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11/14 Molde kommunestyre 20.03.2014 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.03.2014  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering 
for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1, plan nr. 200724, slik plandokument datert 
23.01.2014 viser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 25.02.2014  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering 
for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1, plan nr. 200724, slik plandokument datert 
23.01.2014 viser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 18.02.2014  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering 
for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1, plan nr. 200724, slik plandokument datert 
23.01.2014 viser. 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1, plan nr. 200724, slik 
plandokument datert 23.01.2014 viser. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Molde kommune 
 
Bakgrunn:   Reguleringsarbeidet for området rundt Molde fengsel ble startet 

opp i 2007. Molde kommune hadde da ervervet fengslet med 
tilhørende eiendom. På det tidspunktet var det aktuelt å bygge 
Kirkens hus på området samt krisesenter. På de øvrige arealene 
hadde grunneiere signalisert ønske om utvikling til boligformål. 
Området var bare delvis regulert tidligere. 
I løpet av planprosessen har det vært mange runder med 
vernemyndighetene, særlig angående fengselsanlegget. I 2011 
varslet Riksantikvaren oppstart av fredningssak etter 
kulturminneloven for Molde fengsel. 
Videre er spørsmålet om bygging av Kirkens hus ikke lenger 
aktuelt. Derimot er behovet for et nybygg for kulturskolen 
aktualisert seg. Begrunnelsen for å plassere denne på dette 
området, er de avtaler om samarbeid en har med Molde 
videregående skole, og dermed behovet for nærhet til denne. 
Planarbeidet for nytt krisesenter pågår for fullt, og kommunestyret 
har vedtatt at dette plasseres i dette området. 
 
Reguleringsforslaget ble behandlet av plan- og utviklingsutvalget i 
møte den 18.06.2013. Mottatte merknader og kommentarer ligger 
vedlagt. 

 
Plansituasjon:  Planområdet berører følgende planer: 

Plan nr. 0149 Regulering av brannstrøket i Molde. Det er ikke angitt 
reguleringsformål for berørt område. 
Plan nr. 0354 Reg.plan for planteskoleområdet. Berørt område er 
regulert til vegformål. 
Plan nr. 0502 Reguleringsplan Molde kretsfengsel. 
Reguleringsformål er offentlig bebyggelse/fengsel, og bevaring av 
bygninger. 
Plan nr. 200405 Molde sentrum. Berørt område er regulert til 
kjøreveg og fortau. 
Kommunedelplan for Molde by, vedtatt 2000 Arealbruken er avsatt 
til offentlig bebyggelse, grøntområde og boligbebyggelse. I tillegg 
legges det til grunn en omlegging av vegsystemet i området. Dette 



siste er forlatt i reguleringsplanene nr. 0502. Molde kretsfengsel, og 
nr. 200405, Molde sentrum. 
Største delen av grøntområdet er i reguleringsplan 0502, som er 
nyere enn kommunedelplanen, omregulert til offentlig 
byggeområde. 
 

 

Saksgjennomgang: 

Mottatte merknader. 
 
1. Istad Nett AS: 

Ingen kommentar til reguleringsarbeidet.  
 
2. Molde vann og avløp KF: 

Slokkevannssituasjonen i området er tilfredsstillende. Kommunalt anlegg for 
spillvann og overvann ligger i offentlig veg rundt kvartalet. 

 
3. Noregs vassdrags- og energidirektorat: 

Ingen merknad til planen. 
 
4. Molde kommune helsetjenesten: 

Det fokuseres på folkehelse og belastningen av vegtrafikkstøy, og det stilles 
spørsmål ved hva bestemmelsene pkt. 5.2 betyr: For ny bebyggelse innenfor 
hensynssonen skal det dokumenteres at tilfredsstillende støyforhold er i varetatt og 
nødvendige skjermingstiltak innarbeidet i byggesakene. Det henvises til klager 
knyttet til bygge- og anleggsstøy og behovet for at bestemmelsene er konkret også 
overfor slike forhold, og det er lagt ved forslag til ny utforming av disse. 
Kommentar: Støyberegninger er gjennomført og reguleringsbestemmelsene er 
omarbeidet. 

 
5. Statens vegvesen: 

Ingen merknad. 
 

6. Molde kommune byggesak og geodata: 
Merknaden inneholder påpekninger knyttet til reguleringsbestemmelsene, og ønske 
om korrigeringer og presiseringer. 
Kommentarer: Bestemmelsene er justert for å imøtekomme ønsket om mer 
anvendelige og klare bestemmelser så langt det ikke endrer hensikten med plan- og 
bestemmelser. 

 
7. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

Fylkesmannen forutsetter at nødvendig støytiltak blir innarbeidet i planen. 
Kommentar: Støyberegninger er utført, og bestemmelsene er omarbeidet. 

 
8. Hammerø & Storvik Prosjekt AS: 

Det vises til arbeidet med nytt krisesenter, og behovet for en viss fleksibilitet i 
forhold til at prosjektet er under utvikling. 
Dette gjelder spesielt grense mellom Krisesenter og boligprosjekt (BB1 og BB2), 
som kan bli noe justert ved en evt.  
Byggehøydene bør justeres for bedre tilpassing til aktuelle byggeprosjekt. 
I tillegg har Krisesenteret behov for tilkomst fra Øvre veg. 



Kommentar: Det er gjort justeringer av plankart og bestemmelser for å tilpasse 
planen til aktuelle byggeprosjekt. Dette gjelder også byggehøyde. Vedr. avkjørsler 
og trafikksituasjon, vises det til drøftingen av denne nedenfor. 

 
9. Møre og Romsdal fylkeskommune: 

Merknaden inneholder konkrete forslag til justering av bestemmelsene knyttet til 
området som vil bli omfattet av Riksantikvarens fredningsvedtak for Molde fengsel. 
Merknaden inneholder i tillegg forholdet til verneverdige kulturminner fra nyere tid, 
Øvre veg 3 og Øvre veg 13.  
Kommunen oppfordres på nytt til å utforme reguleringsplanen slik at disse 
bygningene bevares. 
Kommentar:  Dette er en utdypning av kulturavdelingens tidligere innspill til 
planarbeidet, og er kommentert gjennom PUS sak 80/13 og vurdert i 
planbeskrivelsen. Der er det drøftet gjennom og begrunnet hvilke prioriteringer som 
er lagt til grunn i reguleringsplanen. I dette tilfellet har en prioritert behovet for 
bygging nytt Krisesenter framfor å bevare Øvre veg 3. 

 
10. Vega Eiendom AS: 

Eieren av eiendommen ber om at det kan innarbeides tilkomst/avkjørsel fra Øvre 
veg til eiendommen. Begrunnelsen er den store høgdeforskjellen mellom mulig 
parkeringsetasje og regulert avkjørsel. 
Kommentar: Se drøftingen av trafikksituasjonen nedenfor. 

 
Planfaglig vurdering: 
 
Hovedgrepene i planen er i all hovedsak de samme som tidligere: 
o Det legges til rette for tilbygg til Molde fengsel, og at både tilbygget og 

fengselsbygningene blir tatt i bruk til kulturskole. 
Hovedtilkomsten skjer fra Veøygata, med mulig varelevering etc fra fellesavkjøring 
fra Fridtjof Nansens gate. 

o Nytt Krisesenter m.m. plasseres øst for Tinghuset ned mot Øvre veg. Trafikk til og 
fra senteret skal skje via felles avkjøring fra Fridtjof Nansens gate. 

o Ny boligbebyggelse langs Øvre veg gis tilkomst via en avkjøring fra Fridtjof Nansens 
gate sammen med den bakenforliggende boligeiendommen. Utkjøring fra den nye 
bebyggelsen skal skje direkte til Øvre veg. 

o Reguleringsformålet bolig er endret til kombinert bolig/kontor/forretning, da det i et 
så sentrumsnært område bør være mulighet for også slike virksomheter. Slik 
markedet er vurdert, vil slik virksomhet bare skje i svært begrenset omfang. Derfor 
er det ikke angitt en arealmessig fordeling mellom de ulike typer virksomheter. 

 
Forholdet til kulturminner er gjennomgått i sak 80/13 og i planbeskrivelsen. Rådmannen 
mener dette er avklarende i forhold til de aktuelle behov for utbygging som 
reguleringsplanen skal gi rom for, og dermed de prioriteringer kommunen har valgt å 
gjøre. Ytterligere argumentasjon ansees ikke nødvendig.  
Rådmannen konstaterer at fylkeskommunens kulturminnefaglige vurderinger er formet 
som et sterkt råd. 
 
Utformingen av veg- og trafikksituasjonen er utfordrende. Trafikktallene på Øvre veg og 
Fridjof Nansens gate er henholdsvis 9900 og 2225 Ådt. Øvre veg er fylkesveg og 
Fridtjof Nansens gate er kommunal veg.  
Begge er sterkt trafikkerte hovedtrafikkårer, samtidig som de betjener de tilgrensede 
eiendommene med et stort antall direkteavkjørsler. Det er et generelt ønske å redusere 



antall avkjørsler til hovedferdselsårer. Men samtidig ligger dette området så godt som 
midt i bykjernen og vegene kan ikke betraktes kun med hensyn på «gjennomgangs-
trafikk». 
Å redusere antall avkjørsler er likevel positivt og viktig bidrag til trafikksikkerheten, og 
dette var plan- og utviklingsutvalgets begrunnelse for sitt vedtak i forbindelse med 
offentlig ettersyn. 
Rådmannen mener at de korrigeringer som nå går fram av plandokumentene, gir en 
tjenlig og akseptabel trafikksituasjon. Løsningen innebærer at det fra Øvre veg til den 
ene avkjørselen kun tillates «høyre av og høyre på» kjøring. Jfr. planbestemmelsene  
§ 3.1. 
Trafikkløsningen er avklart med Statens vegvesen. 

Tilråding: 

Med de justeringer av plankartet og tilhørende avklaringer som er gjort, ligger det til 
rette for å fremme planen til sluttbehandling. Rådmannen rår derfor til at saken 
fremmes for godkjenning og planvedtak til kommunestyret. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef  
 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Planbestemmelser 
3 Plankart 
4 Mottatte merknader 
 
 
 


