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Detaljregulering Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2 , plannr. 201334 

 
Utvalgssaksnr  Utvalg  Møtedato  
33/14 Plan- og utviklingsutvalget 20.05.2014 
56/14 Molde formannskap 27.05.2014 
48/14 Molde kommunestyre 19.06.2014 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 19.06.2014  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2, plannr 201334, i samsvar med plankart, bestemmelser 
sist revidert 09.05.2014 og planbeskrivelse sist revidert 25.04.2014. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 27.05.2014  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2, plannr 201334, i samsvar med plankart, bestemmelser 
sist revidert 09.05.2014 og planbeskrivelse sist revidert 25.04.2014. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 20.05 .2014  

Innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2, plannr 201334, i samsvar 
med plankart, bestemmelser sist revidert 09.05.2014 og planbeskrivelse sist revidert 
25.04.2014. 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2, plannr 201334, i samsvar 
med plankart, bestemmelser sist revidert 09.05.2014 og planbeskrivelse sist revidert 
25.04.2014. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Kosbergs Arkitektkontor AS 
Tiltakshaver: Eikrem Utbygging 
Hjemmelshaver: Eikrem Utbygging med tillegg av private tomteeiere 
 
Forslag til detaljregulering har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 22.02. – 
04.04.2014. Planforslaget ble lagt fram for plan- og utviklingsutvalget i møte den 
06.05.2014 med forslag til innstilling om godkjenning i kommunestyret. 
Plan- og utviklingsutvalget utsatte saken, da det var kommet signal om at det var en 
dialog mellom utbygger og en tomteeier vedr. en konkret løsning knyttet til Veg 3. 
 
Kommunen har nå mottatt justeringer som følge av denne dialogen. Dette innebærer 
en justering av tomtegrensene som en følge av avtale om makebytte. Av 
bestemmelsene går det fram justeringer knyttet til type bebyggelse, byggehøyder og 
utnyttelsesgrad som skal gjelde. 
 
På dette grunnlag fremmer rådmannen saken på nytt med tilråding om å legge saken 
frem for kommunestyret for endelig planvedtak. 
 
Nedenfor følger saksutredningen som fulgte saken til plan- og utviklingsutvalgets møte 
den 06.05.2014. 

Innspill i saken: 

Merknad 1.  Statens vegvesen Region midt 
Ingen merknad. 
 
Merknad 2.  Park- og idrettsavdelingen v/Tore Birkeland 
Det er vist til en mye brukt tursti som går over området, til bruk for både mosjon, 
gående og syklende.  Stien er avmerkt på vedlagt kart. 
Dersom stien blir borte ved utbygging, er det viktig at gangveg regulert langs 
Frænavegen/Olav Oksviks veg blir bygd. 
 
Kommentar 
Ved å legge stien inn på plankartet finner man at stien i dag går på langs av øvre del av 
regulert bebyggelse.  Bebyggelsen er regulert i vedtatt områdeplan i 2010. 
 
Merknad 3.  Daniel Langolf, eier av gnr 31 bnr 84 



Vegen som er tegnet over 31/84 mot nord aksepteres ikke, og det blir bedt om at 
denne blir trekt oppover til å være utenfor tomtegrense.  Vegen bør senkes i terrenget. 
Turdrag FG2 er kommentert før, og det blir bedt om at det blir flyttet mot vest og fra 
eksisterende bebyggelse. 
Hastighet på Frænavegen bør settes ned til 60 km/t som støyreduserende tiltak. 
 
Kommentar 
En imøtekommer merknaden, og vegen blir trukket opp til tomtegrense, 3 – 5 meter.  
Det vil da ta tilsvarende areal på oppsiden av eiendom 31/118. 
Turdrag FG2 er uendret i plassering i forhold til tidligere vedtatt områdeplan.  Denne 
blir stående slik. 
Fartsgrense blir å vurdere i annen sammenheng. 
 
Merknad 4.  NVE 
Ingen merknad. 
 
Merknad 5.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Det er vist til løyve fra Riksantikvaren til inngrep i automatisk fredet kulturminne. 
Det står i planbestemmelsene at lekeplassene skal være ferdigstilte til 30 % av 
boligene i detaljplanen er tatt i bruk.  Det kan ta lang tid, og det bør være til 1. bolig blir 
tatt i bruk. 
 
Kommentar 
I følge tiltakshaver skal ikke dette ta så lang tid.  Formuleringen står uendret. 
 
Merknad 6.  Flataker Eiendomsutvikling, eier av gnr 32/26 og gnr 32 bnr 41  
Det er vist til bestemmelsene i områdeplanen der veg til tomtene skal gå over 
tilgrensende delområde på oversiden av eiendommene.  Detaljreguleringen samvarer 
ikke med det. 
Vegen blir ikke akseptert slik den er tegnet inn på tomtene, og det blir fremsatt ønske 
om en løsning der vegen enten blir flyttet eller endret eiendomsgrenser slik at 
opprinnelig areal på tomtene opprettholdes. 
Det blir og stilt spørsmål om anleggene skal bli kommunale eller om det vil være et 
privat anlegg. 
 
Kommentar 
Intensjonen i bestemmelsen for områdeplanen er at det skal opparbeides ny 
tilkomstveg over overforliggende areal.  En slik formulering unntar ikke at eksisterende 
eiendommer, som skal ha ny tilkomst, fra å bli berørt.  I dette tilfellet er dette ved enden 
av vegen som avkjørsler til tomtene, spesielt den nederste tomta som ikke grenser til 
utbyggers eiendom overhodet.  Vegen skal betjene eiendommene 32/27, 32/26 og 
32/41 som til nå ikke har hatt vegtilkomst.  I tillegg er vegen også ført helt fram til 
hustomt på 32/8 som alternativ tilkomst eller til ny tomt. 
Drift av anlegget er kommentert under merknad 8.  
 
Merknad 7.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Ingen merknad. 
 
Merknad 8.  Molde vann og avløp KF 
Det er vist til krav iht inngått utbyggingsavtale. 
 
Kommentar 



Utbyggingsavtalen er inngått med bakgrunn i områdeplanen som viste samleveg og 
områder for konsentrert bebyggelse.  En utbyggingsavtale er en avtale om at 
kommunen overtar tekniske anlegg når de er ferdigstilt.  Vanlig praksis har vært at 
utbyggingsavtale ikke omfatter infrastruktur for delområder som er for konsentrert 
bebyggelse.  Slik har det og vært vurdert i dette tilfellet siden det var opprinnelig bruk 
av delområdene i områdeplanen.  Det har derfor heller ikke vært hensikten at 
utbyggingsavtalen skal gjelde for denne detaljreguleringen. 
Planen er ikke innenfor kommunale krav til bredde, grøft/snøopplag og snuplass, men 
dekker krav til stigning (maks 8 %).  Å skulle gjennomføre disse kravene, ville gi 
betydelige endringer i planutforming, og noe færre tomter.  Om boligene er frittliggende, 
er det likevel bebyggelsen konsentrert i detaljreguleringen, med små tomter. 
Planløsningen blir stående, men en forutsetter ingen kommunal overtaking innenfor 
gjeldende utbyggingsavtale.  Et unntak er likevel friområdene som skal være for hele 
områdeplanområdet. 

 
Merknad 9.  Avinor 
Det er vist til tidligere merknad og kommentert at krav satt til hinderlys og 
støyavskjerming for den enkelte bolig er tatt inn i bestemmelsene.  Det blir bedt om at  
Utbygger tar kontakt med Avinor ved oppstart av utbygging for plassering av hinderlys. 
 
Merknad 10.  Eva Berg Tuddenham, eier av gnr 32 bnr 27 
Foreslåtte turdrag kommer tett på eksisterende bebyggelse og kommer i avkjørslene. 
Det blir stilt spørsmål om hvordan parkering på eiendommen skal kunne løses. 
Det blir foreslått å flytte turdraget mot øst. 
I stedet bør turdraget der det er tegnet settes av til parkering for 32/27. 
Det blir stilt spørsmål ved hvorfor gang-/sykkelveg langs Frænavegen er lagt over 
eiendommene. 
 
Kommentar 
Turdraget ligger slik i gjeldende områdeplan, og det er vedtatt.  Denne korridoren ligger 
til utbyggers eiendom.  Det er ikke nye moment for flytting av turdraget. 
Eiendom 32/27 har i dag ikke biltilkomst.  Det burde være mulig å få til avkjørsel og 
parkering fra en veg ovenfra som ligger i terrengnivå. 
Gang-/sykkelvegen inngår i vedtatt områdeplan og er tatt med for helhetens sin skyld.  
Dette er en utfyllende del som binder sammen eksisterende gangveg fra vest og 
planlagt gangveg i reguleringsplan mot øst og videre oppover til Nordbyen. 
 
Merknad 11.  Therese Monsås og Odd Langset 
Merknaden gjelder turdrag FG2 som tar 4 meters bredde av tomta og er tilsvarende 
bredere enn det turdraget er nedenfor og ned til Frænavegen.  Det blir stilt spørmål ved 
hvorfor denne forskjellen.  Det blir satt fram ønske om samme bredde som lenger ned, 
og alt. spørsmål om kompensasjon.   
Steinmuren er tomtegrense.  Etter planbestemmelsene skal det anlegges 2 m bred sti, 
og det blir stilt spørsmål på hvilken side av muren den skal bygges.  Ønske om å 
beholde steinmuren og at sti blir plassert øst for denne. 
 
Kommentar 
Steingarden er hovedbytet mellom gnr 31 Lergrovik og gnr 32 Eikrem fra gammelt.  Det 
er intensjonen i planen at denne skal tas vare på, og derfor er det grøntområde på 
begge sider.   Men lenger ned går steingarden i område grense mot boligene.  En sti 
må legges på østsiden av muren, og det blir å ta inn i bestemmelsene. 



Grøntdraget kan ha samme bredde oppover hele, bare steingarden blir bevart.  Arealet 
på vestsiden av steinmuren vil erfaringsmessig bli lite nyttet som grøntområde.  
Eventuell endring av dette må en imidlertid ta som egen sak siden det krever ny 
utlegging. 
Eiendommen får kompensert en del areal ved at tilkomst blir over areal C2. 
 
Merknad 12.  Inge Heggem, eier av gnr 31 bnr 27 
Det blir gitt uttrykk for at planlagt veg tar litt for mye areal av eiendommen, og det er 
beskrevet hvilken justering som er ønskelig. 
 
Kommentar 
Vi har hatt møte om saken, og vegen er justert opp i samsvar med merknad.  Det gjør 
at hjørnetomten på oppsiden av vegn blir mindre, men vil fortsatt være brukbar. 
 
Videre behandling  
Forslag til justert linje av nedre veg (Veg 3) var sendt ut til eierne av gnr 31 bnr 118 og 
gnr 32 bnr 26,41 som fikk større inngrep inn på seg.  Det var gitt en kort frist for uttale, 
og det kom merknad fra eier av 32/26,41 Flataker eiendomsutvikling. 
 
Merknad 13.  Flataker Eiendomsutvikling 
Det er vist til tidligere merknad som det ikke er tatt hensyn til.  Ny situasjon er ikke god 
og forringer eiendommen ytterligere. 
 
Kommentar 
Tomtene er fortsatt bebyggbare, og det må bli slik ut i fra en helhetsløsning.  Dette er 
like mye en gjennomføringssak. 
   
 

Rådmannens vurdering: 

Saken er stort sett grei, bortsett fra endepunktet for Veg 3 der det er vanskelig å 
imøtekomme alle merknadene med tanke på en helhetsløsning.  En kommer neppe 
nærmere noen annen løsning, og saken blir lagt fram til vedtak.   
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann  
 Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
Vedlegg 
1 Revidert plankart 
2 Reviderte planbestemmelser 
3 Avtale vedr. makebyte. 
4 Merknader 
5 Plan- og utviklingsutvalget 18.02.14, 1.gangs 

behandling 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


