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32/14 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 Nordskogvegen 2, plannr. 201320 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen (datert 13.1.2014). 

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 Nordskogvegen 2, plannr. 201320 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen (datert 13.1.2014). 

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 Nordskogvegen 2, plannr. 201320 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen (datert 13.1.2014). 

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 Nordskogvegen 2, plannr. 201320 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen (datert 13.1.2014). 
 
 

1.  
2. Saksopplysninger 
Arkitektkontoret BBW AS har på vegne av Strandgata 10 AS utarbeidet 
reguleringsforslag for Detaljregulering for Nordskogvegen 2 (gbnr 24/1074). Planen 
legger til rette for endret byggegrense mot øst og vest og rekkehusbebyggelse med 12 
boenheter. 
 
3. Innspill ved offentlig ettersyn 
Plandokumentene har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 12.2.2014 – 26.3.2014. I 
tidsrommet har Molde kommune mottatt 7 innspill. 
 
Avinor, datert 13.3.2014 
De har ingen merknad til planen. 
 
Norges vassdrags- og energidirektoratet, datert 21.3.2014 
De kan ikke utelukke ustabile avsettinger i området. Det må gjøres en geoteknisk 
undersøkelse i området for å avdekke evt. fare for utgliding.  
 
Kommentar: 
Undersøkelsen må gjennomføres før en evt. byggesak. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.3.2014 
De har ingen kommentar til planen. 
 
Statens vegvesen, datert 12.2.2014 
De har ingen merknad til planen. 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 28.3.2014 
Det kunne med fordel har vært innarbeidet MUA i planbestemmelsene. De satser på at 
i byggesaksprosessen blir lekearealet stort nok og på minst 10 meters bredde og at 
TEK og rikspolitiske retningslinjer overholdes. 
 
Ellers har de ikke merknader til planen. 
 
Kommentar: 
I byggesaksbehandlingen skal tilstrekkelig lekeareal sikres. Innholdet i planen anses å 
være tilstrekkelig. 
 
Felles merknad fra beboere Stuevollvegen 10 a – 14 c, datert 18.3.2014 
Merknaden går hovedsakelig på prosessen rundt planforslaget og inkludering av 
naboene i prosessen, bortfall av grøntarealet samt på lengden av bygningene. 



Kommentaren er for lang for å gjenta i selve saksutredningen. Det vises derfor til 
vedleggene i saken. 
 
Kommentar: 
Tiltakshaveren valgte å holde et nabomøte der det ble presentert et nytt prosjekt for 
eiendommen Nordskogvegen 2. Referat fra møtet ble sendt til kommunen.  
 
Deretter ble det varslet oppstart av planarbeidet i samsvar med lovens regler. I varsel 
om oppstarten er det bare en grov avgrensning av planområdet som er nødvendig, ikke 
detaljer om planarbeidet. Naboene ble varslet med brev om planarbeidet. Innspillene til 
oppstartsvarselen ble mottatt av både tiltakshaveren og Molde kommune. Disse viste at 
naboene ikke var enig i prosjektet som ble presentert. Tiltakshaveren valgte å tilpasse 
prosjektet slik at det bare må endres byggegrensen i planen. Nytt forslag forholder seg 
til alle andre rammebetingelser satt i den forrige reguleringsplanen (høyde etc.), som 
naboene ga uttrykk for. Molde kommune vurderte derfor at det ikke er nødvendig med 
et ekstra møte mellom kommunen, naboene og tiltakshaveren fordi naboens ønsker ble 
imøtekommet og eksisterende reguleringsplanen ble overholdt med unntak for 
byggegrensen.  
 
Prinsippet om en grønn korridor i området ble valgt i den siste reguleringsplanen for å 
sikre felles grøntareal ved (lav)blokkbebyggelse i hele området. Lavblokkbebyggelsen 
ville ha skapt økt behov for tilgjengelige grøntarealer pga. mangel på private 
uteområder. Med etablering av rekkehusbebyggelse – som er i samsvar med 
omgivelsenes bebyggelse – har alle boenheter privat uteareal. Dermed er det ikke 
lenger enn nødvendig å avsette store arealer til felles bruk, utover det som kreves som 
sandlekeplass. 
 
Den økte lengden på bygningene vurderes ikke å ha store negative konsekvenser for 
naboene. Området er preget av rekkehusbebyggelse på 2 etasjer og planforslaget 
forholder seg til dette. Den følte ulempen for naboene ville være likt selv om man 
reduserer bygningskroppene med 4 meter. Det kan ikke ses hvordan denne 
bygningsformen vil føre til mer skygge og innsyn på naboenes tomt enn det gjeldende 
planforslaget. Høyden på bygningene er ikke økt. Konsekvensene er derfor lik.  
En endring av byggegrensen vil heller ikke bety reduksjon av lekearealet for 
omgivelsen. Alle tomter i området er private og skal bare være tilgjengelig for de som 
bor på eiendommen. Reguleringsforslaget tar dermed ingenting fra noen annen enn 
eieren av tomten tiltaket bygges på. 
 
 
 
Anne Kari Melbø (Stuevollvegen 12 a) og Hjørdis Bjørseth (Stuevollvegen 12 b), datert 
24.3.2014 
De anser at det nye planforslaget forverrer situasjonen for naboene. Dette gjelder 
økning av lengde på bygget og at høyden ikke reduseres. De ønsker at 
bygningsmassen brytes opp i flere deler og at høyden reduseres på lik linje med 
bygningen på den søre delen av tomten. Det reageres også på reduksjon av lekeareal 
gjennom reduksjon av den grønne korridoren. 
 
Kommentar: 
Det vises til forrige kommentaren. Byggehøyde i planforslaget er i samsvar med 
gjeldende plan. Bygningshøyden ble i den forrige planprosessen redusert pga. forslag i 
plan- og utviklingsstyret i samsvar med naboens ønsker.  



 
4. Vurdering 
Plan- og utviklingsavdelingen har etter oppdrag fra daværende plan- og utviklingsstyret 
i november 2011 utarbeidet en områdevurdering som skulle se på mulighetene for 
fremtidig utvikling i området. Vurderingen er lagt ved saken. Det ble konkludert med at 
det kunne tillates utbygging med lavblokk og tre etasjer i området. Det ville være 
nødvendig med et større grøntareal for å kompensere for tettheten. 
 
Planforslaget går i en annen retning. Den åpner for rekkehusbebyggelse i samsvar 
med eksisterende bebyggelsesstruktur på eiendommene mot nord. 
Rekkehusbebyggelsen på Nordskogvegen 2 er også på 2 etasjer som bebyggelsen på 
naboeiendommen. 
 
Det anses som påregnelig at et område utvikler seg over tiden og at forholdende 
endres. Planforslaget har imidlertid gått bort fra å bygge lavblokkbebyggelse (som var 
konklusjonen i områdevurderingen) og at det velges en allerede eksisterende boform i 
området anses som betydelig mindre ulempe for naboene enn den opprinnelig 
planlagte bebyggelsen.  
 
Rekkehusene har egne, private utearealer til lek/opphold. Det er derfor unødvendig å 
avsette ekstra grøntareal på østsiden av tomten, særskilt med tanke på, at det er 
nesten umulig å realisere et felles grøntareal for kvartalet uten at det gjennomføres en 
områderegulering, som ser hele området under ett og sikrer størrelse og tilkomsten til 
arealet. Det var ikke ønske om dette fra plan- og utviklingsstyret da det ble foreslått 
under den forrige reguleringsprosessen.  
Rådmannen må i denne saken forholde seg til at det er en frimerkeregulering som bare 
har begrensete muligheter å sette premisser for andre eiendommer i området. Det er 
per i dag ikke sikkert at andre tomter i området skal reguleres til noe annet enn den 
nåværende bebyggelsen innen de neste årene.  
 
Forslaget i planen forholder seg til lovens og TEK 10 sine bestemmelser om avstand til 
nabotomten. Forutsetningene på Nordskogvegen 2 er ikke annerledes enn på andre 
tomter med samme tiltak i byen. 4 meter avstand til nabotomten er standard og 
avstanden til den eksiterende bebyggelsen på nabotomten er sammenlignet med andre 
områder i byen stor. Rådmannen ser ikke nødvendigheten for å endre avstanden i 
planforslaget. 
 
Høyden av bygningene er ikke diskutert i planforslaget. Endringen i forhold til gjeldende 
plan omfatter – som nevnt før – bare byggegrensen mot øst og vest (under bakkenivå). 
Etter at høyden ble redusert ved politisk vedtak i den forrige planprosessen ville en 
ytterlig reduksjon av høyden føre til det blir vanskelig å bebygge tomten på nordsiden.  
Molde kommune er avhengig av at det finnes sentrumsnære områder som kan fortettes 
med flere boenheter. Det foreliggende prosjektet tar i utgangspunkt god hensyn til 
omgivelsen sammenlignet med andre planer i kommunen. 
 
Etter en samlet vurdering av alle innspill og uttalelser kommer rådmannen til 
konklusjonen, at ulempene for naboene er ikke større enn ved lignende 
fortettingsprosjekter i Molde kommune og går ikke utover det som kan anses som 
påregnelig utvikling på en tomt med en lignende beliggenhet. Høyde av bebyggelsen 
og type av bebyggelsen passer seg inn i eksisterende strukturer og det finnes nok 
uteareal av god kvalitet for de som skal bo i de planlagte boligene.  
 



Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret i Molde kommune å godkjenne planen 
slik den foreligger uten endringer. 
 

 
 

 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Plandokumenter 
2 Merknader fra offentlig ettersyn 
3 Områdevurdering 2011 
 
 
 


