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Sammendrag  

Planområdet ligger i Skåla, Molde kommune, mellom Fylkesvei 64 og Geitnesvegen. 

Området er i Molde kommuneplan satt av til boligformål. Hensikten med denne planen er å 

legge til rette for ny boligbebyggelse med ca. 35 forholdsvis små eneboliger. Boligtilbudet 

skal særlig være egnet for nyetablerere i boligmarkede, for eksempel unge familier. 

 

 

Flybilde av planområde. Markering av (ca.) planavgrensning med rød linje 
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FAKTAOPPLYSNINGER 

Struktur i følgende planbeskrivelse er i samsvar med kommunens mal. Punkter som ikke er 

relevante er ikke oppført. 

 

1.0 BAKGRUNN 

Forslagstiller er Småhusgrenda AS, Julsundveien 113, 6411 Molde 

(www.slettedal.no). Prosjekterende arkitekt er Vårdal arkitekter AS, Åslyveien 19, 

3170 Sem (www.vaardal.as). Konsulent for reguleringsplanarbeidet er Planmaker  /v 

Arkitekt Andreas Corneliussen, c/o Kvartal 19, Aagaardsplass 1, 3211 Sandfjord 

(www.planmaker.no). 

 

Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel VII 

"Konsekvensutredninger", med tilhørende forskrift. 

Tiltaket faller ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og blir derfor ikke 

konsekvensutredet. 

 

2.0 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

 

2.1. Kunngjøring 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 29.01.2013 i Romsdals Budstikke og 

elektronisk på Molde kommunens nettsted. Hjemmelshavere, rettighetshavere, 

fagmyndigheter, naboer og organisasjoner er varslet ved brev. 

Etter vurdering av innspill til planarbeidet ble planområdet forstørret. Området 

omfatter nå tilnærmingsvis hele området som er satt av til boligformål i Molde 

kommuneplan.  Igangsetting blev kunngjort på nytt den 27.03.2013, med frist for 

merknader og innspill den 15.04.2013. 

 

2.2.  Eventuelle avklaringer med offentlige myndigh eter  

Planforslaget utarbeides i dialog med offentlige myndigheter. 

 

2.3. Andre forhold som er viktige for beskrivelsen av foreløpig saksgang 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Molde kommune 20.12.2012. Referat ble skrevet 

av Molde kommune. 
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2.4. Fremdriftsplan 

1. gangsbehandling,     vår/sommer 2013 

Offentlig ettersyn    vår/sommer 2013 

2. gangsbehandling,     sommer/høst 2013 

Vedtak i kommunestyret   sommer/høst 2013 

 

Det er planlagt å sette i gang med oppføring av ny bebyggelse umiddelbart etter 

vedtak av planforslaget.  

 

3.0 PLANPROGRAM 

Planlagt utbygging i området Solheimhagen 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.  

Planområde er ikke regulert.  

Tilgrensende reguleringsplan mot vest er planen Geitnesvågen, PlanId 15022011125, 

vedtatt 03.10.2012. 

 

4.2. Eierforhold 

Hovedeiendom er eiendom med gbnr. 15/39. Eiendommen inngår delvis i 

planområdet. Eiendom 15/39 Teig 1 er også del av planområdet. Eier er: Anne og 

Magnus Borvik, Hovdenakken, 6456 Skåla 

Andre eiendommer (noen inngår delvis i planområdet): 

Under utlegging av planen kom det fram at nederste sørøstre hjørne ikke er en del av 

eiendom 15/3, men er en del av eiendom 15/1.  Dette er endret i grunnkartet. 

Gbnr.  15/1 (delvis), eier: Konrad Vikhagen Gjeitnes, Hovdenakken, 6456 Skåla 

Gbnr. 15/3 (delvis), eier: Marta og Kåre Magne Halle, Hovdenakken, 6456 Skåla 

Gbnr. 15/9 (delvis), eier: Harald Leo Lillebø, Hovdenakken, 6456 Skåla 

Gbnr. 15/18, eier: Liv-Hege Seglstein, Jan Sverre Sivertsen, Hovdenakken, 6456 

Skåla 

Gbnr. 15/19, eier: Vaagnes Indremisjonsforeningen /v Knut Stein Dahle, Raneset, 

6456 Skåla 
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Gbnr 15/31, eier: Marit Solheimdal, Nesje, 6456 Skåla. Else Amanda Harvold, 

Brubakken, 6456 Skåla.  ev. Ivar Simonsen, Siriveien 

Gbnr 15/40, eier: Vågane Bedehus (samme eiendom som 15/19) 

 Gbnr. 15/48, eier: Åsmund Bjerknes, Hovdenakken, 6456 Skåla 

Gbnr. 15/49, eier: Oddbjørn Setran, Hovdenakken, 6456 Skåla 

Gbnr. 15/166, eier: Ingvild Lillebø, Hovdenakken, 6456 Skåla 

 

I tillegg kommer veiareal øst i planområdet, som er kommunal eiendom. 

 

 

 

 

 

Grunnkart av planområde Solheimhagen. Markering av planavgrensning med stiplet linje 
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5.0. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Molde kommune, i området Skåla, mellom fylkesvei 64 og 

Geitnesvegen. 

 

Avgrensning  

Planområdet er avgrenset i nord og vest av Geitnesvegen, i øst av fylkesvei 64, i syd 

av eiendom med gbnr. 15/1  

 

Størrelse  

Området utgjør et areal på 43.647 m2. 

 

5.2 Dagens arealbruk 

Planområdet omfatter noen gårdsbruk og bolighus og et bedehus (ved 

Geitnesvegen). Den største del er udyrket mark - en andel  på ca. 30% er dyrket 

mark. Det er litt vegetasjon (busker og små trær) i området mot øst (mot fylkesvei 64).  

 

Tilstøtende arealbruk  

Tilgrensende arealer i alle retninger er i kommuneplanen avsatt til landbruk, natur og 

friområde (LNF). Noen gårdsbruk på den vestlige side av fylkesvei 64. På den østlige 

side av fylkesveien er ingen bebyggelse i nærhet av planområdet. 

Kun tilgrensende areal i nord-øst er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Her er 

noe tettere bebyggelse med gårder og bolighus. 

 

5.3 Stedets karakter  

(struktur, estetikk, byform, eksisterende bebyggels e) 

Planområdet ligger i et område med spredt bebyggelse, delvis eldre småbruk med 

bolighus og låver, delvis noe nyere bebyggelse. Høyde på bebyggelse varierer fra 1 

til 2 etasjer, takform er i hovedsak saltak. 
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5.4 Landskap  

(topografi, solforhold, lokalklima, estetikk og kul turell verdi) 

Planområdet ligger på det nærmeste ca. 150 meter fra Geitnesvågen, en bukt i 

Karlsøyfjorden. Terrenget er lite kupert. Laveste punkt er i nord-vest på høydekote 

ca. 15 meter over havet (m.o.h.). Høyeste punkt er nord-øst på ca. 23 m.o.h. 

Hovedfeltet for ny bebyggelse i den sørlige del av planområdet ligger på høydekote 

ca. 21 – 22 m.o.h. svakt stigende terreng mot syd.  

 

Det er gode solforhold på eiendommen – ingen skyggende trær eller høye bygninger 

tett på. 

 

Planområde byr på god utsikt - mot fjorden i vest og mot fjellene i øst. 

 

5.7 Rekreasjon 

(rekreasjonssverdi, rekreasjonsbruk, uteområder) 

Planområdet har en stor andel udyrket mark med noe vegetasjon. Deler av 

vegetasjon kan bidra til kvalitet i planlagte natur-lekeområder.  

Naturområder med vann, skog og fjell ligger tett ved.  
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5.9 Trafikkforhold  

(kjøreadkomst, vegsystem, trafikkmengde, ulykkesitu asjon, sikkerhet for myke 

trafikanter, kollektivtilbud) 

Det er god kjøreadkomst til planområdet fra Geitnesvegen, som er kommunal vei. 

Geitnesvegen munner ut i Riksvei 64 både i nordlig og sørlig retning. 

 

Geitnesvegen har delvis separat gang- og sykkelvei (sørlig fra bedehus), ellers 

blandet trafikk. Geitnesvegen er forholdsvis lite trafikkert - sikkerhet på veien for 

gående og syklende ansees som tilstrekkelig.  

 

Forbindelse for gående og syklende trafikk mot nord er sikret ved gang- og sykkelvei 

langs fylkesvei 64. Forbindelse mot syd er sikret ved vei over Gammelbrua mot 

Sjurhaugen. 

 

Plan for hovednett for gående og syklende er utarbeidet av Molde kommune i 2012 

og lagt ut til offentlig ettersyn i desember 2012. Utsnitt av plan er vist under. 

 

Nærmeste busstopp ligger der Geitnesvegen i sørlig retning munner i fylkesvei 64, i 

ca. 500 meter avstand fra planområdet. Det er god busforbindelse retning Bolsøy og 

Molde sentrum (2x timen). 

 

Molde kommuneplan, plan for gående trafikk  
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 Molde kommuneplan, plan for syklende trafikk 

 

 

5.10 Barns interesser 

Nærmeste lekeplass er på Borvika, ca. 300 meter avstand fra planområdet i nordlig 

retning. Lekeplassene etter reguleringsplan Geitnesvågen (vest fra planområdet) er 

ikke opparbeidet enda. 

Fjorden med bademuligheter ligger i 150 meters avstand. Et mangfold av turområder 

er tilgjengelig i nærområdet.  

 

5.11 Sosial infrastruktur 

(skolekapasitet, barnehagedekning, m.m.) 

Til nærmeste barnehage (Vågsetra barnehage) er det 2 km avstand i sørlig retning. 

Det er god veiforbindelse  for gående og syklende. 

Nærmeste barneskole ligger i nordlig retning, 6 km (Bolsøy skole). 

Nærmeste ungdomsskole (Bergmo ungdomsskole) ligger i 12 km avstand retning 

Molde sentrum rett nord for fjordtunnelen og flyplass. 

Flere videregående skoler ligger i Molde sentrum, ca 15 km fra planområde.  

Til Høyskolen i Molde er det ca. 18 km. Høyskolen ligger vest for Molde sentrum 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 
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Planområdet ligger godt til rette for universell tilgjengelighet. Terrenget er forholdsvis 

flatt.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

Tilkoblinger for vann, avløp og strøm er tilgjengelig. 

 

5.14 Grunnforhold 

Det er tatt med i planbestemmelsene at grunnforhold skal vurderes og dokumenteres 

før rammetillatelse gis.  

 

5.15 Støyforhold 

Det er gjennomført støyberegning og laget støysonekart.  Dette gir rimelige for all ny 

bebyggelse bortsett fra for øverste, nordre tomt der lokale tiltak må gjøres, dvs i 

samband med byggesøknad. 

Det er tatt med i planbestemmelsene at støydempende tiltak  i samsvar med plan skal 

være utført før ferdigattest for bolig kan gis. 

 

5.17 Risiko- og sårbarhet 

Sjekkliste er vedlagt. 

 

6.0. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

6.1. Planlagt arealbruk 

Planen skal legge til rette for boligbebyggelse, samt gode oppholdsarealer og sikker 

adkomst og parkering.  

 

6.1.1 Reguleringsformål 

Arealer i planområdet er regulert til følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5  ledd nr. 1) 

Bolig (SOSI-kode 1110) 

Kirke (SOSI-kode 1164) 

Elektrisk anlegg (SOSI-kode 1510) 

Lekeplass (SOSI-kode 1610) 

  

 Samferdselsanlegg (pbl §12-5  ledd nr.2) 
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 Kjørevei (SOSI-kode 2011) 

 Annen vegrunn, grøntareal (SOSI-kode 2019) 

 

Grønnstruktur (pbl §12-5  ledd nr.3) 

 Grønstruktur (SOSI-kode 3001)  

 

6.2 Gjennomgang og beskrivelse av planområdets form ål og løsninger 

 

Bolig 

Byggeområder er regulert til formål Bolig. Bebyggelsens plassering er vist ved 

byggegrenser. Utnyttelse er begrenset til 40% BYA, Høyder er begrenset til 8 meter 

(møne) og 7 meter for gesims, slik at bebyggelsen tilpasser seg eksisterende 

bebyggelse. 

Minste uteoppholdsareal MUA er 80 m2/boenhet. 

  

 Kirke 

Området er regulert til Kirkelig formål med tanke på å sikre videre 

bedehusvirksomhet. 

 

Elektrisk anlegg 

Området er regulert til formål for elektriske anlegg. Størrelse på 5x9 meter gir 

tilstrekkelig plass for en oppgradering av nåværende nettstasjon. 

 

Lekeplass 

Områder for lek er vist i planen. Se nærmere beskrivelse under pkt 6.11.3. 

 

 Samferdsel 

Veier er regulert til kjørevei, sideareal til veier er regulert til formål annen veigrunn, 

grøntareal. Se nærmere beskrivelse under pkt. 6.7. 

 

6.3 Bebyggelsens Plassering og utforming 

Bebyggelsens plassering er regulert ved formålsgrenser og byggegrenser. 

Byggegrense mot fylkesvei 64 er på 25 meter avstand fra veien - etter samråd med 

Statens vegvesen. Mot nabogrenser er byggegrensers avstand 4 meter.  

 

Visuell utforming/arkitektur 
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Det er tatt med i bestemmelsene at det skal legges vekt på kvalitet i den 

arkitektoniske utforming, detaljering og materialbruk – med henvisning til Kommunens 

veileder ”Arkitektonisk profil”. 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Høyden på ny bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelses høyder i 

omgivelsen, som er 1 - 2 etasjer. Maksimal tillatt gesimshøyde er i 

planbestemmelsene begrenset til 7 meter over ferdig planert terreng. Maksimal tillatt 

mønehøyde er begrenset til 8 meter over ferdig planert terreng. 

 

6.3.2 Grad av utnytting 

Utnytting er i bestemmelser begrenset til maksimal %-BYA på 40% i forhold til den 

enkelte eiendoms areal. Denne utnyttelsesgrad tillater en ønskelig arealøkonomisk 

utnyttelse for å imøtekomme regionalt behov for boligutvikling, samtidig som den 

ivaretar tilpasning til stedets karakter med variert og delvis noe spredt bebyggelse, og 

sikrer tilstrekkelig areal for uteopphold og lek.  

 

Beregning BYA for planlagt og illustrert bebyggelse (på hoved-byggefelt):  

Bygningskropp 11,2 x 6 = 67,2 m2  

Carport: ca. 7 x 3,5 = 24,5 m2 

Biloppstillingsplass: 18 m2  

sum BYA: 109,7 m2 

Arealstørrelse på den minste eiendom i området:  

17,5 (bredde) x 18 (dybde) = 315 m2 

%BYA = 35% 

 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling, størrels e 

Bebyggelse er planlagt med til sammen ca 35 boenheter. Størrelse på boenheter er 

planlagt med ca. 100 til 120 m2 – tilpasset behov for nyetablerere i boligmarkedet, 

ofte unge familier. 

 

6.4 Bomiljø, bokvalitet 

Nye boenheter er tenkt realisert som 2-etasjers frittstående eneboliger med svakt 

skrånende saltak. Garasjer er bygd inntil boligen og tillater balkongløsning i 2. etasje 

– med mulighet for god utsikt. Alle boliger har private hager med varierte muligheter 

for uteplasser på grunn. Utsikten fra oppholdsrom er god. Solforhold er gode. 
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6.5 Parkering 

I tillegg til garasje har alle planlagte boliger biloppstillingsplass foran garasjen.  

 

6.6 Tilknytning til Infrastruktur 

Ledninger for vann, avløp og telekommunikasjon tilknyttes eksisterende nett ved 

Geitnesvegen og føres til nye boliger i planlagte veitrasér. 

Plassering av nødvendig nettstasjon for strømforsyning er regulert i planen med eget 

formål. Nettstasjon er tilgjengelig fra offentlig vei. 

 

6.7 Trafikkløsning 

 

6.7.1 Kjøreadkomst  

Adkomst til planområdet er planlagt fra Geitnesvegen som er kommunal veg.  

 

6.7.2 Utforming av veier 

Vei 1 er planlagt som oppgradering av nåværende innkjørsel. Veien er videreført et 

stykke og avsluttes med vendehammer. Ny plassering er litt forandret i forhold til 

eksisterende plassering med tanke på at veien får litt mer avstand til bebyggelse. 

Veien er regulert med kjørebanebredde på 4 meter og sideareal på 1,5 meter på hver 

side av kjørebane. 

 

Vei 2 er regulert til privat kjørevei, som felles vei for tilgrensende tomter. 

Kjørebanebredde er 4 meter. Det er regulert sideareal med 1 meter på hver side. 

 

Veier 3 og 4 er planlagt oppgradert – plassering er ikke forandret. 

Veien er regulert med kjørebanebredde på 4 meter og sideareal på 1,5 meter på hver 

side av kjørebane. 

 

Vei 5 er regulert som privat kjørevei, plassering uforandret, som nåværende vei, 

kjørebanebredde ca. 3-4 meter. Sideareal kun på sørlig side mot eksisterende 

tomtegrense. På nordlig side av veien er tomtegrense lik veikant. 

 

Veg 6 og Veg 7 er etter utleggingen tatt ut av planen. 

 

Vei 8 er planlagt som helt ny vei. Veien (i sløyfeform) sikrer adkomst til boliger på en 

rasjonell måte. Den er regulert som offentlig vei med kjørebanebredde på 4 meter og 

sideareal på 1,5 meter på hver side av kjørebane. 
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Ved passering av båndlagt arkeologisk område er vegen innskrenket til 3 m 

kjørebane med 1 meter annen veggrunn på hver side for ikke å komme inn på 

båndlagt område. 

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 Traffikk-konseptet i planområdet er lagt opp til blandet trafikk (bil + gående/syklende). 

Kjørebaner har en bredde på 4 meter. Begrensning av fart for biler og annen 

motorisert trafikk vil gi sikkerhet for gående og syklende. 

 

6.7.6 Tilrettelegging for sykkelparkering 

Siden alle boliger er private eneboliger vil sykkelparkering være sikret ved 

bod/garasje-løsning. Sykkelparkering på lekeplasser skal vises på plan for området. 

 

6.7.7 Felles adkomstveier, eiendomsforhold 

Vei 2 er regulert til felles privat vei. Det er sikret i planbestemmelser at veien eies og 

vedlikeholdes av tilgrensende eiere mot vest. 

 

6.7.8 Frisikt 

Stoppsikt for samlevei med fartsgrense til 50 km/h er 45 m. Med årsdøgntrafikk (ÅDT) 

over 50 biler i adkomsten blir beregnet frisikt 4 x45 m. Beregninger er gjennomført på 

grunnlag av Vegnormalens håndbok 017. 

Sikringssoner for frisikt er etablert på byggeområder, ikke på områder for kjørevei og 

annen veigrunn, der krav til frisikt er selvsagt. 

 

6.10 Universell utforming 

Uteoppholdsarealer og tilgang til boliger er utformet universelt (god framkommelighet 

for orienterings- og bevegelseshemmede, tilgang til hensiktsmessig bod og 

oppstillingsplasser for sykler og barnevogner nær inngang). Krav om universell 

utforming er nedfelt i planbestemmelser.  

 

6.11 Uteoppholdsareal 

 

6.11.1 Privat og felles uteoppholdsareal  

Privat uteoppholdsareal er sikret på privat grunn ved begrensning av bebyggelse 

(byggegrenser og %BYA og MUA 80 m2/boenhet). For felles uteoppholdsareal se 

pkt. 6.11.3 (Lekeplasser). 
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6.11.2 Størrelse, lokalisering, kvalitet 

Planforslaget sikrer ved begrensning av utnyttelse privat uteoppholdsareal på 

størrelsesorden minimum 200 m2 per boenhet. I tillegg kommer lekearealer på til 

sammen ca. 1.450 m2, som utgjør ca. 40 m2 per bolig. Privat og felles 

uteoppholdsareal per bolig er til sammen på minimum 240 m2 per bolig. Arealtilbud 

for uteopphold og lek ligger dermed langt over Molde kommunens krav, som er 80m2/ 

boenhet.  

 

6.11.3 Lekeplasser (nødvendighet, størrelse, beskri velse) 

Planområdet omfatter  ca. 35 nye boliger. En høy andel av beboere vil være unge 

familier med barn. Lekeplasser vil være helt nødvendige. 

 

Lekeplasser er vist på plankartet. Funksjonell og estetisk kvalitet på tilbud og 

arealutforming sikres i planbestemmelser ved krav om kommunal godkjenning av 

utomhusplan i forbindelse med byggesøknad. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge inneholder anbefaling om areal for 

lekeplass på 50 m2 per bolig. For 35 boliger vil så nødvendig lekeareal være ca. 

1.750 m2.  

 

Oversikt arealstørrelser på lekeplasser 

Lekeplass 1: 268 m2 

Lekeplass 2: 879 m2 

Lekeplass 3:  går ut  

samlet areal: 1147 m2 

I tillegg kommer båndlagt arkeologisk område (friluftsområde) med 1091 m2 slik at 

det blir i alt 2 238 m2. 

 

Nærlekeplass 

Rikspolitiske retningslinjers anbefaling om nærlekeplass på 200 m2 for ca. 20 boliger 

er oppfylt i planen.  

 

6.11.4 Begrunnelse for eventuelle avvik fra normer/ vedtekter 

 Samlet areal 

Rikspolitiske retningslinjers anbefaling for lekeareal i området ligger på ca. 1.750 m2. 

Samlet planlagt areal for lekeplasser i planforslaget ligger på 1.147 m2. Tilbudet 

dekker anbefaling med 65 %. Tatt i betraktning at planområdet ligger i landlige 
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omgivelser, med forholdsvis spredt bebyggelse og mangfoldige muligheter for naturlig 

utfoldelse og lek, vurderes tilbud på lekeplasser og være godt tilpasset situasjonen. 

Men i tillegg kommer båndlagt arkeologisk område som er regulert som friluftsområde 

og ligger sammen med lekeplass 2.  Dette området skal stelles og vedlikeholdes, men 

kan ikke opparbeides, men det vil bli brukt som friområde.  Det gir totalt 2 238 m2 og 

en god overdekning. 

 

Områdelekeplass 

Rikspolitiske retningslinjers anbefaling for ca. 50 boliger er en områdelekeplass på ca. 

1.500 m2. Denne anbefaling er ikke oppfylt i planforslaget, siden ingen av 

lekeplassene har denne størrelse alene. Samlet størrelse på lekearealer derimot er 

nesten på ønsket nivå – samlet areal er 1.453 m2. 

Tatt i betraktning at antall planlagte boenheter (35) sammen med antall nåværende 

boenheter (6) ligger godt under rikspolitiske anbefalingers eksempel på 50 boliger så 

ansees størrelser og fordeling på lekeplasser å være godt dimensjonert. I tillegg kan 

det vises til at eksisterende boligers eiendommer er svært romslige, så behov for 

ekstra lekeplasser blir noe mindre av den grunn.  

 

6.11.5 Ivaretagelse av eksisterende vegetasjon 

Langs eksisterende traktorvei, som krysser planlagt lekeplass 3, er en del vegetasjon 

(trær og busker) som er tenkt ivaretatt i forbindelse med opparbeidelse av 

lekeplassen. Nærmere planlegging vil bli vist i forbindelse med plan for lekeområdet 

som er et krav i planbestemmelsene. 

 

6.11.9 Adkomst og tilgjengelighet 

Krav om universell utforming av uteoppholdsarealer er nedfelt i planbestemmelser. 

 

6.11.10  Sesongbruk 

Det er nedfelt krav om at 30% av lekearealet skal ha et fast dekke, slik at brukbarhet 

til alle årstider er sikret. 

 

6.11.12  Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmel se 

 Krav om plan for lekearealer er nedfelt i planbestemmelsene. 

 

6.13 Kollektivtilbud 

Planforslag inneholder ingen nye kollektivtilbud. Eksisterende tilbud er beskrevet 

under pkt. 5.9 
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6.14 Kulturminner 

Varslingsplikt i forbindelse med oppdagelse av kulturminner er nedfelt i 

planbestemmelsene. 

Det er gjennomført arkeologiske undersøkinger.  Det er gjort funn på område H730 

som er båndlagt som hensynssone D.  Det inngår likevel i grøntstrukturen og er i 

samband med lekeområde f_LEK2.  Båndlegging er lagt inn i bestemmelsene. 

 

6.15 Sosial infrastruktur 

Planforslag inneholder ingen nye tilbud på sosial infrastruktur. Eksisterende tilbud er 

beskrevet under pkt. 5.11 

 

6.16 Plan for vann og avløp  

Det er nedfelt i planbestemmelsene at kommunalteknisk plan skal vise plassering og 

dimensjonering av vannforsyning, avløp, slokkevann, gass, strøm og 

telekommunikasjon. 

 

6.17 Plan for avfallshenting/søppelsug 

Renovasjonsbeholdere er planlagt plassert på privat grunn. Veier er dimensjonert for 

renovasjonskjøretøy. 

 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelser i forbindelse med lekeplasser, støyskjerm, adkomstveier og 

plan for kommunaltekniske anlegg er nedfelt i planbestemmelser. 

 

7.0. KONSEKVENSUTREDNING 

Tiltaket faller ikke inn under oppfangskriterier til forskrift om konsekvensutredning og 

skal derfor ikke konsekvensutredes. Noen punkter av betydning er beskrevet under. 

 

8.0 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

8.1. Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål 

I Kommuneplanen er planområdet bestemt til bolig.  
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Utsnitt av Molde kommuneplan 2009-2020 

 

8.2 Landskap 

Planlagte bygningskropper med enkle klare volumer faller godt inn i eksisterende 

bebyggelsesstruktur og landskap, uten uønskete fjernvirkninger på omgivelsen.  

  

8.3 Stedets karakter 

Som beskrevet under pkt. 5.3 ligger planområdet i et område med spredt og noe 

variert bebyggelse. Planlagt bebyggelse i planområdet er noe tettere, men svarer  i 

hovedtrekk til boligbebyggelsen i nærområdet.  

 

8.4 Byform og estetikk 

Hoved-byggefeltet er planlagt som et stort tun – rundt en felles oppholdsplass og 

lekeplass. De mindre byggefelt supplerer bebyggelsen i omgivelsen på best mulig 

måte. Bygningskropper er enkle. Fasader har et tidsaktuelt formspråk men er 

samtidig harmonisk utformet – ikke ruvende. Krav til utforming/arkitekturkvalitet er 

nedfelt i planbestemmelser. 

 

8.6 Naturmangfold 

 Krav i forhold til kap. II Naturmangfoldloven 

Tiltaket berører naturmangfoldet i området i liten grad. I forhold til dagens bruk med 

mest udyrket mark vil planforslaget inneholde krav om uteoppholdsarealer med 

passende beplantning. Det er nedfelt i planbestemmelser at plan for lekearealer med 

vegetasjon skal godkjennes av kommunen. 
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Kommentarer/vurderinger til Naturmangfoldlovens bestemmelser (kap. II): 

 

 § 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som 

kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, 

struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. 

 

Økosystem blir i kun i liten grad berørt. Planteutvalg for ny vegetasjon vil kunne bli 

vurdert i byggesøknadsprosessen. 

 

§ 5. (forvaltningsmål for arter) 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det 

er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder 

og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. 

Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til 

å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden. 

 

 Mangfold av arter blir i liten grad berørt. Planteutvalg for ny vegetasjon vil kunne bli 

vurdert i byggesøknadsprosessen. 

 

§ 6. (generell aktsomhetsplikt) 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 

naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en 

tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 

forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 

 

Aktsomhet i senere gjennomføringsfase forutsettes. Planforslaget inneholder ingen 

spesielle planbestemmelser i den sammenheng. 

 

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
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forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 

beslutningen. 

 

I trå med Naturmangfoldslovens §7 er lovens prinsipper (§§ 8 – 12) vurdert i forhold til 

planforslaget, som følgende: 

 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og 

som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Tiltaket er av forholdsvis liten størrelse. En erfaringsmessig vurdering ansees å være 

tilpasset grad av risiko for skade. 

 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Risiko for skade er ikke relevant. 

 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Påvirkning av økosystem i området ved ny bebyggelse vurderes å være liten. 

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
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Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Kostnader for ny vegetasjon i området er en del av totalkostnader for prosjektet, som  

tiltakshaver naturligvis vil dekke.  

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 

slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Planen legger til rette for miljøforsvarlig bebyggelse og drift. 

 

8.9 Trafikk, parkering 

Nødvendig parkering vil foregå på egen eiendom, og derved ikke medbringe 

arealmessige uheldige konsekvenser for omgivelsen. 

Kollektivtilbud for beboere er bra (se beskrivelse av planområdet, pkt. Trafikkforhold) 

 

8.10 Barnas interesser 

Som beskrevet over (beskrivelse av planområdet) er tilbudet i nærområdet godt. I 

tillegg kommer gode nye arealer for lek uteopphold på selve planområdet. Dette vil 

sørge for at barnas interesser er godt ivaretatt. 

 

8.16 Teknisk infrastruktur 

Tilkoblinger til vann, avløp, strøm, telekommunikasjon bygges ut fra eksisterende 

nett. Kapasitet vurderes å være tilstrekkelig.  

Hovedvannledning er kommunal med dimensjon 200 mm.  Det gir nok kapasitet til 

brannvann der kravet er 25 l/s for småhusbebyggelse. 

 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket vil bli finansiert privat. En eventuell utbyggingsavtale vil sikre offentlige 

interesser. 

 

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
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Planforslaget legger til rette for økt byggevirksomhet – som har positive virkninger på 

næringslivet i regionen. 

 

8.20 Avveiing av virkninger 

En regulering til formål Bolig/ åpner for boligbebyggelse – uten å stenge for 

næringsvirksomhet. Et større og bedre tilbud med boliger svarer til fremtidig behov for 

boliger - både regionalt og nasjonalt.  

 

Den nye bebyggelsen vil føye seg godt inn i omgivelsen med hensyn til utnyttelse og 

høyder.  Bebyggelsen form og uttrykk vil også tilpasse seg omgivelsen - men samtidig 

tilføre stedet noe nytt, tidsaktuelt. Dette vil være berikende for Kvam-området. 

 

9.0. BEMERKNINGER  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 25.02.2013 

Fylkeskommunen råder til at planområde forstørres – med tanke på mulighet for 

bedre arealutnytting og samordning av infrastruktur. 

Viser også til nødvendighet av arkeologisk registrering før endelig godkjenning av 

planen.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Størrelse av planområde blev etter innspill fra fylkeskommunen vurdert på nytt og 

drøftet med alle berørte grunneiere. Alle grunneiere støtter forslag til forstørrelse – 

unntatt eier av eiendom med gårds- og bruksnummer 15/1, Konrad Vikhagen 

Gjeitnes, helt i syd av området.  

Planområdet svarer nå tilnærmingsvis til området som er satt av til boligformål i 

kommuneplanen. Mot nord, vest og øst er avgrensning av planområdet lik 

avgrensning i kommuneplanen – mot syd mangler en del av eiendom 15/1. Denne del 

er satt av til boligformål i kommuneplanen, men ikke tatt med i planområdet - i samråd 

med Molde kommune. 

 

Krav om arkeologisk undersøkelse på området er tatt med i planbestemmelser.  

 

Statens vegvesen /v Terje Josefsen, datert 30.01.2013 

Statens vegvesen åpner muligheten for bebyggelse inntil 25 meter fra senter 

fylkesvei og anbefaler vurdering av støydempende tiltak.  
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Forslagsstillers kommentar: 

Krav til avstand fra fylkesvei er fastsatt i planen. Det er tatt med i planbestemmelsene 

at støydempende tiltak skal vurderes og dokumenteres før rammetillatelse gis.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat  /v Terje Systad, datert 29.01.2013 

Planområdet ligger innenfor områder med tynn hav-/strandavsetning. Ustabile 

avsetninger kan forekomme og grundigere undersøkelser kan bli nødvendige. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er tatt med i planbestemmelsene at grunnforhold skal vurderes og dokumenteres 

før rammetillatelse gis.  

 

Istad Nett AS  /v Lars Tore Aarø, per mail, datert 07.02.2013 

Istad nett påpeker høyspentlinje over planområdet, som må fjernes i forbindelse med 

utbygging. Kostnader tilfaller helt eller delvis utbygger. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ombygging av høyspent til jordkabel er tatt med i planbestemmelsene. 

 

Molde og Romsdal  Havn IKS, datert 29.01.2013 

Har ingen merknader til planarbeidet. 

 

Åsmund Bjerknes , datert 29.01.2013 (gbnr. 15/48) 

Ønsker ikke utbygging eller vei på sin eiendom.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

I forbindelse med forstørrelse av hele planområdet har veien inn mot hoved-

byggefeltet blitt plassert lenger syd, så eiendommen til Å. Bjerknes ikke berøres. 

 

Konrad Vikhagen Gjeitnes , datert 18.02 og 13.04.2013 (gbnr. 15/1) 

Ønsker vegforbindelse mot  fylkesvei 64, og bruksrett for denne. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Vegforbindelse er sikret i planforslaget. Dette gjelder veier 6 og 8. Bruksrett vil avtales 

privat. 

 

 ____________________________________________________________________ 
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Tiltakshaver /utbygger: SMÅHUSGRENDA AS, www.slettedal.no 

Prosjekterende arkitekt: VÅRDAL ARKITEKTER AS, www.vaardal.as 

Reguleringsplanarbeid: PLANMAKER, www.planmaker.no 


