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Utvalgssaksnr  Utvalg  Møtedato  
28/14 Plan- og utviklingsutvalget 06.05.2014 
50/14 Molde formannskap 13.05.2014 
35/14 Molde kommunestyre 22.05.2014 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 22.05.2014  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Solheimhagen, Skåla, plannr 201303, i samsvar med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 07.04.14. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 13.05.2014  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Solheimhagen, Skåla, plannr 201303, i samsvar med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 07.04.14. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.05 .2014  

Innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Solheimhagen, Skåla, plannr 201303, i samsvar med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 07.04.14. 

Behandling 

Brev fra Statens vegvesen av 05.05.2014 vedrørende «Trekking av innsigelse – Avtaler om 
vegrett for gnr. 15 bnr. 1 over gnr. 15 bnr. 39» ble delt ut. 



 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Solheimhagen, Skåla, plannr 201303, i samsvar med plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 07.04.14. 

 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Planmaker 
Tiltakshaver: Småhusgrenda AS 
Hjemmelshaver: Flere private, går frem av planbeskrivelsen 
 

Plansituasjonen: 

Framlegget til detaljregulering har ligget ute til offentlig ettersyn i tiden 06.07. – 
22.08.13. 
Det er kommet 6 merknader til saken. 
 

Innspill i saken: 

Merknad 1.  Norges vassdrags- og energidirektorat 
Ingen merknad. 
 
Merknad 2.  Molde bydrift 
De eksisterende boligvegene er private med felles vedlikehold.  De nye vegene i 
området bør også være private veger. 
 
Kommentar 
Vegene i planen er lagt inn som privat veg. 
 
Merknad 3.  Statens vegvesen 
Målestokk oppgitt på tegnforklaring er ikke riktig. 
Fv 64 har fartsgrense 70 km/t.  Sideveg KV6 som forbinder boligområdene B10/B11 og 
Fv 64 er en trafikkfarlig løsning som blir krevd tatt ut av planen.  Det er fremmet 
motsegn til vegen KV6. 
 
Kommentar 
KV6 er tatt ut av planen, og grunnlaget for motsegn er tatt vekk.  
I stedet har vi kommet med forslag overfor vegvesenet at avkjørsel blir markert med pil 
og at det blir tatt inn i bestemmelsene at dette er en traktorveg og stengt med bom.  
Dette ble ikke godtatt. 
Denne vegen er en sammenhengende vegrett for 15/1 som fortsetter til utmark på 
andre siden av Fv64.  Da riksvegen kom først på 1960-tallet, delte anlegget 



driftsvegen.  Vegvesenet opparbeidde en avkjørsel på hver side.  Det er etter 
skjønnsforutsetning i oreigningsskjønn fra 1959. 
Vi tar da heller vekk det som er regulert til veggrunn i planen, og lar planavgrensing 
følge eiendomsgrense mot fylkesvegen.  Da blir det heller ikke markert noen avkjørsel. 
Det vil være opp til utbygger om han vil sørge for avløsning av retten innenfor 
planområdet ved gjennomføring av planen, eller om det kan tilpasses utbyggingen. 
 
 
Merknad 4.  Molde kommune, byggesak og geodata.   
§ 2.2 Universell utforming. 
Det bør presiseres om en  ønsker andre funksjoner enn de som følger av TEK10. 
Kommentar 
Det er nyttet uttrykket «prinsipp om universell utforming» og det innebærer en del 
håndfaste ting. 
 
§ 2.3  Visuell utforming 
Inneholder det som følger av pbl §29-2. 
Kommentar 
Rent generelt har vi den oppfatningen fra plansiden at det kan være greit å uttrykke ting 
som er nevnt andre steder slik at en kan finne mest mulig på ett sted. 
 
§ 2.4  Plankrav 
Krav til situasjonsplan følger SAK10.  Det er opp til bygningsmyndighetene hva for 
detaljeringsnivå som ellers kreves. 
Kommentar 
Denne paragrafen gjelder friområdene, og det er tatt med hva som bør vises for disse. 
 
§ 2.6 Gjerde 
For gjerde ikke mot veg er det ikke søknadsplikt, men det kan kreves dispensasjon.  
Begrepet melde er ikke mere. 
Kommentar 
Punktet blir å ta ut. 
 
§ 2.11 Fradeling av tomter 
Hva menes med tomtedelingsplan her. 
Kommentar 
I planen er de enkelte tomtefeltene vist som flater.  Inndeling av tomter vil følge av 
utnyttingsgrad og krav til minste uteoppholdsareal.  Rent formelt blir det som mindre 
reguleringsendring for hvert enkelt felt. 
 
§ 3.2  Kirke 
Bestemmelsen bør endre til inkludere endring av bruk. 
Kommentar 
Det blir ikke gjort noen endring av denne paragrafen. 
 
§ 4.1  Kjøreveg 
Veg 2 om eierforhold og vedlikehold ser ut til å være av privatrettslig karakter. 
 
§ 6.2  Støyskjerm, rekkfølgekrav 
Siste punktum.  Det bør være opp til bygningsmyndighetene å be om mer 
dokumentasjon. 
Kommentar 



Dette gjelder støydempende tiltak, og er knyttet til område B1 øverste tomt der 
støyskjerm ikke er tilstrekkelig og en må ha lokal løsning (tiltak i fasaden og avskjermet 
uteområde). 
 
§ 6.4  Grunnforhold 
Erklæring om grunnforhold skjer ved eget punkt på skjema. 
Kommentar 
Greit å presisere i bestemmelsene.  Viser til kommentar under pkt.2.3. 
 
Merknad 5.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Deler av området ligger i gul støysone, og det må gjennomføres støyberegning med 
beskrivelse av tiltak.  Støysoner og tiltak må innarbeides i planen. 
Dette må tas på plannivå og ikke vente til byggesak. 
Samlet lekeareal ligger under tilråding i rikspolitiske retningslinjer.  Det blir tilrådd at en 
finner en annen plassering for den lekeplassen som er lagt nærmest fylkesvegen i 
sørøstre hjørne, evnt en vurdering om planen har tilstrekkelig kvalitet. 
Det blir fremmet motsegn til planen vedk. støy og lekeplass nærmest fylkesvegen. 
Kommentar 
Med bakgrunn i støykart utarbeidd av Asplanviak med påskrift om utforming, er det lagt 
inn symbol for støyskjerm mellom fylkesvegen og boligområdene. 
Lekeplassen i sørøstre hjørne er tatt ut.  Hele utformingen av lekeplassområdene og 
friområde ble endret etter at en måtte legge inn hensynssone for arkeologiske funn.  
Samlet vurdering av lekeplassene er gjort i revidert planbeskrivelse 
  
Merknad 6.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Planen kan ikke egengodkjennes før arkeologiske undersøkinger er gjennomført. 
Planfaglig er det ikke innvendinger til utforming, men det er pekt på enkelte feil i 
påskrift.  Kjøreveg KV6 med utkjøring til fylkesvegen er uheldig, og den splitter 
friområdet. 
Lekeplass 1 og 2 er godt plassert.  Lekeplass 3 i sørøstre hjørne ligge mindre bra mot 
fylkesvegen og med omsyn til støy.  Det bli tilrådd at denne blir flyttet eller tatt ut av 
planen.  Med lekeplass 1 og 2 er tilbudet likevel rimelig godt. 
Kommentar 
Arkeologiske undersøkinger er gjennomført.  Det ga funn fra steinalder, og et område 
blir da båndlagt for inngrep med hensynssone, men regulert som friområde.  Det ga 
som resultat at strukturen for friområde blir endra, og vegforløpet blir og lagt om. 
Kjøreveg KV6  er kommentert under merknad 3, Statens vegvesen, og er tatt ut av 
planen. 
Lekeplass 3 er tatt ut av planen. 
 

Rådmannens vurdering: 

Det er laget et støysonekart med forventet trafikkmengde år 2035 og skjerming 2,5 m.  
Dette gir akseptable støyforhold for bebyggelse med unntak av øverste tomt der det må 
være lokale tiltak, dvs håndteres i byggesaken.  Kart er lagt ved både for plan som var 
lagt ut og revidert plan. 
 
Med bakgrunn i innkomne merknader og videre utredninger er dette lagt inn i planen og 
bestemmelsene: 

- Symbol for støyskjerm er lagt inn i plankartet.  Det er videre lagt inn beskrivelse 
av støyskjerm i bestemmelsene og planbeskrivelse med høgde av støyskjerm 



2,5 m.  Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal være lokale tiltak for øverste 
tomt i B1. 

- Veg KV6 er tatt ut av planen.  Planavgrensing er innskrenket til å følge 
eiendomsgrense mot fylkesveg og vegformål for fylkesvegen går ikke inn i 
planen 

- Lekeplass f_LEK3 er tatt ut av planen 
- Det er lagt inn hensynssone for arkeologisk funnområde.  Dette er regulert til 

friområde og står i sammenheng med regulert lekeplass f_LEK2. 
- Det er lagt inn påskrift om privat veg på nye veger 
- Med bakgrunn i merknad fra byggesak er det lagt inn mindre redaksjonelle 

endringer i bestemmelsene 
- Planbeskrivelse er oppdatert med hensyn til punktene ovenfor 

 
Motsegnsgrunnlaget til vegvesenet som er veg KV6 , er tatt ut, men vegvesenet har til 
nå ikke ville trekke motsegna.  Saken gjelder landbruksavkjørsel der vegvesenet har et 
avtaleforhold som kommunen ikke vil gå inn i.  Det blir ingen behandling i 
kommunestyret før motsegn er trekt, eventuelt med mekling.  Men saken blir lagt fram 
med innstilling for plan-og utviklingsutvalget.  
 
Fylkesmannen hadde motsegn til planen pga manglende støykartlegging.  Dette er nå i 
orden, og Fylkesmannen har trekt motsegna. 
 
Fylkeskommunen hadde motsegn til planen pga manglende arkeologiske 
undersøkinger.  Dette er nå i orden, og fylkeskommunen har trekt motsegna. 
 
Saken blir lagt fram med innstilling på at planen blir vedtatt, men med forbehold om 
vegvesenet sin merknad.  Før saken blir behandlet av kommunestyret skal motsegn fra 
Statens vegvesen være avklart, evnt. med mekling. 

 
 

 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart, rev 
3 Plankart slik det var lagt ut 
3 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 
4 Merknad fra NVE 
5 Merknad fra Molde bydrift 
6 Merknad fra Statens vegvesen 



7 Merknad fra Molde kommune, byggesak og geodata 
8 Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
9 Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
10 Motsegn trekt fra Fylkesmannen 
11 Motsegn trekt fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
12 Støysonekart 
13 Støysonekart, plan lagt ut 
14 Traktorveg, kart 
16 Traktorveg 
17 Sak Plan- og utviklingsutvalget, behandling 1.gang, sak 75/13, møte 18.06.13 
18 Trekking av innsigelse - avtaler om vegrett gnr 15/1 og 15/39 
 
 
 


