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Forslag til utforming av rekkehus 

 
 
 
1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 
Hensikten med planen Hensikten med planarbeidet er å endre formålet fra lavblokkbe-

byggelse med 2 bygningskropper til konsentrert småhusbebyggelse 
i 2 bygningsgrupper/rekker. Byggegrensen i øst begrenses til mi-
nimumsavstanden på 4 meter ettersom reguleringsformålet endres 
fra blokkbebyggelse til småhusbebyggelse. Byggehøyden økes ikke 
for bygningsgruppen i nord (tilsvarende som eksisterende regule-
ringsplan), og bygningsgruppen sør på tomta foreslås med redu-
sert høyde.  
 
 

Tiltakshaver Strandgata 10 AS 
 
 

Arkitekt/ planlegger  Arkitektkontoret BBW AS, Julsundvegen 4, 6412 Molde 
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2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

Planprosessen 
 

Reguleringsplanen blir formet som en detaljplan. Det ble avholdt 
oppstartsmøte med Molde kommune den 1.7.2013 der følgende ble 
diskutert: 
 
Den aktuelle tomten er regulert til lavblokkbebyggelse, med be-
stemmelser (eget vedlegg) knyttet til et bestemt skisseprosjekt.  
Dette skisseprosjektet inneholdt to bygninger (lavblokker) i tre eta-
sjer. I løpet av reguleringsprosessen ble det fra politisk hold beslut-
tet å senke nordre bygning med 2,3 meter. I samme fase ble 
byggegrensen mot øst økt fra 4 til 8 meter, med begrunnelse gitt i 
en egen områdevurdering (eget vedlegg). 
 
Begrensningene og rammene som ble gitt i reguleringsplanen, ved-
tatt i februar-april 2012, har vist seg å være ytterst komplisert å 
realisere. Tiltakshaver har foreslått å endre byggemåten og strate-
gien, og drøftet dette med administrasjonen i Molde kommune. Det 
som ble drøftet gikk i korthet ut på å kunne tillate 4 mindre byg-
ninger på tomta som erstatning for 2 større. Total bygningsmasse 
ville med en slik utbygging bli noe mindre enn skisseprosjektet som 
lå til grunn for forrige reguleringsplan. Videre foreslås at bygningene 
plassert mot nord opp til samme høyde som tidligere forslag (en 
økning i byggehøyden på 2,3 m), mot at det reguleres inn en 8 me-
ter bred lomme/korridor midt på tomta. 
 
Det ble avholdt informasjonsmøte med berørte naboer 13/6-2013. 
Det finnes ikke en entydig konklusjon fra møtet. Mange av naboene 
ønsket en «både-og»-løsning: Både korridor på 8 m midt på tomta 
og å beholde høyden på bygningsmassen. 
 
Det ble videre sendt en søknad om en mindre reguleringsendring på 
bakgrunn av signalene gitt av administrasjonen og nabomøtet.  
Søknaden ble politisk behandlet i september 2013. Etter litt drøfting 
tolket administrasjonen i Molde kommune at en må kjøre en full (ny) 
reguleringsprosess for å kunne gjennomføre foreslåtte endringer.  
 
Konklusjon:  
Arealplansjefen vurderer skisserte forslag med 4 bygninger og delvis 
økt byggehøyde som såpass omfattende at omregulering må gjen-
nomføres. Det må startes en prosess i henhold til kommunenes ret-
ningslinjer for fortettingssaker. Arealplansjefen mener dette er en 
reguleringssak, hvor både antall boenheter, bygningsutforming og 
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3. PLANSTATUS  
 
Kommunedelplan 
 

I kommunedelplanen for Molde by /Byplanen 2000-2010 er eien-
dommen avsatt til boligområde. 

 

 
 

   Utsnitt fra gjeldende kommunedelplan 

tomteendringer inngår. 
 
I forbindelse med utviklingen av et slikt skisseprosjekt ble det også 
sett på muligheten for alternative byggemåter: rekkehus og fler-
mannsboliger (konsentrert småhusbebyggelse). Det er fra tiltaksha-
ver konkludert med at en rekkehusmodell vil være interessant sett 
fra utbyggers ståsted. Det vurderes også slik at denne bygningsfor-
men vil være positiv for naboene ettersom mange av disse allerede 
bor i rekkehus/småhus. Høyden på denne bebyggelsen vil være like 
høy eller lavere enn det som eksisterende plan tillater. 
 

Melding om oppstart Melding om igangsetting av reguleringsarbeidet ble sendt til offentli-
ge instanser og naboer den 11.9.2013 og kunngjort i Romsdals 
Budstikke 13.9.2013. Vi mottok 10 merknader til oppstarts-
meldingen. Merknadene er kommentert under kap. 8. 
 

Medvirkning  I juni ble alle naboene invitert til nabomøte, og oppmøtet var godt. 
Alle naboene satte pris på å bli informert. På møtet ble alternative 
utbyggingsmåter beskrevet og diskutert. Rekkehus-alternativet var 
ikke et tema som ble diskutert i særlig grad der.  

Reguleringsområdet 
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Gjeldende regule-
ringsplaner 

Området er regulert til boligformål (lavblokk) i gjeldende regule-
ringsplan: 
 
- Detaljreguleringsplan for Nordskogvegen 2 - plan nr. 
1502200710, er vedtatt 09.02.2012. 
 

 
  
 

 
Gjeldende reguleringsplan 

 
 
Retningslinjer for for-
tettingsprosjekter 

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer som skal legges til grunn i 
fortettingssaker. Retningslinjene er datert 25.1.2011. 
 
Hovedprinsippet er at det med bakgrunn i de hovedfokusområdene 
som der er nevnt, skal utarbeides et grunnlag for kommunen for å 
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ta stilling til aktuelt prosjekt og om dette eventuelt skal behandles 
som en byggesak eller som plansak. I denne saken er det allerede 
besluttet at saken skal behandles som en plansak. Informasjonsmø-
te med naboene har allerede funnet sted. 
 

 
4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
 

 
Planområdet 

 
Beliggenhet 

 
Planområdet ligger langs Nordskogvegen i Molde, og omfatter eien-
dommen gnr 24, bnr 1074. 
 
 

Planområdets avgren-
sing og størrelse 

Avgrensingen av planområdet er avklart med kommunen. Avgren-
singen følger tomtegrensen mot nord, øst og sør. Mot vest følger 
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den senterlinjen på Nordskogvegen.  
 
Planområdet er på ca 3 080 m2, hvorav ca 2 702 m2 skal avsettes til 
boligområde. 
 
 

Dagens arealbruk og 
tilstøtende arealbruk, 
stedets karakter og 
landskap 

Planområdet skråner svakt mot sør. 
 
Kommunen har gjort en områdevurdering i 2011. Vurderingen sier 
at tomta egner seg til fortetting. Området nord for tomta består av 
rekkehus fra 60-tallet. Sør og øst for tomta finnes eneboliger og 
tomannsboliger fra ulike stilepoker og med stor arkitektonisk varia-
sjon. Vest for tomta finnes mange forskjellig typer leilighetsbygg 
knyttet til sykehuset i Molde. 
 

 
Området 

 
 

Kulturminner/ -miljø Vi har ikke mottatt innspill fra kulturvernavdelinga hos fylkes-
kommunen om at det er registrerte kulturminner, eller potensiale for 
funn av kulturminner, innenfor planområdet. Dette temaet blir der-
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for ikke videre omtalt i denne beskrivelsen. Det vises likevel til 
merknad, der planforslagsstiller blir gjort oppmerksom på funn av 
flint på sjukehustomta. 
 

Trafikkforhold I dag finnes det en enebolig med hybelleiligheter på tomta. Det fin-
nes i dag to avkjørsler fra tomta. Dagens regulering inneholder en 
avkjørsel. Nordskogvegen er tilnærmet helt rett og relativt jevnt 
stigende ved tomta, og det vurderes slik at dette er en ikke-
komplisert situasjon for av- og påkjøring. 
 
Det er gode forbindelser til sentrum og skoler til fots, med sykkel og 
kollektivtransport. Det går busstrasé langs Glomstuvegen og Molde-
livegen, med bussholdeplass like nedenfor (ved sykehuset) eller 
ovenfor (ved skolene). Det er ved denne tomta allerede en innregu-
lert gang- og sykkelveg langs Nordskogvegen, og denne vil bli be-
holdt ved ny plan. 
 

Trafikkstøy Nordskogvegen er en gjennomgående boliggate, men uten buss 
eller tungtransport, noe som medfører at trafikkstøy ikke vil bli et 
problem her. Dette temaet vil derfor ikke bli omtalt senere i beskri-
velsen. 
 

Risiko og sårbarhet Ved gjennomgang av sjekklisten i forhold til dagens situasjon har en 
i dag ikke avdekket forhold som vil kreve særskilte tiltak. Dersom 
man under videre prosjektering skulle avdekke forhold som krever 
spesielle tiltak, vil en ta hensyn til dette. Se mer detaljerte kommen-
tarer senere i beskrivelsen. 
 

 
5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Planlagt arealbruk Plankartet viser formålet Boligbebyggelse – konsentrert småhusbe-

byggelse.  
Arealet regulert til dette formålet er på 2 702 m2. Det resterende 
området mot vest avsettes til formålene kjøreveg og fortau, og er på 
ca 378 m2. 
 

Formålet Boligbebyg-
gelse - konsentrert 
småhusbebyggelse 
 
 
 
 
 

Innenfor området tillates det boligbebyggelse, konsentrert småhus-
bebyggelse. I denne planen er det påtenkt 2 bygningsgrupper i form 
av rekkehus med 5-6 boliger pr bygningsgruppe. Høyden på hver 
enkelt bygningsgruppe reguleres med en fastsatt maksimum cote. 
 
Det er planlagt å føre opp 2 grupper av rekkehus. Underetasjen for 
gruppe mot nord skal benyttes som felles parkeringsareal for bebo-
erne. Øvrige to etasjer brukes til boligformål.  
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Tillatt % -BYA for planområdet er 40 %. Parkering på bakkenivå 
medregnes i bebygd areal.  
 
Bygningen skal ha flatt tak eller pulttak. Maksimalt tillatt gesimshøy-
de er satt til: cote + 67,2 for bygningene som ligger mot nord og 
cote + 64,5 for de bygningene som ligger mot sør.  
 
Det tillates høyere gesimshøyde for mindre bygningsdeler som for 
eksempel piper og ventilasjonssjakter. Disse tillates oppført inntil 1,2 
m høyere enn det tilhørende tak sin maksimale gesimshøyde. 
 
Utbygging skal skje innenfor byggegrensene som er angitt på plank-
artet. Bygningen kan oppføres inntil 4,0 m fra nabogrenser mot 
nord, øst og sør, og 9 meter fra vegens midtlinje i vest. Parkeringse-
tasjen kan føres opp nærmere vei enn byggegrensen på 9 meter fra 
midtlinjen. Det legges til grunn at parkeringsetasjen i størst mulig 
grad skal skjules av terrengtiltak.  
 
På grunn av tomtas egenskaper og for å gjennomføre ideen om at 
parkering i størst mulig grad skal kunne legges under bygningene, 
er det tillatt å oppføre støttemurer i terreng for å skape innkjøring til 
dette parkeringsplanet. Disse støttemurene skal ikke overstige  
naturlig terreng, og kan oppføres nærmere nabogrense enn 4 me-
ter. Slike støttemurer skal sikres med rekkverk der loven krever det. 
Dersom opparbeidelse av slike støttemurer krever bearbeidelse av 
masse ut over reguleringsarealet, må samtykke eller overenskomst 
med aktuell nabo innhentes.  
 
Det er planlagt avkjørsel nær tomtas sydvestre hjørne og innkjøring 
til garasjeanlegg fra et «adkomsttun» sentralt på tomta. 
 
Alle illustrasjoner som er vist i denne planbeskrivelsen er ikke bin-
dende, men retningsgivende for prosjektet. 
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Prinsipp for adkomst og byggemønster for prosjektet 

 
Formålene Kjøreveg 
og fortau 

Areal avsatt til Kjøreveg og Fortau vil bli uendret i forhold til dagens 
plan. 
 
 

Bebyggelsens plasse-
ring og utforming 

Planområdet oppleves relativt flatt, men har en nivåforskjell på om 
lag 5 meter. På grunn av planområdets topografi er det naturlig å 
lage bygg som følger terrenget. I dette tilfellet blir det å bygge to 
rekker, som får en naturlig avtrapping som følge av terrengforma-
sjonen og tomtegrensene. Endring av type bygg, fra tidligere skiss-
erte 2 lavblokker til 2 grupper med rekkehus, fører til at byggemøns-
teret og volumstørrelsen i større grad tilpasses omgivelsene enn 
eksisterende reguleringsplan. De planlagte rekkehusene vil få om-
trent samme omfang som rekkehusene nord for reguleringsområdet. 
 
Bygningene vil få et moderne uttrykk der farger og materialbruk vil 
tilpasses omgivelsene og bygningene rundt. 
 

Trafikkløsning 
 

Atkomsten til prosjektet blir fra Nordskogvegen, med direkte at-
komst til garasjeanlegget og gjesteparkeringsplassene. Det vil i til-
legg bli egen, direkte adkomst for fotgjengere til begge bygnings-
gruppene. 
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Parkering I bestemmelsene er det satt krav om at det må anlegges følgende 
antall biloppstillingsplasser på egen grunn innenfor regulerings-
området: 
         - 2 biloppstillingsplass pr. boenhet 
         - Minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet skal være i     
           garasjeanlegg   
 
Kravet er i samsvar med parkeringsvedtektene til Molde kommune.         
 
 

Tilgjengelighet 
 

Byggeforskriftene og TEK10 sikrer relevante krav om tilgjengelige 
boenheter i prosjektet.  
 
Alle boenhetene vil bli utformet etter krav i TEK10. 
 
 

Plan for vann og  
avløp 

I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn et rekkefølgekrav om at 
det skal det foreligge en godkjent plan for kommunaltekniske anlegg 
(veg, vann og avløp) før området kan opparbeides. 
 
 

Avbøtende tiltak/ 
løsninger ROS 

Vår vurdering er at det per i dag ikke er knyttet noen uakseptabel 
risiko ved å utvikle eiendommene til konsentrert bebyggelse.  Se 
forøvrig utfyllende informasjon senere i beskrivelsen. 
 
 

Rekkefølge-
bestemmelser 

Det er satt rekkefølgekrav i § 5 i reguleringsbestemmelsene: 

- Det skal det foreligge en godkjent plan for kommunal-
tekniske anlegg (veg, vann og avløp) før området kan opp-
arbeides. 
- Privat, felles lekeplass skal opparbeides før anlegget kan 
tas i bruk.  
- Alle parkeringsanlegg skal være ferdigstilt før anlegget 
kan tas i bruk. 

 
 
6. KONSEKVENSUTREDNING 
 
Krav om konsekvens-
utredning 

Å avklare forholdet til øvrige kommunale planer er kommunen sitt 
ansvar, det er kommunen som skal vurdere om det er nødvendig 
med konsekvensutredning (KU). I oppstartsfasen hvor rammene 
for reguleringsprosessen ble lagt kom ikke kommunen med krav 
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om KU.  
 
 
7. VIRKNINGER/ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
Overordna planer 
 

Kommunens retningslinjer for fortetting 
Kommunestyret har vedtatt at retningslinjene, datert 25.1.2011, skal 
legges til grunn i fortettingssaker. Hovedprinsippet er at det med 
bakgrunn i de hovedfokusområdene som der er nevnt, skal utarbei-
des et grunnlag for kommunen for å ta stilling til aktuelt prosjekt, og 
om dette evt. skal behandles som en byggesak eller som plansak. 
 
Byplansjefen regner ikke dette som en fortettingssak som må be-
handles deretter, ettersom området allerede er regulert til lavblokk-
bebyggelse. Det er likevel satt at krav om at naboene skal informe-
res gjennom et nabomøte, og dette ble gjennomført i juni 2013. 
 
Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for planområdet ble vedtatt i 2012. Eien-
dommen er regulert til boligformål (lavblokk), kjøreveg og fortau i 
gjeldende reguleringsplan.  
 
 

Hovedgrepa i planfor-
slaget 

Det etableres to rekker med småhusbebyggelse fremfor to lavblok-
ker, som lå til grunn for eksisterende arealplan. 
  
Den østligste delen av planområdet (8 meter) er i gjeldende regule-
ringsplan avsatt til ubebygd areal. Dette er det dobbelte av hva 
minsteavstandskravet er i byggeforskriftene. Denne avstanden ble 
doblet ved utarbeidelse av forrige plan (2010-2012) ettersom kom-
munen antok at det kunne komme fortettinger på de tre tomtene 
øst for denne, og at det kunne være en overordnet idé om å la ube-
bygd areal henge sammen i et større areal i midten av et slikt «stor-
kvartal», bestående av lavblokker. Nå, 3 år etter at områdevurde-
ringen ble laget, kjenner vi ikke til planer for fortetting på de tre 
nabotomtene. Og ved å endre reguleringsformålet fra blokkbebyg-
gelse til konsentrert småhusbebyggelse på denne tomta, ser vi ikke 
lenger åpenbare grunner for å beholde avstandskravet på 8 meter i 
øst.  
 
Totalt sett vil byggevolumet bli mindre enn ved eksisterende planbe-
stemmelser, og slik sett harmonere bedre med nabobebyggelsen. Vi 
mener at en slik endring ikke vil ha negative konsekvenser for  
bruken av området og boligene omkring. Tvert om vil endringen fra 
et planfaglig ståsted oppleves som positiv, ettersom bebyggelsen 
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blir skalert ned i størrelse, brutt mer opp og fremstår med mange av 
de samme egenskapene som nabobebyggelsen.  
 

 
 Forslag til ny bebyggelse sett fra NORDVEST 

 
Området er bebygd med en stor enebolig i dag, og denne eneboli-
gen er regulert bort. Tomta er fra Molde kommune sin side vurdert 
til å være velegnet til fortetting. Reguleringsendringen er mer et 
spørsmål om hvordan fortettingen skal skje, mer enn om det skal 
fortettes. 
 
Ettersom terrenget er nesten helt flatt nord for tomta, vil det uan-
sett hvilken måte den aktuelle tomta bebygges på, være relativt lite 
utsikt for naboene bak mot fjord og fjell. Eksisterende gammel og 
stor vegetasjon på tomta gjør også at utsikten per i dag er begren-
set.  
 

Grønnstruktur og ve-
getasjon 
 

Det etterstrebes at mest mulig av eksisterende vegetasjon skal tas 
ned. Noen av de gamle trærne er svært store, og begrenser utsyn 
og sollys i stor grad. Fjerning av denne vegetasjonen vurderes som 
positiv for naboene. Der terrenget blir bearbeidet, skal det beplantes 
og utformes slik at det i størst mulig grad tilpasses det eksisterende. 
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Landskap og terreng-
former 

 

Terrenget skal i størst mulig grad beholdes ut mot naboene som det 
er i dag, slik at det visuelle uttrykket ikke skal virke skjemmende på 
omgivelsene. Mot veien skal terrenget senkes noe, men på en slik 
måte at underetasjen blir minst mulig synlig.  
 
Det skal tas bort noen masser sentralt på tomta, og dette stedet er 
velegnet til et felles adkomsttun for beboerne og gjester. Felles pri-
vat lekeplass for små barn kan anlegges i nærheten av adkomsttu-
net. Det skal opparbeides 2 store private terrasser / balkonger pr 
bolig mot sør av god kvalitet, samt uteplasser ved inngangspartiene 
mot nord. 
 

 
Forslag til leiligheter sett fra Glomstuvegen/ Nordskogvegen 

 

Trafikkforhold 
 

Det vil bli etablert atkomst til området og parkeringsgarasjen fra 
Nordskogvegen. Dette er samme prinsipp som eksisterende situa-
sjon og eksisterende reguleringsplan. 
 

Forholdet til kravene i 
kapittel II i Natur-
mangfoldloven 
 

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og 
i fremtiden. 
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Vi har sjekket Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase 
www.naturbase.no og fant følgende for Bjønnan og området rundt: 
 

 Vernet område:                   
Foreslått vernet:  
Naturtyper:        
Artsdata:          
Kulturlandskap:   
Statlig sikra friluftsliv:  
Viktige friluftslivområder:    

Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 

 
 I Artsdatabanken www.artsdatabanken.no fant vi heller ingen regi-

streringer for selve planområdet. 
 

Uteområder/ krav til 
uteoppholdsareal 

Tomta og prosjektets størrelse gjør det ikke mulig å opparbeide 
store, felles uteoppholdsarealer, men det skal opparbeides et felles 
tun mellom bygningsgruppene, samt en lekeplass for småbarn. Mar-
ka er forholdsvis nær, samt flere leke-, park- og idrettsareal finnes 
innenfor 2-5 minutters gåavstand fra tomta. Lekeareal for de minste 
barna vil derfor være gruppen som det vil være viktigst å ta hensyn 
til, og som prioriteres ved utforming av lekeareal. Tomta er relativt 
flat, og alle ubebygde areal vil være verdifulle og lett kunne utnyttes 
til uteoppholdsareal. I skisseprosjektet har det også vært fokus på 
arealet mellom husene. Dette arealet ligger skjermet, men det vil 
aktiviseres av inngangspartiene og private uteplasser. Dette arealet 
vil også kunne benyttes til ulike aktiviteter for barn og unge. 

 

 

 
Adkomst fra VEST 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Det er planlagt rause balkonger/terrasser for alle leilighetene.  Disse 
er alle sør- eller vestvendt og vil ha gode solforhold, og vil derfor 
være av stor verdi for uteoppholdskvaliteten. 
 

Barn og unges inter-
esser 
 

Denne planen er relativt liten i areal, og utvendig leke- og opp-
holdsareal er ikke regulert som egne formål/plasseringer. Det er 
imidlertid stilt krav om at utomhusplan i målestokk 1:200 skal god-
kjennes av kommunen før igangsettingstillatelse blir gitt. Slik sett er 
utbygger sikret en mest mulig fleksibel og optimal plassering av  
arealene, samtidig som kommunen er sikret at slike areal skal plan-
legges og opparbeides, samt at kvaliteten på arealene kan sikres. 
Dette er i samsvar med bestemmelsene i eksisterende regulerings-
plan. 
 
For barn vil det bli viktig å kunne benytte seg av både private- og 
fellesareal på tomta, samt kvaliteter i nærområdet. Marka, Bekkevoll 
skole, sandvolleyballbanene, Sellanrå skole, Romsdalsmuseet, Træ-
ffhuset og Molde idrettspark er alle innenfor kort avstand (2-5 mi-
nutter til fots) og er offentlige funksjoner/ areal som gir aktivitet og 
utfoldelsesmuligheter for beboere innenfor planområdet. 

 
Energibehov - energi-
forbruk 

I bestemmelsene er det tatt inn følgende punkt om energi: 
I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny 
bebyggelse tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der 
det ikke er lagt til rette for fjernvarme, skal nærvarmeanlegg vurde-
res. Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges med lav energibruk.  

 
Økonomiske konse-
kvenser for kommu-
nen 

En utbygging i tråd med planforslaget vil ikke medføre noen økono-
miske konsekvenser for kommunen. Dette er en privat utbygging, 
hvor utbygger tar alle kostnader ved realisering av prosjektet. 

  
 
8. INNKOMNE MERKNADER OG INNSPILL 
 
Offentlige høringsin-
stanser 
 

- Istad nett AS, datert 14.11.13 
- Statens Vegvesen, datert 12.9.13 
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 25.9.13 
- Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 08.10.13 

  
Merknadene blir her kort referert og kommentert: 

 
Istad Nett AS,  
datert 14.11.13 
 
 

 
Istad nett har ingen kommentar til reguleringsarbeidet, og orienterer om 
sitt nett i området. En eventuell flytting /omlegging på installasjoner må 
helt eller delvis dekkes av utbygger. De ber videre om å bli informert på 
et tidlig stadium. mhp. el-forsyning, antall boenheter, plassering osv.  
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Statens Vegvesen, 
datert 12.09.13 

 
Kommentar:  
Merknaden tas til etterretning. 
 
Statens vegvesen har ingen kommentarer til reguleringsarbeidet. 
 
Kommentar: 
- 

 
Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal,  
datert 25.09.13 
 

 
Fylkesmannen kommenterer at de forutsetter at barn og unge sine in-
teresser blir ivaretatt i planprosessen Det vises til Rundskriv T-2/08. 
 
Kommentar:  
Det vises til planbestemmelser og -beskrivelse. Merknaden tas til etter-
retning. 
 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune, 
datert 08.10.13 
 

Det må settes av tilstrekkelig med areal til lek innenfor planområdet, og 
de viser til gjeldende reguleringsplans konkrete krav til uteoppholdsareal 
og felles leikeareal for de minste barna. Alle eventuelle endringer i pla-
nen må synliggjøres. 
 
Fylkeskommunen viser også til at det er funnet spor av aktivitet etter 
steinbrukende tid (flint) på sjukehustomta, rett nedenfor. Kulturavde-
linga må varsels umiddelbart dersom det skulle dukke opp flint eller 
andre gjenstander i forbindelse med grunnarbeid på eiendommen. 
  
Kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. Funn fra steinaldertiden er regulert i 
bygningsloven og eventuelle funn vil bli håndtert deretter. 
 

Naboer og vel-
foreningen 
 

Det kom inn totalt 6 tilbakemeldinger fra naboer og velforeningen: 
Merknad 1: Bekkevoll Velforening (24.9.2013) 
Merknad 2: Flohr og Hole (24.9.2013) 
Merknad 3: Bryhn og Klokkernes (07.10.2013)   
Merknad 4: Bjørset og Melbø (03.10.2013) 
Merknad 5: Haugen (12.10.2013) 
Merknad 6: Isaksen (06.10.2013) 
 
Innledning 
Flere av de innkomne merknadene har de samme argumentene. Vi vel-
ger derfor å svare generelt på tema som er nevnt.  
 
Byggehøyde 
Nytt forslag om å bygge rekkehus gir en annen virkning enn det som ble 
vist naboene under nabomøtet, og mange av innvendingene er derfor 
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imøtekommet med dette reguleringsforslaget. Vi går ut fra at en drei-
ning av prosjektet fra leiligheter til rekkehus oppfattes som positivt. Det 
blir færre boenheter som følge av dette, og type boliger vil være lik na-
boenes boform.  Byggehøyden foreslås inntil 67,2m for de bakre husene 
og 64.5m for de fremre husene, noe som vil være lavere eller i henhold 
til eksisterende plan. Dette er ca 2 m lavere enn generelle krav i plan- 
og bygningsloven (8m gesims og 9m møne). Det er også flere hus i 
nærområdet som har tilsvarende eller til dels større byggehøyde.  
 

 
Perspektiv fra NORDØST 

Grønn korridor mot øst 
Det er riktig at korridoren mot øst reduseres fra 8 til 4 meter. Denne 
korridoren ble vedtatt i gjeldende reguleringsplan fordi den planen tilla-
ter bygging av to stk. lange lavblokker i tre etasjer. Ved å bygge rekke-
hus etableres det en lavere bygningsmasse enn tidligere skissert. Dette 
forutsetter at byggegrense mot øst forandres til 4m fra nabogrense, 
som er vanlig praksis ved småhusbebyggelse. Spørsmålet har også vært 
drøftet med plan- og reguleringsavdelingen, og tilbakemeldingen derfra 
er positiv. 
 
Upresise tegninger 
Tegningene som er vist alle naboene er laget på grunnlag av kart vi har 
mottatt fra kommunen. Kartene kan være upresise, men er likevel så-
pass korrekte at de gir et realistisk bilde av planlagt virkelighet. Ingen 
av tegningene er manipulert eller bevisst feilaktig fremstilt, dette er en 
urimelig påstand fra noen av naboene og beror trolig på misforståelser. 
 
I samråd med Molde kommune, ble alternativt forslag til bebyggelse (4 
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punkthus) illustrert med fokus på plassering og volum når det ble pre-
sentert i nabomøtet den 13.6.2013. Hensikten med nabomøtet var nett-
opp å invitere naboene til en dialog rundt alternativ bebyggelse av tom-
ta siden gjeldene reguleringsplan vanskeliggjør en utbygging. Detaljert 
prosjektering og utseende på bygningene vil bli utført etter at ny regule-
ringsplan gir åpning for en slik bebyggelse, og en byggesøknad blir 
sendt. 
 
I reguleringsprosessen er det foretatt flere vurderinger og ulike utbyg-
gingsprinsipp er vurdert. Det er konkludert med at rekkehus vil svare til 
de fleste av momentene som er påpekt fra naboene. Illustrasjonene 
som er vist i denne planbeskrivelsen er endret og mer gjennomarbeidet 
enn de illustrasjonene som ble vist under nabomøtet i juni-2013. 
 

 
 Perspektiv fra ØST 

Solforhold 
De nordligste rekkehusene vil bli plassert i en avstand på ca 25-30m fra 
naboene mot nord, og vil således ha en begrenset innvirkning på solfor-
holdene for bakenforliggende naboer. Sol- og skyggediagram vil bli ut-
arbeidet i forbindelse med en byggesøknad. 
 
Adkomst fra nord 
Reguleringen tar utgangspunkt i et skisseprosjekt som viser biladkomst 
sentralt på tomta, og ingen av naboene vil bli direkte berørt av planlagt 
biladkomst. Begge husrekkene har fotgjengerbasert adkomst fra nord. 
 
Forutsigbarhet 
Det argumenteres med at den gjeldende reguleringsplanen nylig ble 
vedtatt, og at ny reguleringsprosess bør avvises for å skape forutsigbar-
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het for naboene. Her må det nevnes at utbygger brukte lang tid og be-
tydelige ressurser i forkant av forrige reguleringsprosess. Den resulterte 
som kjent med et overraskende politisk forslag som reduserte bygge-
høyden med 2.3m, stikk i strid med innstillingen fra kommuneadmini-
strasjonen. Det er vanskelig å få til en forsvarlig utbygging av tomten i 
henhold til dagens reguleringsbestemmelser. Siden våren 2013 har ut-
bygger på konstruktivt vis involvert arkitekt, kommune og naboer i en 
alternativ utnyttelse av eiendommen. Utbyggers ønske var å søke en 
«mindre endring» av gjeldende reguleringsbestemmelser, men Plan- og 
utviklingsutvalget besluttet, som nevnt tidligere, at en ny komplett regu-
leringsprosess er nødvendig. Ønsket om forutsigbarhet er gjensidig. 
 
Oppsummering 
I nabomøtet den 13.6.2013 ble det presentert 2 alternativer. Fra utbyg-
gers ståsted, kan det virke som om flere har en generell motstand mot 
enhver forandring. Det virker også som at naboene ønsker det beste fra 
begge alternativ; Både punkthus og lav byggehøyde. Det sier seg selv at 
et slikt prosjekt ikke ville være særlig økonomisk bærekraftig. Vi mener 
4 punkthus ville være en bedre løsning for nærområdet enn to lange 
lavblokker. Rekkehus som er skissert i dette reguleringsforslaget repre-
senterer sannsynligvis en enda bedre løsning for naboene. Og at fami-
lieboliger som dette er i tråd med en type fortetning Molde kommune 
ønsker seg i bynære boligområder.  
 

 
Perspektiv fra SØRØST 
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9. ROS-ANALYSE 
 
Generelt 
 

Plan- og bygningsloven krever at det i forbindelse med planarbeid 
skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Hen-
sikten er både å avdekke om det er eksisterende risiko- og sårbar-
hetsforhold som vil ha betydning for planen, og om planlagt utbyg-
ging vil representere nye slike forhold.  
 
Vurderingene er gjort med bakgrunn i sjekklisten til Molde kommu-
ne. Jfr. utfylt sjekkliste på siste i side i planbeskrivelsen. 
 

Punkt 1.d 
 
 
 
 
Punkt 1.e 
 
 
 
Punkt 1.f 
 
 
Punkt 1.h 

Prosjektet ligger på en flat tomt, men det er vanskelig å vite detal-
jert hvordan grunnforholdene er uten å gjøre grunnundersøkelser. 
Det er ved befaring påvist fjell i dagen og løsmasser. Det er en for-
utsetning at slike undersøkelser blir utført senere i prosessen. 
 
Terrenget er relativt flatt i dette området. Ved å plassere byggene 
på terrenget som skissene viser, vil vi ved hjelp av bygningskrop-
pen skape en avgrensing og tilpasning mot omgivelsene.  
 
Vi har lagt ved en rapport om radon, som vi tidligere har mottatt 
fra kommunen. 
 
Prosjektet ligger nær, men ikke tett opp til skogen, og vil i så grad 
ikke ligge særskilt utsatt til dersom det skulle bryte ut skogbrann i 
området. Det er heller ikke regnet som en stor sannsynlighet at det 
bryter ut skogbrann. Store deler av bebyggelsen i Molde ligger tett 
opp mot marka, og vi kan ikke se at tiltaket vil utgjøre noen stor 
risiko. 

 
Punkt 4.a 

 
Vi har sendt en henvendelse til Molde vann og avløp KF for å få en 
uttale om det er tilstrekkelig slokkevannforsyning i planområdet. Vi 
ettersender tilbakemeldingen når vi mottar den fra Molde vann og 
avløp KF. Dette er spørsmål som er ikke avgjørende for planproses-
sen. Er det ikke tilstrekkelig slokkevannforsyning vil løsninger for 
dette avklares senere i prosjekteringen av bygningene. I regule-
ringsbestemmelsene er det tatt inn et rekkefølgekrav om at det 
skal foreligge en godkjent plan for kommunaltekniske anlegg (veg, 
vann og avløp) før området opparbeides. Dette kravet sikrer at en 
har avklart nødvendige spørsmål vedrørende vannforsyning. 

  
Oppsummering 
 

Ved gjennomgang av sjekklisten har en på nåværende tidspunkt 
ikke avdekket forhold som vil kreve særskilte tiltak. Vår vurdering 
er at det ikke er knyttet noen uakseptabel risiko ved utvikling av 
eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. 
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10. SJEKKLISTE FOR VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 

Emne  Er det knyttet uakseptabel risiko til følgende forhold? Nei Ja 

1. Naturgitte 
forhold 

a 
Er området utsatt for snø- eller steinskred eller større fjells-
kred?  

X  

b Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? X  

c Er området utsett for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? X  

d Er det fare for utgliding i området (ustabile grunnforhold)?  X  

e Er det terrengformasjoner med spesiell fare (stup etc.)? X  

f Er det registrert radon i grunnen? X  

g Er området sårbart for ekstremvær/ stormflo? X  

h 
Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for boli-
ger/hus? 

X  

2. Infrastruk-
tur 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendinger som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området: 

- Hendelser på veg 

- Hendelser på sjø/elv/vann 

- Hendelser i luftfart 

X  

c 

Er det spesielle farer ved bruk av transportnettet for gående, 
syklende og kjørende innenfor området: 

- Til forretninger/ serviceanlegg 

- Til skole/barnehage 

- Til anlegg for friluftsformål, turveg og skiløype 

- Til nærmiljøanlegg/idrettsanlegg/alpinanlegg 

- Til busstopp/kollektivanlegg 

X  

 d Går det høgspentlinjer ved/gjennom området? X  

 
3. Farlige an-
legg/ tidligere 
bruk 

a Omfatter området spesielt farlige anlegg? X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærlig-
gende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 
X 

 

 c 

Er området påvirket/forurenset av tidligere virksomhet: 

- Gruver, åpne sjakter, steintipper og lignende 

- Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer og lig-
nende 

- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering 

- Annen forurensing 

 
X 

 

4. Brann/ 
ulykkesbered-
skap 

a 
Er det tilstrekkelig slokkevannforsyning (mengde og trykk) i 
området? 

X  

b Har området gode tilkomstruter for utrykningskjøretøy? X  

 c Er det spesielle brannobjekter i området? X  

 
 

d 
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i områ-
det/nærheten? 

X  
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5. Sårbare 
objekt 

a Er det vannforsyning/drikkevann i området? X  

b 
Er det fredet eller bevaringsverdig bebyggelse/anlegg i områ-
det? 

X  

c 
Er det registrerte automatisk fredet kulturminner eller funn av 
slike i området? 

X  

d 
Er det registrert viktige natur- og/eller miljøkvaliteter i områ-
det? 

X  

6. Plan/nye 
tiltak 

a 
Vil planen og/eller nye tiltak i seg selv føre til endringer av risi-
ko- og sårbarhetssituasjonen nevnt under punktene 1-5 oven-
for? 

X  

b 
Vil gjennomføring av planen og/eller nye tiltak i seg selv være 
sårbare for endringer av de samme forholdene? 

X  

 c 
Vil nye tiltak/virksomheter føre til økt luftforurensning og/eller 
støy? 

X  

     

 d 
Er det i planen tatt hensyn til økende ekstremvær, inkl. økende 
nedbør og tilhørende løsninger for overvannshåndtering? 

X  

 e Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? X  

 
 
11. ENDRINGER ETTER VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
 


