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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

18/14 Plan- og utviklingsutvalget 18.03.2014 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 18.03.2014  

Vedtak 

Med hjemmel i § 12-10 i plan- og bygningsloven vedtar Plan- og utviklingsutvalget å legge 
forslag til detaljregulering av gang- og sykkelveg Elvegata – Kviltorpvegen ut til offentlig 
ettersyn i samsvar med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, datert 05.03.14. 
 

Behandling 

Øystein Klempe redegjorde og svarte på spørsmål vedrørende saken. Han gjorde spesielt 
oppmerksom på en endring i forhold til utsendte sakspapirer, dette gjaldt justering av bru for å 
unngå garasje på eiendom i Frabrikkvegen. 
 
Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Med hjemmel i § 12-10 i plan- og bygningsloven vedtar Plan- og utviklingsutvalget å 
legge forslag til detaljregulering av gang- og sykkelveg Elvegata – Kviltorpvegen ut til 
offentlig ettersyn i samsvar med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, datert 
05.03.14. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Molde kommune 
Tiltakshaver: Molde kommune 
Hjemmelshaver: private og offentlig 
 



Plansituasjonen: 

Oppstart 
Arbeidet med planen ble startet opp sommeren 2012.  Planen er et kommunalt tiltak, 
men prosjektet inngår i bypakken.  På den måten har det forbindelse med de andre 
prosjektene som er i bypakken.  Det har og gjort at prosjektet ikke er upåvirket av hva 
som skjer i de øvrige prosjektene.   
 
Overordnete planer 
Gang-/sykkelvegen er inntegnet på plankartet for sentrumsplanen (1997 – 2007) for 
strekningen Elvegata – Enenvegen.  Videre linje inn til Kviltorp inngår ikke i noen 
tidligere overordnet plan.  Her gjelder kommunedelplan Molde by 2000 – 2010. 
 
Mens planarbeidet pågikk ble Kommunedelplan Hovednett for gående og syklende 
vedtatt av kommunestyret 12.09.13.  Forslag til denne detaljreguleringen er i hovedsak 
i samsvar med hovednettplanen.  Avvik er kommentert nedenfor. 
 
Reguleringsplan 
Gangvegen vil gå gjennom et gjennomregulert område og gi endring av flere 
reguleringsplaner underveis.  
 
Berørte reguleringsplaner: 
0252 Fjærlimarka mellom gamle og ny bygrense 

0361  Retiro – Nøysomhed – Bergsgjerdet 

0461  Moldegårdsleira – Lingedalen 

1172  Reguleringsplan for området Bergmo Vest 

1673  Reguleringsplan for RV 67 – Frænavegen, fra Ranvikhjørnet til krysset 

0677  Reguleringsplan for Nøisomhed 

2679  Ves reg endr for Tyrimo 

2885  Ved reg endr for Fuglset – Enen – Tøndergård 

2386  Ves reg endr Nøisomhed nord.  Boligspareklubben 

0498  Vesentlig reguleringsendring Enen vest 

200621  Tidligere Godssentralen, gnr 25 bnr 722 

200709  Elvegata 7 – 11 og Adjunkt Dørumsgate 34 

1502201008  Mindre reguleringsendring for Fuglsetvegen 4 - 6 

 
 
 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i avisene den 30.05.2012 med 
merknadsfrist 18.06.2012.  Det er der vist til kommunens hjemmesider med kart som 
viser planavgrensing. I samme annonse er det vist til åpent informasjonsmøte på 
rådhuset. 
 
Arbeid med reguleringsplanen er tildelt etter anbud, og Asplan Viak, Molde har utført 
arbeidet. 

Innspill i saken: 

Informasjonsmøtet ble holdt på rådhuset i Molde 18.juni 2012.  Det var 8 frammøtte. 
Til oppstartsmeldinga kom det 6 merknader.  Sammendrag og kommentar er gjort i 
planbeskrivelsen som er vedlegg til saka.  Det blir også gjort her i saka, særlig fordi 
Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen så sterkt fokuserer på hvordan 
oppstartsmeldinga er blitt kunngjort, og en gir en forklaring til det fra kommunal side. 
 



Merknad 1.  NVE 
Ingen merknad. 
 
Merknad 2.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Det må gjennomføres arkeologisk registrering. 
Det blir sett positivt på tiltaket og at det er et større område som blir regulert. 
En ser at det blir mange grunneiere og vanskelig å varsle alle direkte.  Det burde likevel 
vært et forenklet kart i annonsen.  Klage på saksbehandling kan skade framdriften 
seinere. 
Tilstøtende areal må reguleres og alle avvik fra gjeldende og overordnete planer må 
omtales.  En må få en oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner i området samt 
fastsette reguleringsbestemmelser for boligområder. 
 
Kommentar 
Arkeologiske undersøkinger kan først bestemmes når planavgrensingen er fastsatt.  
Det blir ved utlegging av planforslag.  Det meste av arealet er regulert fra før. 
Kunngjøring av oppstart ble gjort ved annonse med verbal beskrivelse og henvisning til 
kart over planavgrensing på kommunens hjemmeside.  Offentlige etater var tilskrivne 
direkte.  Vi har drøftet denne måten å gjøre det på med utgangspunkt i 
fylkeskommunen sin kommentar.  Vi har kommet fram til at det bør være greit slik vi har 
gjort det, spesielt ut i fra at det er uklar yttergrense i utgangspunktet slik at mange 
kunne fått varsel uten å bli berørt.  Ved utlegging vil alle innenfor planområdet få varsel. 
I utgangspunktet hadde man som mål å regulere alt areal som støtte til gangvegen.  
Det viser seg at det er mange ulike formål som passerer gangvegtraseen, og det er til 
dels svært gamle planer.  Det vil kreve et stort planarbeid å gjøre om på dette, og det 
vil ta vekk det egentlige fokus som en har på gangveg.  Vi har derfor avgrenset planen 
strengt til selve gang-/sykkelvegen og trekt inn tilgrensende areal der det er nødvendig.  
I praksis er dette bare vegtilknytninger og friområde samt to uthus. 
 
Merknad 3.  Molde kommune, rådet for funksjonshemmede 
En ser positivt på planene og viser til universell utforming vedrørende stigningsgrad, 
belysning, overganger og benker samt ønske om å bidra i det videre arbeidet. 
 
Kommentar 
Dette skal ligge i prinsippet om universel utforming.  Detaljering på dette kommer igjen i 
prosjekteringen.  Hvileplasser med benker er lagt inn iht overordnet plan. 
 
Merknad 4.  Sameiet Frænavegen 19 
Eksisterende gang-/sykkelveg går over eiendommen som og er tilkomst til 
parkeringsplassen.  En er innstilt på å finne en god løsning forutsatt at en beholder 
tilkomst og parkering.  Det kan bli gitt grunn til gangveg mot afaltering. 
 
Kommentar 
Det er et ønske fra vegmyndighetene å få stengt avkjørslen som eiendommen har mot 
Frænavegen.  Ny avkjørsel er lagt over ny gang-/sykkelveg fra vest.  Ellers blir ny g/s-
veg med undergang under Frænavegen lagt høgere opp så det ikke berører 
eiendommen. 
 
Merknad 5.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Det blir sett positivt på arbeid med lange gangvegstrekninger, men det blir etterlyst 
arbeid med overordnet kommunedelplan for gang-/sykkelveger og koblingen mellom 
planarbeidene. 



Fylkesmannen merker seg at grunneiere og andre parter ikke er underrettet med brev 
og at en ikke har vist avgrensing av planområdet i annonsen.  Dette burde kunne vises 
på et enkelt kart.  Manglende tilrettelegging for medvirkning kan bli avgjørende dersom 
det blir klage på reguleringsplanen. 
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 
Barn og unge sine interesser må bli tatt vare på. 
 
Kommentar 
Arbeidet med Kommunedelplan for Hovednett for gående og syklende var i gang mens 
planarbeidet med denne reguleringsplanen pågikk, og var vedtatt høsten 2013.  
Reguleringsplanen er stort sett i samsvar med overordnet plan.  Dette er kommentert 
først i denne saka der også avvik er kommentert. 
Gangvegstrekningen er 3 km lang og synes dårlig på et 1-2-spalters kart.  Ellers viser 
en til kommentar under merknad 2 vedk. kunngjøringen. 
ROS-skjema ligger ved saka. 
 
Merknad 6.  Fabrikkvegen 13 AS v/Bernt Ove Vågsæter 
Det er skissert løsning med gang-/sykkelveg over parkeringsplassen.  Det blir bedt om 
møte. 
 
Kommentar 
Planløsning var sendt over til eier.  Denne er mye i samsvar med mottatt skisse.  
Tilbakemelding er at dette kan være greit i utgangspunktet.



 
 
 
 

Kommunalsjefens kommentarer: 

Avvik fra Hovednettplan: 
- Siste strekning inn til Kviltorp skole er ikke egen gang-/sykkelveg, men går over 

til veger med blandet trafikk 
- Hovedplanen legger opp til bredde 2+2 meter.  I reguleringplanen har en i 

utgangspunktet 2,5 (g) + 3 (s) meter bredde etter Trondheimsmodellen, men 
med varierende bredde etter terrengforholdene.  Dette er etter påtrykk fra 
vegvesenet. 

- Det er ikke en sammenhengende gs-trase, men og strekninger med blanda 
trafikk (kjøreveg).  Disse strekningene med blanda trafikk går ikke inn i planen.  
Derfor består planen av flere uavhengige planflater, men det er samme planen 
med samme plannummer. 

 
Videre har vegvesenet ved sin konsulent overtatt planlegging av strekningen 
Felleskjøpet – forbi Enenvegen for å samordne traséen med løsning av kryss 
Enenvegen/E39.  Denne parsellen er derfor heller ikke med i planframlegget. 

Plankartet er framstilt i 3 deler.  Traséen på bakkenivå er i del 1 og del 2.  Under 
bakken er der det er undergang på Frænavegen.  Det er framstilt som eget plankart. 

Gang-/sykkelvegen krysser også Knausenlinja som også er under planlegging.  Dette 
er i det punktet der del 2 begynner fra vest.  Greina som er tegnet, er opp til 
Knausenvegen.  En har ikke tegnet inn undergangen her siden endelig fastsetting av 
Knausenlinja ikke er fastlagt i detaljene. 

Planframlegget blir lagt fram med forslag om utlegging til offentlig ettersyn. 
 

 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart på bakken, del 1 
2 Plankart på bakken, del 2 
3 Plankart under bakken 
5 Planbestemmelser 
7 Planbeskrivelse 
8 Illustrasjonsplan 
9 Utsnitt kommunedelplan Molde sentrum (1997 - 2007) 
10 Utsnitt kommunedelplan Hovednett for gående og 



syklende 
11 Merknad fra NVE 
12 Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
13 Merknad fra Rådet for funksjonshemmede 
14 Merknad fra Frænavegen 19 v/Geir Inge Rødseth 
15 Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
16 Merkand fra Fabrikkveien 13 AS v/Bernt Ove Vågsæter 
17 - kartskisse fra Fabrikkveien 13 
17 Kart som viser merknader 
18 Risiko og sårbarhet, skjema 
 
 
 


