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Detaljregulering for Bjørnstjerne Bjørnsons vei 35 - plannr. 201225 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

23/14 Plan- og utviklingsutvalget 22.04.2014 

38/14 Molde formannskap 29.04.2014 

33/14 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 Bjørnstjerne Bjørnsons vei 35, plannr. 201225 med tilhørende 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse (alle dokumenter sist endret 4.4.2014). 

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 Bjørnstjerne Bjørnsons vei 35, plannr. 201225 med tilhørende 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse (alle dokumenter sist endret 4.4.2014). 

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 Bjørnstjerne Bjørnsons vei 35, plannr. 201225 med tilhørende 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse (alle dokumenter sist endret 4.4.2014). 

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 Bjørnstjerne Bjørnsons vei 35, plannr. 201225 med tilhørende 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse (alle dokumenter sist endret 4.4.2014). 
 

 

1. Saksopplysninger 

Forslagstiller/tiltakshaver Romsdalsgate 22 AS fremmer forslag om omregulering på 
Bjørnstjerne Bjørnsons vei 35. Prosjektet legger opp til fortetting med 2 vertikaldelte 
tomannsboliger (konsentrert småhusbebyggelse) på eiendommen med 4 boenheter. 

2. Planprosess 

Planen har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 15.6.2013 – 9.8.2013. Innen 
tidsfristen mottok Molde kommune et stort antall innspill, merknader og innsigelser til 
planen. Innsigelsene ble trukket etter endringer i planen og planen ble fremmet til 
sluttbehandling i plan- og utviklingsutvalget 10.12.2013. 
 
Naboene hadde i merknadene gitt uttrykk for at de hadde store innvendinger til 
prosjektet som ble presentert. Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møtet (sak 122/13): 
 

«Med bakgrunn i de innkomne merknadene vurderer Plan- og utviklingsutvalget 
at det aktuelle prosjektet, som er grunnlaget for reguleringsforslaget, i form og 
størrelse passer dårlig inn i områdets karakter. 
Tiltakshaver bes vurdere en revisjon av dette med en bedre tilpasning til 
områdets preg, og hvor BYA settes til 35 %, og byggehøyder tilpasset 
omgivelsene. 
Plan- og utviklingsutvalget vil vurdere dette sammen med reguleringsforslaget, 
før eventuelt vedtak med innstilling til kommunestyret.» 

 

Sakspapirene og vedtaket er vedlegg i saken. 
 
I januar 2014 ble det gjennomført et møte mellom tiltakshaveren, Molde kommune og 
medlemmer av plan- og utviklingsutvalget for å få mer detaljert informasjon om 
intensjonen med vedtaket. I februar 2014 var plan- og utviklingsutvalget på befaring. 
Tiltakshaveren presenterte nye ideer for utnyttelse av tomten. De berørte naboene var 
til stede under befaringen og konseptet som ble presentert – og som beskrives under 
punkt 3 i saksframlegget – var av an slik karakter at det ble oppfattet positivt og kunne 
aksepteres av naboene. 
 

3. Nytt planforslag 

Det avviste planforslaget omfattet en lavblokk med opp til 9 leiligheter og en 
utnyttelsesgrad på opp til %-BYA = 50 %. Parkering skulle skje under bakkenivå med 
atkomst fra Røysan. Utformingen, volum, høyden og trafikkbelastning var 
hovedargumentene i naboens merknader. 



 
Det nye planforslaget har endret konseptet for tomten. Det er nå lagt opp til to 
bygningskropper med vertikaldelte tomannsboliger. Dette gir 4 boenheter. Atkomsten 
er fortsatt fra Røysan (etter kommunale krav) og parkering skal skje i underetasjen.  
Møne-/gesimshøyde er redusert. Terrengsnittet viser en høyde på 37,4 meter. Dette er 
1,32 meter under dagens mønehøyde. Utnyttelsesgraden er redusert til 32,1 %.  
 

4. Vurdering 
Etter møte og befaringen har tiltakshaveren tilpasset prosjektet på en måte som er i 
samsvar med kravene og ønskene både fra plan- og utviklingsutvalget og naboer. På 
befaringen uttalte både berørte naboer og representanter fra plan- og utviklingsutvalget 
seg positivt til prosjekttilpasningen.  
 
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelsen er tilpasset i samsvar med 
prosjektutkastet. For å gi tiltakshaveren mulighet til tilpasninger under 
byggeprosjekteringen er utnyttelsesgrad fastsatt med %-BYA = 35 % - som er i 
samsvar med vedtaket i plan- og utviklingsutvalget – og den maksimale kote-
/gesimshøyden er satt til 38 meter (uten tekniske installasjoner) og ligger dermed 
fortsatt litt under høyden av dagens bebyggelse. 
 
Prosjektet er ikke detaljplanlagt, men prinsippene for bebyggelsen som er førende for 
reguleringsplanen og terrengsnitt foreligger. Rådmannen mener at dette er tilstrekkelig 
for å kunne godkjenne reguleringsplanen.  
 
Rådmannens vurdering er at endringene i planen er tilpasninger som er gjort i 
forbindelse med høringsprosessen. Reduksjon av antall leiligheter og endring av type 
bygg tilsidesetter ikke intensjon i planen om fortettning (bygging av flere boenheter) på 
tomten og naboene ble hørt tilstrekkelig både gjennom befaring på eiendommen og 
gjennom at prosjektet er så vidt mulig tilpasset i samsvar med merknadene som ble 
sendt under offentlig ettersyn. Det er derfor ikke nødvendig med et nytt offentlig 
ettersyn. 
 
Rådmannen anbefaler at planen slik den foreligger i revidert form kan legges fram for 
kommunestyret til godkjenning. 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes  
 Kommunalsjef 
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