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34/14 Molde kommunestyre 22.05.2014 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 22.05.2014  

Vedtak 

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Oscar Hanssens veg 5-7, plannr. 201317 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (sist revidert 18.3.2014) og planbeskrivelsen (datert 29.11.2013). 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 29.04.2014  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Oscar Hanssens veg 5-7, plannr. 201317 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (sist revidert 18.3.2014) og planbeskrivelsen (datert 29.11.2013). 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 22.04.2014  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Oscar Hanssens veg 5-7, plannr. 201317 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (sist revidert 18.3.2014) og planbeskrivelsen (datert 29.11.2013). 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Oscar Hanssens veg 5-7, plannr. 201317 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (sist revidert 18.3.2014) og planbeskrivelsen (datert 29.11.2013). 
 

 

1. Saksopplysninger 

Arkitektkontoret BBW AS fremmer forslag på vegne av Axess Base Camp 1 AS om 
detaljregulering for eiendommene Oscar Hansses veg 5-7, gbnr 25/1392 og 25/1394. 
Planen legger opp til regulering til kombinert formål næring/kontor/tjenesteyting. 
 

2. Innspill ved offentlig ettersyn 

Plandokumentene har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 31.1.2014 - 14.3.2014. I 
tidsrommet har Molde kommune mottatt 5 innspill, derav en innsigelse fra 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
 
Avinor, datert 5.2.2014 
Avinor viser til restriksjonsplantegning for Molde lufthavn Årø og at planområdet ligger 
innenfor horisontalflaten. Den planlagte bebyggelsen kommer ikke i konflikt med denne 
flaten.  
 
De stiller krav og restriksjoner til gjennomføring av byggeprosessen. 
 
Avinor krever videre å inkludere en ekstra fellesbestemmelse om radioteknisk vurdering 
i reguleringsplanen. 
 
Kommentar: 
Innspillene til gjennomføring av byggeprosessen er ikke relevant for planprosessen. 
Kommentarene tas som innspill til en fremtidig byggesaksbehandling. 
 
Bestemmelsen er tatt inn som § 2.7. 
 
Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE), datert 25.2.2014 
NVE har ingen kommentar til planen. 
 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 11.3.2014 (innsigelse) 
De konkluderer med at planforslaget strider mot rikspolitiske retningslinjer for 
kjøpesentre med formålene som er valgt (Forettning/kontor/tjenesteyting). De viser til 
planen på naboeiendommen og ber Molde kommune om å endre formålene tilsvarende 
til næring/kontor/tjenesteyting for å kunne trekke innsigelsen. 
 
Kommentar: 



Plankartet og bestemmelsene er oppdatert i samsvar med kravene i Fylkesmannen sitt 
skriv. Innsigelsen er trukket i brev datert 25.3.2014. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 14.3.2014 
De viser til reguleringsprosessen på nabotomta (Sofus Jørgensens veg 5) og 
problemstilling rundt arealformålet under denne prosessen. Fylkeskommunen er 
forundret over at det ikke ble brukt samme arealformål som i tilgrensende plan, men 
konkluderer med at planen ikke er i strid med rikspolitiske retningslinjer for kjøpesenter. 
Dette begrunnes med bestemmelsen som utelukker detaljhandel på tomten. De tilrår at 
formålet i planen endres. 
 
Kommentar: 
Formålet i plankart og planbeskrivelse er endret. 
 
Svein Joar Øien, 14.3.2014 
Han forutsetter at bebyggelsen på tomten ikke begrenser mulighetene på hans tomt 
(Sofus Jørgensens veg 5) og at det ikke vil bety merkostnader. 
 
Kommentar: 
Molde kommune kan ikke se at planen vil ha negative konsekvenser for 
naboeiendommen og viser til en fremtidig byggesaksprosess for avklaring av spørsmål 
i forbindelse med gjennomføring av planen. 
 
3. Vurdering 
Rådmannen viser til kommentarer og innspill fra offentlig ettersyn. 
 
Planformålet og planbestemmelsene er oppdatert i samsvar med kravene i innsigelsen 
fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og innsigelsen er trukket (jf. vedlegg i saken). 
 
Avinors krav om tilleggsbestemmelse er fulgt og fellesbestemmelsene er supplert som 
§ 2.7. 
 
Rådmannen viser til vurderingene og kommentarer og tilrår at detaljregulering for Oscar 
Hansens veg 5-7 fremmes til sluttbehandling i kommunestyret med de endringene som 
er nevnt i kommentarene til innspill og vurdering. 
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Rådmann Eirik Heggemsnes  
 Kommunalsjef 

 
 



 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Innspill fra offentlig ettersyn 
 
 
 


