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Sammendrag: 
Eiendommen Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 ligger med arealet innenfor regulerings-
grensen konsentrert boligbebyggelse. Formålet med planen er å rive eksisterende 
bebyggelse som er en horisontalt delt enebolig pluss kjeller og loft. Videre å sette 
opp en 2 vertikaldelte tomannsboliger (4 boenheter). Husene vil være på 2 etasjer 
Under boligen vil det være en parkeringskjeller/sokkeletasje.  
 

 
Luftbilde av område Røysan og Reknes 
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Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 
 
 

 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 
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Lekeplass 1 
 

 
Lekeplass 2 
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Faktaopplysninger 
 

1.0   BAKGRUNN  

 
Forslagstiller er Romsdalsgata 22 AS. Romsdalsgata 22, 6415 Molde. Konsu-
lent er Lasse Moen EFFECTOR GSCM. 

 
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningsloven med tilhørende forskrif-
ter. Tiltaket faller ikke inn under lovens kriterier for konsekvensutredning og 
blir derfor ikke konsekvens utredet.  

 

2.0  Planprosess og medvirkning 

 
2.1.    Kunngjøring         

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 05.12.2012 i Romsdals Budstikke. 
Hjemmelshavere, Rettighetshavere, fagmyndigheter, naboer og organisasjoner 
er varslet ved brev. 
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2.2. Eventuelle avklaringer med offentlige myndigheter 
        Planforslaget utarbeides i dialog med offentlige myndigheter. 
 
2.3. Andre forhold som er viktige for beskrivelsen av foreløpig saksgang 

Det er avholdt oppstartsmøte med Molde kommune 07.11.2012. Referat ble 
skrevet av Molde Kommune. Senere har vi hatt to møter hvor vi har blitt enige 
om byggets arkitektoniske form/masse/omfang/størrelse. Videre om byggets 
uteareal og spesielt fasade mot nord Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Vi har arbeidet 
sammen med Molde kommune i hele utformingen av prosjektet. Molde Kommu-
ne var representert med Björn Gregull og Arne Strømme i denne prosessen.  

 
2.4. Fremdriftsplan 
        1. gangsbehandling  vinter/vår 2013 
        Offentlig ettersyn  vinter/vår 2013 
        2. gangs behandling  vår/sommer 2013 
        Vedtak i kommunestyret sommer 2013 
 
3.0  PLANPROGRAM 

Utarbeidelse av planforslag Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 faller på grunn av 
planområdets størrelse ikke under tiltak som forutsetter planprogram. 

 
4.0 EKSISTERENDE PLANER, AREALBRUK OG EIERFORHOLD 

 
4.1  Planstatus 
        Planområdet er satt av til boligformål i gjeldende kommuneplan. 
 

Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan (Reg.plan med tomte og bebyg-
gelsesplan for områder Bjørset, plannr. 0567) regulert til småhusbebyggelse. 
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Figur 1: Gjeldende reguleringsplan 

 
4.2  Eierforhold 
       Eiendom: Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35, gbnr. 24/511 
       Eier: Romsdalsgata 22 AS. Romsdalsgata 22, 6415 Molde 
 
5.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 
5.1  Beliggenhet 

Planområdet ligger i Molde kommune, i området Røysan og Reknes sør. Det 
omfatter eiendommen Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35, gnr./bnr. 24/511.   

 
        Avgrensning 

Planområdet er avgrenset i nord av gang- og sykkelvei, i øst av eiendommen 
med gnr./bnr. 24/509 og 24/574. I syd av eiendommen 24/606. I øst av eien-
dommen 24/514 (Istad Kraft) 

 
        Størrelse 
        Området utgjør et areal på 1203 m2. 
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5.2  Dagens arealbruk 
 
       Planområdet er bebygd med en horisontaldelt enebolig + kjeller og loft. 
 
       Tilstøtende arealbruk 
       

Naboeiendommene er boliger. Naboeiendom i øst 24/514 tilhører Istad kraft 
hvor det er en «trafo». 
Dette er allerede avklart skriftlig med Istad kraft om hvilke betingelser som 
ligger til grunn for oppføring av nytt bygg på deres naboeiendom 24/511. I til-
legg har Istad gitt en skriftlig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven med 
anledning til å kunne bygge inntil 2.2 meter fra bytegrense. 

 
5.3  Stedets karakter 
 

Området har en svært variert karakter. Forskjellig arkitektur som gjenspeiler 
tidsepoker når byggene ble bygd. Området har forskjellig type bebyggelse og 
formål. Eneboliger, tomannsboliger, «Røkke» blokka, Røysan blokka. Takkon-
struksjoner varierer fra flatt tak til skråtak. 

 
5.4  Landskap 
 

Planområdet ligger ca. 300 meter fra Moldefjorden. Terrenget stiger fra fjor-
den mot nord. Planområdet ligger ca. på kotehøyde 30 m ved Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg. Det er godt solforhold på eiendommen – ingen skyggende trær 
eller høye bygninger er tett på. Rundt bebyggelsen består arealene av asfalt 
og vegetasjon (plen, små busker og 2 frukttrær.) 

 
5.7  Rekreasjon 
 

Selve planområdet byr ikke på spesielle kvaliteter for rekreasjon – men natur-
områder ligger i kort avstand. 

 
 
5.9  Trafikkforhold 
 

Det er god kjøreadkomst til planområdet både fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg 
og Røysan. Begge er kommunale veier. Det er godt gang- og sykkelveiforbin-
delse på nordsiden og sørsiden av planområdet. 
Det er få minutters gåavstand til sentrum samt et godt kollektiv trafikktilbud i 
umiddelbar nærhet. 

 



MOLDE KOMMUNE 

PLANBESKRIVELSE 

Plan ID: 

 

201225 

DETALJREGULERING FOR 

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS VEG 35 

 
 

Sist revidert: 
4.4.2014 

Godkjent dato: 
22.5.2014 

 

  Side 8 av 14   

5.10  Barns interesser 
 

Det vil bli ivaretatt egne områder for barns interesser på planområdet. Det 
finnes et mangfoldig tilbud i direkte nærhet til området. 2 lekeplasser innen en 
radius på 200 meter. Fotballplasser, badeland/ poppeloppe og kulturskolen for 
å nevne noen av tilbudene i området. I tillegg blir det etablert sandlekeplass 
og tilstrekkelig uteareal rundt huset. Dette er fastsatt i reguleringsbestemmel-
sene. 

 
5.11  Sosial infrastruktur 
 

Barnehager er i umiddelbar nærhet. Barneskole (Sellenrå barneskole) ligger i 
400 meters avstand med god gang forbindelse. Ungdomsskole ligger i 450 
meters avstand med god gang- og sykkelforbindelse. Høyskole ligger ca. 3 ki-
lometers avstand fra planområdet.  

 
5.12  Universell tilgjengelighet 
 

Planområdet ligger godt til rette for universell tilgjengelighet. Terrenget er 
forholdsvis flatt. Gang- og sykkelvei ligger på høyde med adkomst (1. etasje). 
Kjørevei ligger på høyde med adkomst. (1. etasje) 

 
5.13  Teknisk infrastruktur 
    

Tilkoblinger for vann, avløp og strøm er tilgjengelig med eksisterende bebyg-
gelse. 

 
5.17  Risiko- og sårbarhet 
 
         Sjekkliste er vedlagt. 
 
6.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
 
6.1  Planlagt arealbruk 
 
       Se vedlagte skisser. 
 

Planen skal legge til rette for boligbebyggelse, samt gode oppholdsarealer og 
sikker adkomst og parkering. 
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6.1.1 Arealer i planområdet er regulert til følgende formål: 
 
   Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 ledd nr.1) 
   Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  
 
 6.2  Gjennomgang og beskrivelse av planområdets formål og løsninger. 
 
   Bolig 
   Byggeområdet er regulert boligformål. Se nærmere vurdering under pkt. 7  
   (konsekvenser av planforslaget) 
 
  Uteopphold / Lek 

Området er sikret gjennom planbestemmelsene. Se nærmere beskrivelse un-
der pkt. 6.11. 

 
6.3  Bebyggelsens plassering og utforming 

Bygningen skal plasseres innenfor de satte byggegrensene. Huset skal ha flat 
tak. Nærmere detaljer til utformingen skal behandles i byggesaksprosessen. 

 
6.3.1  Bebyggelsens høyde. 
   Byggets høyde skal ikke overstige kote +40 
 
6.3.2  Grad av utnytting 
   Grad av utnytting er satt til %-BYA = 35 % 
 
6.3.4  Antall boliger, leilighetsfordeling, størrelse. 
  Det legges opp til 2 vertikaldelte tomannsboliger (4 boenheter). 
 
6.4  Bomiljø, bokvalitet 

Meget gode lysforhold for alle boenhetene. Utsikten fra alle boenhetene er 
meget gode. Solforholdene er gode. Muligheter for uteplasser på alle sider av 
bebyggelsen. 

 
6.5  Parkering 

Parkering skal skje i underetasje. 1,5 parkeringsplasser for hver boenhet. Ad-
komst fra parkering til boenheter er lagt til rette for universell, brukervennlig 
utforming.  

 
6.6  Tilknytning til infrastruktur 

Tilkoplinger til vann, avløp, strøm, telekommunikasjon overtas fra eksisterende 
bebyggelse. 
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6.7  Trafikkløsning 
  Planen legger opp til 2 innkjørsel til eiendommen fra Røysan.  
 
6.7.2. Utforming av veier 

Det skal ikke etableres interne veger eller endres offentlige veger. Innkjøring-
en til tomten vil bli utformet i samsvar med reguleringsplanen og situasjons-
plan under byggesaksprosessen 

 
6.7.5  Tilgjengelighet for gående og syklende. 
  Bebyggelsen vil være direkte tilknyttet til eksisterende gang- og sykkelvei. 
 
6.7.6  Tilrettelegging for sykkelparkering. 
  Det er satt krav til sykkelparkeringsplasser i tilknytning til inngangene. 
 
6.7.8  Frisikt 

Frisikt for inn og utkjøring fra eiendommen skal vurderes under byggesakspro-
sessen  

 
6.10  Universell utforming 

Uteoppholdsarealer og tilgang til leiligheter er utformet universelt (god fram-
kommelighet for orienterings- og bevegelseshemmede, tilgang til hensikts-
messig bod og oppstillingsplasser for sykler og barnevogner). Krav om univer-
sell utforming er nedfelt i planbestemmelser. 

 
6.11  Uteoppholdsareal 

I tillegg til balkong/terasse vil alle leiligheter har privat uteoppholdsareal. Disse 
arealene kan både brukes av barn/unge og voksne. Med den planlagte utnyt-
telsen blir det tilstrekkelig utearial med gord kvalitet per boenhet. 

 
6.11.1 Adkomst og tilgjengelighet 

Krav om universell utforming av uteoppholdsarealer er nedfelt i planbestem-
melser. 

 
6.11.2 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 
  Krav er nedfelt i planbestemmelsene. 
 
6.13  Kollektivtilbud 

Planforslaget inneholder ingen nye kollektivtilbud. Eksisterende tilbud er be-
skrevet under pkt. 5.9 i beskrivelsene. 
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6.14. Kulturminner 
Varslingsplikt i forbindelse med oppdagelse av kulturminner er nedfelt i plan-
bestemmelsene. Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommen. 

 
6.15  Sosial infrastruktur 

Planforslag inneholder ingen nye tilbud på sosial infrastruktur. Eksisterende 
tilbud er beskrevet under pkt. 5.9. 

 
6.16  Plan for vann og avløp 

Plan for vann og avløp, samt tilknytning til offentlig nett kreves til byggesøk-
naden. Overvannshåndtering er regulert i planbestemmelsene. 

 
6.17  Plan for avfallshenting/søppel sug 

Renovasjonsanlegg er planlagt på kjellerplan ved parkeringsplasser. Eien-
dommen er tilknyttet kommunal renovasjon. 

 
6.19  Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelser i forbindelse med plan for kommunaltekniske anlegg 
og utomhusplan er nedfelt i planbestemmelser. Uteoppholdsareal skal være 
ferdigstilt samtidig med bygningen. 

  
7.0 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfang kriterier og skal derfor ikke 
konsekvens utredes. Noen punkter av betydning er beskrevet under. 

 
7.1  Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål. 

I kommuneplanen er planområdet bestemt til konsentrert boligbebyggelse. 
Røysan og Reknes sør er et attraktivt boligområde i sentrum. Bokvalitet vurde-
res også å være høy. Planforslaget legger derfor til rette for økt tilbud av bo-
enheter i dette området av sentrum. Dette I tråd med politikernes ønsker om 
flere boenheter i sentrum av Molde. 

 
7.2  Stedets karakter 

Som beskrevet tidligere er bebyggelsen i området rundt omkring planområdet 
svært variert. Planforslaget legger til rette for en bebyggelse som i hovedtrekk 
svarer til bolig bebyggelsen i nærområdet. Siden terrenget er skrånende leg-
ger planen til rette for en underetasje/parkeringsetasje i tillegg.  Planlagt be-
byggelse har et flatt tak i samsvar med flere bebyggelser i området.  

 
7.3  By form og estetikk 

Planlagt bygningskropp med enkle klare volumer faller godt inn i eksisterende 
bebyggelsesstruktur. 
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Den har ingen uønsket fjernvirkning på omgivelsen. Fasadenes formspråk er 
tidsaktuell men samtidig harmonisk – ikke ruvende. Krav til utforming er ned-
felt i planbestemmelser. 

 
7.4 Naturmangfold 

Tiltaket berører naturmangfoldet i området i liten grad. I forhold til dagens 
område vil planforslaget inneholde krav om uteoppholdsarealer med passende 
beplantning. Det er nedfelt i planbestemmelser at utomhusplan med vegeta-
sjon skal godkjennes av kommunen. Økosystem blir i liten grad berørt.   
Tiltaket er av forholdsvis liten størrelse. Påvirkning av økosystemet i området 
ved ny bebyggelse vurderes å være liten. Kostnader for ny vegetasjon i områ-
det er en del av totalkostnader for prosjektet som tiltakshaver vil dekke. Pla-
nen legger til rette for miljøforsvarlig bebyggelse og drift. 

 
7.5  Trafikk, parkering 

Trafikkmengde vil ikke forandres i vesentlig grad. Nødvendig parkering vil fo-
regå på egen eiendom og derved ikke medbringe arealmessige uheldige kon-
sekvenser for omgivelsen. Kollektivtilbudet er meget bra og nærheten til sen-
trum og andre fasiliteter betyr mye mindre bruk av bil som transportmiddel. 

 
 7.6  Barnas interesser 

Som beskrevet tidligere er tilbudet i nærområdet meget godt. I tillegg kommer 
gode uteoppholdsarealer på selve planområdet. Dette vil sørge for at barnas 
interesser er godt ivaretatt.    

 
7.7  Teknisk infrastruktur 

Tilkoplinger til vann, avløp, strøm, telekommunikasjon overtas fra eksisterende 
bebyggelse. 

 
7.8  Økonomiske konsekvenser for kommunen. 
  Det vil være ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
7.9  Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget legger til rette for økt byggevirksomhet – som har positive virk-
ninger på næringslivet i regionen. 

 
7.10  Fremdrift 

Planen er å sette i gang med oppføring av ny bebyggelse umiddelbart etter 
vedtak av planforslaget. 
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BEMERKNINGER 
 

1. Jørund Alme Bjørnstjerne Bjørnsons veg 33. 

Ønsker at byggelinjen videreføres i nytt reguleringsarbeid. Utnyttelsesgraden 
ønskes innenfor «korridor» med omgivelsene. Byggehøyde holdes innenfor 
samme høyde som eksisterende byggemasse. Ønsker at innkjøring til eien-
dommen etableres i syd. 

 
        Forslagsstillers kommentar: 

Byggelinjen mot Bjørnstjerne Bjørnsons veg blir lik dagens byggelinje. Det vil 
bli noe større utnyttet mot sør. I likhet med nabo eiendommer øst for tomten 
ser vi at eiendommene tidligere har blitt fradelt og bebygd mot sør. Det er 
ingen byggelinje i sør mot Røysan. Byggehøyde vil holdes innenfor dagens 
byggehøyde. Det planlegges ny innkjørsel syd – vest på eiendommen. 

 
2. Laila Catrin Astrup. 

Har interesse av at lavblokken ikke blir nevneverdig høyere enn huset som 
står der i dag. 

 
       Forslagsstillers kommentar: 
        Lavblokken vil ikke bli nevneverdig høyere enn huset som står der i dag. 
 

3. Astrid Lind Schistad Lundhaug. Røysan 18 B     

Motsetter seg at det blir gjort endringer og gitt dispensasjon fra eksisterende 
boligstørrelse. 

 
        Forslagsstillers kommentar: 
        Røysan 18 B vil i veldig liten grad / ikke bli berørt av prosjektet.       
 

4. Henning Myrland og Ingrid Anne Lervik. Bj. Bjørnsons veg 35 

Ønsker ikke en utbyggelse av eiendommen som går på bekostning av dette i 
form av for høy utnyttelsesgrad eller uakseptabel høyde på bygningen. Barn 
og unges interesser må legges til grunn i planleggingen. Ønsker at utbygger 
skal bekoste fartsdump mot krysset mot Lillevikvegen og en nedenfor deres 
eiendom.  

 
      Forslagsstillers kommentar: 

Forholder seg til de retningslinjer som er gitt av Molde kommune. Det vil ikke 
bli for høy utnyttelsesgrad eller uakseptabel høyde på den nye bygningsmas-
sen. Barn og unges interesser vil bli meget godt ivaretatt. Fartsdumper vil for-
slagsstiller i samråd med Molde kommune eventuelt bekoste.  
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Etter ønske fra offentlige vegmyndigheter planlegges innkjørsel til eiendom-
men i sydøst på eiendommen.  

 


