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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 

101/14 Molde formannskap 07.10.2014 

71/14 Molde kommunestyre 16.10.2014 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 16.10.2014  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for Bjønnan, plannr. 201227 med tilhørende plankart (datert 24.03.2014), samt 
planbestemmelser og planbeskrivelse (datert 25.08.2014). 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 07.10.2014  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for Bjønnan, plannr. 201227 med tilhørende plankart (datert 24.03.2014), samt 
planbestemmelser og planbeskrivelse (datert 25.08.2014). 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 09.09.2014  

Innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for Bjønnan, plannr. 201227 med tilhørende plankart (datert 24.03.2014), samt 
planbestemmelser og planbeskrivelse (datert 25.08.2014). 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Bjønnan, plannr. 201227 med tilhørende plankart (datert 
24.03.2014), samt planbestemmelser og planbeskrivelse (datert 25.08.2014). 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Molde kommune 
Tiltakshaver: Molde kommune 
Hjemmelshaver: Molde kommune 
 
Bakgrunn: 
Bakgrunnen for planarbeidet er knyttet til vedtak i utvalgssak 44/13 i plan og 
utviklingsutvalget 09.04.2013: 
 
«Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 å 
legge ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor område avgrenset på kart datert 
21.03.2013, for at en gjennom nødvendig reguleringsprosess skal avklare og 
konkretisere hvordan en skal imøtekomme utfordringene knyttet til veg- og 
trafikksituasjonen i området.» 

Med utgangspunkt i ovenstående vedtak er det utarbeidet en detaljreguleringsplan. 
Formålet med planen har vært å finne en tilfredsstillende trafikal løsning for området. 
Det er i planarbeidet ikke tatt stilling til utbyggingsformål og utbyggingstetthet.  

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til høring i 6 uker av Plan- og 
utviklingsutvalget i utvalgssak 22/14 den 22.04.2014.  

 



Merknader til planforslag 

Merknad fra Oppsummering av merknad Rådmannens 
kommentar 

Statens vegvesen, 
region midt 

Det er uheldig at det ikke er 
innarbeidet egne løsninger for 
myke trafikanter.  

På grunn av terreng og 
eksisterende bebyggelse 
har Rådmannen ikke 
lykkes med å finne egne 
løsninger for denne 
trafikantgruppen. For øvrig 
er valgt løsning i tråd med 
vegvesenets håndbøker.  
 
Merknad tas til 
orientering 

Noregs vassdrags- og 
energidirektorat 

NVE har ingen kommentarer 
til planen 

Merknaden tas til 
orientering 

Avinor Planområdet berører ikke 
Avinors ansvarsområde 
 
Planområdet ligger utenfor 
flystøysonene 

Merknaden tas til 
orientering 

Advokatfirmaet Øverbø 
Gjørtz på vegne av 
familien Møller 

- Som følge av 
breddeutvidelse av veg 
reduseres tomteareal 
for BK1. Det er 
ønskelig at BK1 får 
tillagt tilsvarende areal i 
nord som 
kompensasjon. 
  

- Det er uklart hva som 
menes med 
kostnadsdekning etter 
planbestemmelsens pkt 
2,5.  

- I den opprinnelige 
planen sammenfalt 
ikke plangrensen 
med 
formålsgrensen. 
Dette er en 
tegnetekniskfeil 
som i dette arbeidet 
er rettet opp. 
Konsekvensen er at 
formålsgrensen i ny 
plan er forskjøvet 
ca 1,5 meter mot 
nord for BK1 og 
BK2. Tilfeldigvis 
sammenfaller feilen 
i gammel plan med 
behovet for 
vegutvidelse. 
Dermed er 
byggearealet i ny 
plan tilnærmet det 
samme som i 
gammel plan.    
Merknaden tas til 

orientering. 

- Rådmannen har 
forståelse for at 
bestemmelse 2,5 er 



uklar. Hensikten var 
å sikre at 
nødvendig 
infrastruktur blir 
opparbeidet i tråd 
med planen. 
Bestemmelsen vil 
bli fjernet og 
erstattet med en 
rekkefølge-
bestemmelse.  
Merknad tas til 

følge 

Advokatfirmaet Hjort DA 
på vegne av Larsen 
eiendom 

- Larsen Eiendom fikk i 
2007 rammetillatelse 
og dispensasjon for 
oppføring av 
terrasseblokk for 14 
leiligheter i 5 etasjer 
pluss parkeringskjeller. 
Larsen ser det derfor 
som naturlig at planen 
nå åpner for 
bebyggelse i 5 etasjer 
pluss parkeringskjeller.  

- Det er ønskelig at BYA 
økes fra 35% til 37% 
slik at fotavtrykk av 
planlagt bebyggelse 
inkludert 
overflateparkering ikke 
må reduseres.   

- Rådmannen vil ikke 
tilrå at det åpnes for 
økte byggehøyder i 
de nordlige delene 
av planområdet. 
Dette til tross for at 
det tidligere er gitt 
dispensasjon og 
rammetillatelse for 
en slik bebyggelse. 
I dette planarbeidet 
har det kommet 
tydelig frem at 
området har svært 
begrensede 
arealressurser til 
lek og uteopphold. 
Økte byggehøyder 
kan føre til et 
ytterligere press på 
disse arealene, noe 
som ikke er 
ønskelig.   
Merknad tas ikke 

tilfølge 

- Rådmannen tolker 
at ønsket om å øke 
%BYA i første 
rekke er knyttet til 
overflateparkering. 
Økningen som blir 
etterspurt ansees 
som mindre 
vesentlig 
reguleringsendring. 
Merknad tas til 



følge 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

- Kommunen bør 
vurdere boligformålene 
i planen på nytt (BK1 
og BK2). Det bør 
vurderes om de svarer 
til lovkrav og 
arealpolitikken 20 år 
etter sist regulering.  

- Omtale av 
lekeareal/uteoppholdsa
real bør inngå i 
planomtalen. Det bør 
også fremgå bedre av 
planen hvordan 
vegutvidelsen vil 
påvirke eksisterende 
lekeplass. 

- Det er tidligere gitt 
rammetillatelser for 
oppsetting av bygg 
i BK2. Rådmannen 
mener at det er for 
sent å gjennomføre 
en ny totalvurdering 
av et planområde 
som har fått 
klarsignal til 
utbygging. 
Rådmannen holder 
derfor fast ved 
mandatet som er å 
finne en 
tilfredsstillende 
vegløsning.  
Merknad tas til 

orientering 

- Lekeareal og 
uteoppholdsareal er 
omtalt i 
planomtalen, men 
skal utdypes 
nærmere.  
Merknad tas til 

følge   

Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

- I bestemmelse 6.1 
heter det at F2 kan 
omrokeres med BK1. 
Denne bestemmelsen 
er ikke holdbar juridisk. 
Skal F2 flyttes så må 
planen endres.  

- ROS-analysen bør 
komme bedre frem i 
planomtalen. I tillegg 
bør planen presentere 
en løsning som gir 
tilfredsstillende 
slukkevannskapasitet.   

- Bestemmelsen om 
omrokering av F2 
vil bli fjernet. 
Merknad tas til 
følge 
 

- ROS-analysen skal 
beskrives nærmere. 
Når det gjelder 
forholdet til 
slukkevann så er 
dagens prosedyre 
at brann og redning 
godkjenner dette i 
den enkelte 
byggesak.  
Merknad tas til 

følge 

 



 

Tilråding: 

Rådmannen viser til ovenstående vurderinger og kommentarer, og tilrår at 
detaljregulering for Bjønnan fremmes til sluttbehandling i Molde kommunestyre. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 

Kommunalsjef 
  
 
 
Vedlegg 
1 Plankart - Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 
2 Planbestemmelser - Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 
3 Planbeskrivelse - Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 
4 ROS-skjema - Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 
5 Merknader ved off. ettersyn 
 
 
 


