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Detaljregulering Sagvegen 13 - plannr. 201311 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

88/13 Plan- og utviklingsutvalget 10.09.2013 

101/13 Molde formannskap 17.09.2013 

91/13 Molde kommunestyre 17.10.2013 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 17.10.2013  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Sagvegen 13, plannr. 201311 med tilhørende plankart (datert 
10.04.2013),planbestemmelser og planbeskrivelse (datert 15.04.2013) 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 17.09.2013  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Sagvegen 13, plannr. 201311 med tilhørende plankart (datert 
10.04.2013),planbestemmelser og planbeskrivelse (datert 15.04.2013) 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 10.09.2013  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Sagvegen 13, plannr. 201311 med tilhørende plankart (datert ), planbestemmelser og 
planbeskrivelse (datert ) 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Sagvegen 13, plannr. 201311 med tilhørende plankart (datert ), 
planbestemmelser og planbeskrivelse (datert ) 
 
 

 
1. Saksopplysninger 
 
Kosbergs Arkitektkontor AS har på vegen av Wino Holding AS / John Wiig Nordby 
utarbeidet reguleringsforslag for Detaljregulering for Sagvegen 13 (gbnr. 23/644). 
 
Området skal reguleres til konsentrert småhusbebyggelse. Det er planlagt seks 
boenheter i tre vertikaldelte tomannsboliger. 
 

2. Innspill ved offentlig ettersyn 

Planforslaget har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 15.06. – 09.08.2013, og det er 6 
merknader: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NV), datert 25.06.2013 
De viser til arkitektens vurdering om erosjonsfare fra bekken. NVE sier derfor at bekken 
skal sikres mot en 200 års flom før utbyggingen kan skje. Sikringen skal dimensjoneres 
med tanke på klimaendringer og økende nedbørsmengder.  
 
Kommentar: 
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at byggetiltaket og 
bekken er sikret mot mulige flomhendelser. 
 
Sameiet Glomstuvegen 37, datert 11.07.2013 
Sameiet har kommentarer til saksfremlegget og behandlingen av planforslaget. De 
viser til mangel i opplysningene de har fått under nabomøte, der tegningene av 
garasje/carport ikke er med. 
 
De protesterer mot garasjens/carportens høyde over muren. Sameiet antar at fasaden 
blir ødelagt. Under kjøpet av leilighetene har dette ikke vært tema.  
 
Sameiet kommer i tillegg med en del løsningsforslag, som framgår av vedlegget til 
saken. 
 
Kommentar: 
En reguleringsplan er ikke en detaljprosjektering. Den skal fastsette den planlagte 
arealbruken og gi ytre rammer for bebyggelsen som plassering, byggegrenser og 
høyder. Illustrasjonene som er lagt ved i plansaken gjenspeiler et mulig prosjekt som er 
i samsvar med rammene i planen. Innenfor disse rammene kan prosjektet bli utformet  
med variasjoner i forhold til illustrasjonene. 
 
Prosjektet Glomstuevegen 37 har vært et fortettingsprosjekt i området. Dette har lagt 
en del føringer for den videre utviklingen av området. Prosjektet på Sagvegen 13 er 



moderat i størrelsen og godt tilpasset området. I en by der det skjer transformasjon og 
utvikling på flere områder, er det påregnelig at også slike områder som dette tas i bruk 
gjennom fortetting. Slik prosjektet er illustrert og rammene i reguleringsplanen er satt, 
kan rådmannen tilrå dette. 
  
Mange av forslagene er knyttet til den endelige utformingen av bygget, utover det som 
fastsettes i planen. Molde kommune anbefaler, at merknadene tas opp med 
arkitekten/tiltakshaveren i forbindelse med nabovarsel ved en evt. byggesak. 
Reguleringsplanen setter også en maksimal kotehøyde for bygninger/konstruksjoner. I 
utgangspunktet ser rådmannen ingen grunn å endre denne. Trærne sør for området er 
høyre enn den foreslåtte kvoten, og fører til en større begrensning av utsikten enn 
prosjektet. 
 
Molde Vann og avløp KF, datert 15.07.2013 
De har ingen merknader til prosjektet. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 10.07.2013 
De har ingen merknader til planen. 
 
Molde kommune, avdeling for byggesak og geodata, datert 08.08.2013 
De har flere innspill til planbestemmelsene.  
 
Kommentar: 
Merknadene tas til orientering. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 15.08.2013 
De har ikke merknader til planen. 
 
 
Arkitekten har oversendt egne kommentarer til uttalelsene fra sameiet Glomstuevegen 
37. Disse er vedlegg i saken. 
 
 
 
3. Vurdering 
Det er gjort tilpasninger i planbestemmelsen. Endringen endrer ikke intensjon i planen 
og det er derfor ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen viser til vurderingene og kommentarene, og tilrår at detaljregulering for 
Sagvegen 13 fremmes til sluttbehandling i kommunestyret med de endringene som er 
nevnt i saksutredningen. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 



1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Høringsuttalelser 
5 Skisser 
 
 
 


