringsmøte for naboer 2 

Etter bytte av arkitekt ble det laget et nytt forslag til utvikling av eiendommen med en 

annen bygningstypologi. Det ble derfor gjennomført et nytt orienteringsmøte for naboer 

den 21.03.2013.  

På møtet (vedlegg 9) ble det presentert et skisseprosjekt som danner grunnlaget for 

denne reguleringsplanen. Skissene baserer seg delvis på innspill (vedlegg 11) som ble 

mottatt fra naboer etter forrige orienteringsmøte med 6 vertikaldelte 

rekkehus/tomannsboliger. 

Det ble uttrykt fra flere deltakere at det var positivt at lavblokker var erstattet av en 

småhustypologi, og at det var færre enheter totalt enn tidligere utkast viste. Det ble stilt 

spørsmål om det var mulig å illustrere utsiktsforhold sett fra bakenforliggende nabo i 

Glomstuvegen 37. Illustrasjoner ble utarbeidet og sendt per mail til formann i Sameiet 

Glomstuvegen 37 (Vedlegg 10) Det ble ikke mottatt noen kommentarer på 

illustrasjonene. 

Det ble presisert på møtet at eventuelle innspill som naboer ønsket medtatt i den 

offisielle behandlingen av saken måtte sendes skriftlig snarest. Ingen innspill er mottatt 

ved innsendelse av planforslag. 
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1.3 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer: 

Overordnet plan for området er “Kommunedelplan for Molde by 2000-2010”, vedtatt 15.juni 

2000. Denne planen angir hele det berørte området som “Byggeområde – Boligområde”. I 

kommunedelplanen er det ikke gitt særlige bestemmelser for fortetting. 

Gjeldende reguleringsplan: 

Gjeldende reguleringsplan for området er plan nr. 0567, «Reguleringsplan med tomte- og 

bebyggelsesplan for Bjørset». Denne planen ble vedtatt 14.05.1970. Plan nr. 0567 omfatter 

et større område enn denne planens avgrensning. Området som ønskes omregulert har i 

gjeldende plan reguleringsformål småhusbebyggelse/åpen villamessig bebyggelse. Det er ikke 

gitt avklarende bestemmelser til formålet i tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Tilgrensende planer 

Mot nord tilgrenser planområdet plan nr. 200809, reguleringsplan Elvestad (Glomstuvegen 

37), vedtatt 23.10.2008. Tiltakshaver Wino Holding AS / John Wiig Nordby var også 

tiltakshaver for denne planen. Etter denne planen er en liten del av eiendommen Sagveien 13 

regulert til felles avkjørsel for Glomstuvegen 37 og Sagvegen 13. Formålet er videreført i 

denne planen. 

 Andre retningslinjer 

Retningslinjer for fortettingssaker i Molde kommune, datert 25.01.2011, har vært 

retningsgivende for planarbeidet. Etter retningslinjene skal det ved fortetting på 

enkelttomter sikres gode utearealer for både eksisterende og nye boliger. Retningslinjene 

vektlegger informasjon og medvirkning for berørte parter/naboer.  

 

1.4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet er sentralt plassert på Bjørset like vest for Molde sentrum (ca 1,4 km i luftlinje 

til torget). Området er primært preget av boligbebyggelse, men tilgrenser ulike institusjoner 

mot øst. Fra området er det er gang- og sykkelavstand til en stor rekke av byens 

serviceinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, kultur- /idrettsanlegg og større arbeidsplasser. 

Det er også korte avstander til viktig rekreasjonsareal, eksempelvis sjøfronten, moldemarka 

og Reknesparken.  Det ligger flere barnehager i umiddelbar nærhet (blant annet Lillekollen 

barnehage). 



MOLDE KOMMUNE 

PLANBESKRIVELSE 

Plan ID: 
 
201311 

DETALJREGULERING FOR SAGVEGEN 13 

Beskrivelse dato: 
15.04.2013 

Sist revidert: 
15.04.2013 

Godkjent dato: 
17.10.2013 

 

Side 7 av 25 
 

 

Figur 1: Oversiktskart – Beliggenhet i forhold til Molde Sentrum 

 

 

Figur 2: Oversiktskart – Nærområdet 
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Planens avgrensning  

Planområdet består av hovedsakelig av eiendommen Sagvegen 13, Gnr/Bnr 23/644. En 

mindre del av eiendommen Gnr/Bnr 23/181 som ligger på vestsiden av Sagvegen og deler av 

kommunal veg er medtatt i planforslaget på oppfordring fra kommunen. Planens avgrensning 

er vist på plankartet (vedlegg 2).  

 

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Boligeiendommen er på totalt 2475,2 m². Eiendommen er per i dag bebygd med en eldre 

enebolig fra 1960-tallet(ca 182 m² BYA) med tilhørende uthus. Boligen er i dårlig befatning og 

er planlagt revet. Eiendommen er etter gjeldende reguleringsplan regulert til 

småhusbebyggelse. Totalt BYA for eiendommen er i dag på ca. 8%. For nærliggende områder 

varierer %BYA fra ca. 10% og opp til ca. 40 %.  

Området sør, vest og nord for eiendommen er regulert til boligbebyggelse. På sørsiden og 

vestsiden av planområdet består bebyggelsen hovedsakelig av eneboliger og tomannsboliger. 

Området rett nord for eiendommen er i senere tid omregulert til en større utnyttelse 

(boligfortettingsprosjekt) og er bebygd med to lavblokker. På østsiden av Sagvegen finnes 

ulike institusjoner, blant annet gamle sykepleierskolen 
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Figur 3: Dagens arealbruk 

 

 Stedets karakter - bebyggelse 

Området har variert bygningsstruktur, både med tanke på byggeår, størrelse og utforming. 

Området mot sør og vest består hovedsakelig av eneboliger og tomannsboliger, hvor de 

fleste er trehus med saltaksform og antas utbygd rundt 1960-tallet. Enkelte hus har flatt tak 

(blant annet eksisterende bolig i Sagvegen 13). Området kan karakteriseres som en «hus i 

hage-bebyggelse» med relativt romslige hager og mye vegetasjon mellom bebyggelsen. 

Rett nord for eiendommen ligger Glomstuvegen 37 som består av to mindre blokker bygget i 

senere tid. Blokkene har sammensatt takform med saltak mot nord og flate tak mot sør.  

På østsiden av Sagvegen ligger gamle Sykepleieskolen (Glomstuvegen 33).  Bygningen 

nærmest Sagvegen er oppført i 4 etasjer og har flatt tak.  
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Figur 4: Eksisterende bolig på eiendommen sett fra Sagvegen. Glomstuvegen 37 ses i bakkant. 

 

 

Figur 5 og 6: Tilgrensende bebyggelse. Boligbebyggelse vest for planområdet og institusjonsbebyggelse øst for 
eiendommen. 

  

 Landskap / topografi 

Eiendommen ligger i en sørlig helning. Totalt er helningen på eiendommen ca 4,5 meter fra 

nord mot sør. I eiendommens nordvestlige hjørne har eiendommen en ytterligere stigning på 

ca 4meter mot nordvest. Topografien gjør at eiendommen er mest utsatt for vind fra sør-
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vest, mens den ligger i ly for vind fra nord-øst og nord-vest. Bjørsetbekken renner gjennom 

området i den østlige utkanten av eiendommen. Tomta består av fjell og noe løsmasser.   

 

Figur 7: Terrengprofil fra syd mot nord 

 

Kulturminner,  kulturmiljø og naturverdier 

Det er ikke registrert kulturminner i grunnen, antikvariske bygninger eller naturverdier 

innenfor planområdet ved sjekk i riksantikvarens database og naturbase.no.  Fylkesmannen 

bemerker i sin uttalelse at bekken som renner langs eiendommens østlige grense bør sikres 

av biologiske hensyn og som et positivt miljøelement. Fylkeskommunen bemerker at de 

gjerne så at eksisterende bolig på eiendommen ble tatt vare på av vernefaglige hensyn, men 

at det ikke er så unikt at de vil fremme restriksjoner til planen. 

Det er ikke registrert kulturminner i umiddelbar nærhet som vil påvirkes av utbyggingen.  

 

 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Eiendommen har per i dag en større privat hage tilhørende eneboligen. Med sin sørlige 

helning har eiendommen god tilgang til sol og potensielt gode utsiktsforhold. Det er lite 

sjenerende trafikk og annen støy i området.  

 

 Trafikkforhold 

Dagens bolig har egen adkomst fra Sagvegen. Ny adkomst vil bli felles med Glomstuvegen 37 

og ligger ca 10 meter nord for dagens adkomst. Dagens adkomst vil bli sperret for kjørende. 

Sagvegen er en kommunal vei med moderat trafikk og brukes hovedsakelig av beboere i 
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nærområdet. Noen trafikanter bruker Sagvegen som forbindelsesvei mellom ovenforliggende 

trafikklinjer (Moldelivegen/Glomstuvegen) og nedenforliggende trafikklinjer (Bjørnstjerne 

Bjørnsons veg/Julsundvegen).  Spesielle støytiltak ut over krav i plan- og bygningsloven antas 

ikke å være nødvendig da trafikkbildet er moderat.  

Sagvegen har rimelig stor stigning/fall hvor den møter Bjørnstjerne Bjørnsons veg (rett sør for 

planområdet). Krysset anses som et mulig problempunkt og er tatt med i Moldes 

kommunens handlingsplan for trafikksikkerhet. Skissert løsning på utbedring av krysset 

påvirker ikke planområdet. 

Sagvegen har ikke eget felt for gående/syklende. I følge Moldes kommunens handlingsplan 

for trafikksikkerhet er det ikke aktuelt å etablere gang/sykkelveg her da det ikke finnes 

nærliggende gangvegnett som man kan tilkobles. 

Fra planområdet er det kort avstand til nærmeste holdeplass for lokalbuss. 

 

 Barns interesser 

Området anses som et egnet oppvekststed for barn med en rekke tilbud i nærheten. 

Eksempelvis finnes lekepark, idrettsbaner (Cecilienfryd) og flere små skogsområder i 

umiddelbar nærhet. Området har også gåavstand til barnehager, skoler og Moldemarka.  

Planarbeidet har ikke negative konsekvenser for barns interesser.  
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Figur 8: Flyfoto. Planområdet har nærhet til gode rekreasjonsarealer og lekearealer for barn, blant annet 
lekepark sør for planområdet, skog/naturareal øst for planområdet og idrettsbaner nord for planområdet. 
Markering viser eiendomsgrense for boligtomt. 

Sosial infrastruktur 

Området ligger nært flere skoler/utdanningsinstitusjoner og barnehager. Det er gangavstand 

til Molde sentrum med et stort utvalg av offentlige tilbud og handel.   

Isolert sett vil en økning av boenheter på denne eiendommen være såpass beskjeden at den i 

mindre grad vil påvirke kapasiteten på skoler og barnehager i nærområdet.  

 

Universell tilgjengelighet 

Planområdet er lettes tilgjengelig fra nord/Glomstuvegen hvor det er beskjedent fall mot 

adkomstvegen til planområdet. Fra sør har Sagvegen noe brattere stigning som vanskeliggjør 

atkomstsituasjonen for enkelte. 
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 Teknisk infrastruktur 

Eiendommen ligger i etablert boligområde. Tilgang til vann, avløp og elektrisitet anses i 

utgangspunktet godt ivaretatt. Respektive etater vil bli varslet om det endelige omfanget av 

utbyggingen for nærmere vurdering av kapasitet. 

Området har i dag ikke et utbygd nett for alternativ energiforsyning (fjernvarme), men ligger 

innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Molde sentrum.  

 

 Støy og forurensning 

Ny bebyggelse vil ikke i vesentlig grad bidra til økt støy i nærområdet. Av støykilder i området 

i dag er det kun biltrafikk som er av betydning. 

Ny bebyggelse vil ikke medføre økt forurensning i nærområdet av vesentlig art. 
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2. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

2.1 Planlagt arealbruk 
 

Området er delt inn i følgende formål (jfr.  Pbl . §12-5): 

 Bebyggelse og anlegg:  
-  Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse 
-  Bebyggelse og anlegg – Andre typer anlegg (Energianlegg/trafo) 
 
 

 Samferdsel og teknisk infrastruktur :  
- Kjøreveg – offentlig 
- Kjøreveg – felles avkjørsel 
- Gatetun (gang- /sykkelveg) 
- Annen veggrunn 

 
 

 Grønnstruktur :  
- Friområde 

 

2.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 

Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse:  

Reguleringen skal legge til rette for en mer konsentrert boligbebyggelse. Bebyggelsen er 

planlagt som vertikaldelte rekkehus/tomannsboliger med to tellende etasjer. 

Garasjeanlegg tilhørende boligbebyggelsen bygges innenfor dette formålet. 

 

Bebyggelse og anlegg – Andre typer anlegg: 

Arealet avsettes til eksisterende trafo. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur - Kjøreveg: 

Kjøreveg er kommunal veg, Sagvegen, og følger dagens vegføring. Arealet er medtatt til 

senterlinjen for Sagvegen. 

 

Samferdsel og teknisk - Felles avkjørsel: 
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Reguleringsformålet er en videreføring fra reguleringsplan Elvestad  (plan nr. 200809) og 

sikrer avkjørsel til ny bebyggelse, samtidig som dagens bruk av avkjørsel for 

Glomstuvegen 37 sikres. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur - Annen veggrunn: 

Det anlegges en 1 meter bred stripe langs kjørevegen som kan fungere som snøopplag 

om vinteren. Området skal holdes fri for vegetasjon som påvirker siktforhold. 

 

 

 

Grøntstruktur - Friområde: 

Bjørsetbekken sikres ved at bekken og tilgrensende område mot øst gis reguleringsformål 

grøntstruktur. Bekken er per i dag delvis gjengrodd og det må tillates en viss bearbeiding 

av bekkeløpet som både vil gjøre bekken mer synlig og sikre mot 

oversvømmelse/utglidning ved eventuell høy vannstand. Dette kan eksempelvis gjøres 

ved å legge naturstein i skråning mot bekk. Tilsvarende er gjort hvor bekken ovenfor 

passerer Glomstuvegen 37.   

 

 

 

2.3 Utnyttelse og byggegrenser 
 

Skisserte utbygging vil gi et BYA for boligdelen på ca. 525 m² (inkl. verandaer og åpent 

overbygd areal). Parkeringsanlegg vil gi en BYA på ca 158 m² (inkl. sportsboder og 

avfallsrom). I tillegg vil ca. 50 m² parkeringsareal regnes som BYA (gjesteparkering).  

 

Totalt har planlagt bebyggelse en BYA på ca 733 m². Eiendommen boligprosjektet 

planlegges på har et areal på ca 2475 m². Dette tilsvarer en reell BYA for planlagte 

prosjekt på ca 30 %. Maksimal tillatt BYA for eiendommen settes til 35 % BYA for å gi en 

viss fremtidig fleksibilitet.  

 

Tillatt byggehøyde begrenses til kote 62,0 for at ny bebyggelse skal gi liten påvirkning for 

naboers utsiktsforhold. Kote 62,0 tilsvarer gulvnivået for første boligetasje i 

Glomstuvegen 37. 
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2.4 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

Ny bebyggelse er planlagt plassert på rekke fra øst mot vest med tilnærmet samme 

orientering som omkringliggende bebyggelse og forholder seg til denne på en god måte. 

Ny bebyggelse skal ha samme avkjørsel som Glomstuvegen 37. For å oppnå en god 

utnyttelse av arealet er trafikkareal og carporter/garasjer/parkering konsentrert lengst 

nord på eiendommen. 

 

 

Figur 9: Situasjonsplan fra skisseprosjekt som viser planlagt plassering av bebyggelse 

Bebyggelsen er plassert med god avstand til nabobebyggelse mot sør. Dette utgjør også 

verdifullt uteoppholdsarealet for beboere i ny bebyggelsen. Mot vest er bebyggelsen 

plassert nærmere eiendomsgrensen (4 meter). Bebyggelsen ligger imidlertid så lavt i 

terrenget at den ikke vil utgjøre noen uakseptabel sjenanse for nabo mot vest. 
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Figur 10: Snitt fra skisseprosjekt for ny bebyggelse som viser byggehøyder 

Ny bebyggelse er planlagt oppført i 2 etasjer over terreng sett fra sør, og 1 etasje over 

terreng sett fra nord. Bebyggelsen kan utformes med ulike takformer, men taket skal ikke 

komme over kote 62,0 som gjenspeiler nivået på 1. boligetasje for bakenforliggende 

bebyggelse (Glomstuvegen 37). Piper/ventilasjonshatter og lignende tillates oppført over 

enn kote 62,0. Bebyggelsen ligger så lavt i terrenget at den ikke påvirker naboers 

utsiktsforhold i nevneverdig grad. Bebyggelsen er planlagt som sammensatte enheter 

med slak pultaksform 

 

 

Figur 11: Illustrasjon fra skisseprosjekt for ny bebyggelse, fugleperspektiv sett fra sør-vest 

 

Bebyggelsen er foreslått med et moderne formspråk som gjenspeiler tiden bebyggelsen 

oppføres i. Liknende tankegang antas å ha vært fulgt ved utformingen av den 

eksisterende boligen på eiendommen, og dette bryter sånn sett ikke med tradisjonen for 

området. Omkringliggende bebyggelse er oppført i ulik stil, noe som gir større spillerom 

med hensyn til utforming av ny bebyggelse uten at denne vil oppfattes som et 

fremmedelement. Bebyggelsen skal være godt tilpasset landskapet. Da det settes sterke 
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begrensninger for tillatt høyde på bebyggelsen av hensyn til naboene vil en saltaksform 

være lite aktuelt.  

 

 

Figur 12: Illustrasjon fra skisseprosjekt for ny bebyggelse, fugleperspektiv sett fra sør-øst 

Den ubebygde delen av tomten består i grove trekk av parkeringsareal og 

uteoppholdsareal i forbindelse med inngangsparti på nordsiden av bebyggelsen og 

uteoppholdsareal (plen) på sørsiden av bebyggelsen.  

 

2.5 Bomiljø og bokvalitet 
Planlagt bebyggelse består av 6 enheter over to plan. Enhetene er godt tilpasset familier 

med barn, men vil også kunne være attraktive boliger for andre. Enhetene har ikke heis, 

men vil ha et universelt utformet adkomstplan. 

 

Hver enhet vil ha et forholdsvis stort tilhørende uteoppholdsareal. Spesielt arealet mot 

syd innehar gode kvaliteter med hensyn til soltilgang og utsiktsforhold.  

 

Bebyggelsen ligger i et svært attraktivt område med begrenset trafikk og nærhet til 

rekreasjonsareal og sentrumsfunksjoner. 

 

2.6 Parkering 
Hver enhet vil ha tilhørende parkeringsplass i carport/garasje lengst nord på 

eiendommen. Parkeringsanlegget er plassert i nabogrensen i nord (Glomstuvegen 37), 

men vil ligge så lavt i terrenget at det knapt vil stikke over terreng mot grensen. 

Parkeringsanlegg vil også inneholde sportsboder. Det vil bli opparbeidet 

gjesteparkeringsplasser i tilknytning til parkeringsanlegget.  Parkeringsdekning vil være 

1,5 plasser pr. boenhet. 
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2.7 Infrastruktur 
Da området ligger i et allerede utbygd boligområde antas at tilgangen til vann, avløp og 

elektrisitet er godt ivaretatt. Respektive instanser er varslet og vil bli orientert om endelig 

omfang av utbyggingen. 

 

2.8 Trafikkløsning 
Avkjørsel planlegges felles med Glomstuvegen 37. Eksisterende avkjørsel til eiendommen 

vil bli stengt for kjørende, men adkomstmulighet for gående/syklende opprettholdes ved 

eksiterende avkjørsel. Dette vil gi en bedre atkomstsituasjon for gående/syklende. Da 

området har en sentral beliggenhet vektlegges best mulig tilrettelegging for 

gående/syklende. I tillegg til sportsbod i parkeringsanlegg er det planlagt oppstillingsplass 

for sykkel under tak i forbindelse med boligenes inngangsparti.   

 

Trafikksituasjonen vil bli mer oversiktlig enn hva tilfellet er per i dag da det fjernes en 

avkjørsel fra Sagvegen. 

 

2.9 Miljø 
Bebyggelsen vil bli oppført i henhold til nye standarder for energibruk i boliger. 

2.10 Universell utforming 
Både uteområder og planløsninger må følge kravene i TEK 10 med tanke på universell 

utforming. Deler av eiendommen har en stigning som gjør at den er mindre egnet for 

enkelte brukergrupper. 

 

2.11 Uteoppholdsareal 
Skisserte utbygging har en total BYA på ca 733 m². I tillegg vil ca 230 m² gå med til 

trafikkareal  i forbindelse med parkering.   

 

Tomteareal Bebyggelse Trafikk/parkering Disp. uteoppholdsareal 

2475 m² 525 m² 230 m² 1720 m² 

 

Det disponible uteoppholdsarealet er av ulik kvalitet, men hver boenhet har store 

uteoppholdsarealer mot sør av høy kvalitet. I gjeldende byggeforskrifter er ikke kravet til 

uteoppholdsareal tallfestet, men etter den gamle veiledningen er det antydet et krav på 

80 m² pr. boenhet. Dette vil kunne oppfylles med god margin. 
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2.12 Plan for avfallshenting 
Felles avfallsrom for boligene er planlagt i den østligste delen av parkeringsanlegget. Det 

vil gi en oversiktlig situasjon ved henting av avfall og manøvreringsareal for 

renovasjonsbil.  En detaljert plan for avfallshenting vil bli utarbeidet i forbindelse med 

byggesak i samarbeid med RIR. 

 

 

2.13 Overvannshåndtering 
Eiendommen vil ha store ubebygde arealer med jordgrunn og vegetasjon som er egnet 

for infiltrasjon av vann i grunnen. Størstedelen av Bjørset-bekken holdes åpen som 

naturlig vannvei. 
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3. INNKOMNE MERKNADER OG INNSPILL 
 

Det kom inn 4 henvendelser i forbindelse med melding om oppstart av reguleringsarbeid. I 

tillegg er det mottatt en uttalelse fra en gruppering naboer den 1. september 2012. 

Uttalelsen er mottatt etter innspillsfristen, men er likevel kommentert og vedlagt. Mottatte 

innspill er vedlagt i sin helhet i vedlegg 11.    

 

1. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 26.06.2012: 

Bemerker at man i planleggingen må ta hensyn til bekken som går langs den østlige 

grensen til eiendommen på grunn av biologiske hensyn og som et positivt 

miljøelement. Fylkesmannen påminner om at det skal gjennomføres en ROS-analyse 

og forutsetter at barn og unges sine interesser ivaretas. 

 

Kommentar til merknad: 

Bjørsetbekken er hensyntatt i planforslaget og størstedelen er regulert til 

grøntstruktur. Deler av bekken fremstår pt. gjengrodd og foreslås derfor delvis 

bearbeidet med bruk av naturstein på samme måte som er gjort på naboeiendommen 

mot nord (Glomstuvegen37).  

 

2. Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 18.07.2012: 

Bemerker at eksisterende hus på tomta er et vakkert hus fra rundt 60-tallet som de 

gjerne hadde sett at det ble bevart, men at huset ikke er så unikt at de vil fremme 

restriksjoner til planen. Fylkeskommunen påminner om at barn og unges sine 

interesser skal ivaretas og at det må lages en planbeskrivelse. 

 

Kommentar til merknad: 

På grunn av manglende vedlikehold av eksisterende bolighus er dette i svært dårlig 

stand og er planlagt revet. Eksisterende hus er også plassert på en måte som gir en 

lite rasjonell utvikling av eiendommen om huset skulle bevares. Merknaden kan ikke 

tas til følge. 
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3. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 05.07.2012: 

Opplyser om at bygg etter TEK 10 skal stå trygt for en 200 års flom. Viser til at VTEK § 

7-2, fjerde ledd, tilrår en minsteavstand til erosjonsutsatt elv på 20 meter. 

Opplyser om at elv med kantsone kan reguleres til «Natur og friluftsliv». 

 

 

Kommentar til merknad: 

Eventuelt behov for sikringstiltak/risikoreduserende tiltak mot flom må vurderes som 

en del av den videre prosessen. Det medtas i bestemmelsene at bekkeløpet skal 

dimensjoneres for 200 års flom både der den eventuelt legges i rør og hvor den har 

åpen føring. Det er ikke utarbeidet flomsonekart for Bjørsetbekken. Bekken er 

smalere og ligger i rør med mindre dimensjoner lengre nord for planområdet. En 

eventuell flom med vannspredning vil derfor kunne oppstå lengre opp i bekkedraget 

slik situasjonen er i dag. 

Det er ingenting som tyder på at Bjørsetbekken kan karakteriseres som en 

erosjonsutsatt elv. Grunnen består i stor grad av fjell og normal vannføring i bekken 

er beskjeden.  VTEK § 7-2 sin anbefalte minsteavstand på 20 meter fra erosjonsutsatt 

elv anses ikke relevant for området. Bebyggelse ligger nært bekken både nord og sør 

for planområdet.  

Bekkeløpet sør for adkomst reguleres til grøntstruktur for å bevare bekken som 

miljøelement. 

 

4. Istad Nett AS, datert 02.07.2012: 

Orienterer om sitt nett på eiendommen og at en eventuell flytting/omlegging må helt 

eller delvis dekkes av utbygger. Opplyser om viktigheten av at Istad Nett blir 

informert så tidlig som mulig om planlagt bebyggelse for å sikre el-forsyning.  

Kommentar til merknad: 

Informasjonen tas til etterretning og vil bli hensynstatt i videre planlegging. 
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5. Gruppe av naboer (v/ Brit Ingunn Hana), datert 31.08.2012: 

Nabogruppen kommenterer at de innser at utviklingen går sin gang og at det vil 

komme ny bebyggelse på eiendommen, men de ikke er enig i den skisserte løsningen 

med «2 boligblokker med i alt 10 leiligheter». Det ønskes ikke blokkbebyggelse og det 

ønskes ikke at ny bebyggelse kommer nært innpå eksisterende boliger. Det ønskes 

videre ikke innkjørsel nært Sagvegen 11. Nabogruppen foreslår at blokkene erstattes 

med «2 vertikaldelte boliger med f.eks. 4 leiligheter». 

Kommentar til merknad: 

Merknad refererer til et tidlig skisseutkast utarbeidet av Arkitektkontoret BBW AS. 

Nåværende forslag innebærer 3 vertikaldelte tomannsboliger med totalt 6 boenheter. 

Boligene er plassert lengre nord på tomta enn tidligere utkast viste, og innkjøring er 

felles med Glomstuvegen 37. Merknadene fra nabogruppen er til en stor grad 

hensyntatt, med en viss avveining mot utbyggers interesser, og innarbeidet i det nye 

forslaget. 

 

4. ROS-ANALYSE 
Plan- og bygningsloven krever at det i forbindelse med planarbeid skal foretas en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for planområdet. Hensikten er både å avdekke om det eksisterer risiko- og 

sårbarhetsforhold som vil ha betydning for planen, og om planlagt utbygging vi representere 

nye slike forhold. Vurderingene er gjort med bakgrunn i fylkesmannens sjekkliste (Vedlegg 3).  

Det er ikke identifisert noen kritiske punkt i henhold til denne sjekklisten. 

Det er ikke er utarbeidet noe flomsonekart for Bjørsetbekken. Det kan likevel ikke utelukkes 

en viss sårbarhet i forhold til flom ved ekstremvær. For å holde skadepotensialet på et 

akseptabelt nivå er det medtatt bestemmelser om dimensjonering av bekkeløp. Sårbarheten 

er imidlertid ikke vurdert til å være av en art som har betydning for om området er egnet for 

utbygging, og er derfor ikke identifisert som et kritisk punkt i ROS-analysen. 

 

5. KONSEKVENSUTREDNING 
Kommunen skal avklare om det er nødvendig med konsekvensutredning (KU). I 

oppstartmøtet hvor rammene for reguleringsprosessen avklares ble det ikke stilt krav om 

konsekvensutredning.  
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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: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse 

Vedlegg 4: Møtereferat oppstartsmøte, Molde kommune 

Vedlegg 5: Dokumentasjon av orienteringsmøte for naboer 1 

Vedlegg 6: Melding om oppstart av planarbeid (naboer og instanser) 

Vedlegg 7: Naboliste og liste over aktuelle instanser 

Vedlegg 8: Kopi av melding om oppstart av planarbeid (avisannonse) 

Vedlegg 9: Dokumentasjon av orienteringsmøte for naboer 2 

Vedlegg 10: Illustrasjon – utsiktsforhold fra Glomstuvegen 37 

Vedlegg 11: Innkomne innspill og merknader 

Vedlegg 12: Utdrag fra skisseprosjektet som danner rammene for reguleringsplanen 

 

 


