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Utvalgssaksnr  Utvalg  Møtedato  
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86/14 Molde kommunestyre 13.11.2014 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 13.11.2014  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Nesbøen Øst, plannr 1502201130, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 17.10.2014 
 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 04.11.2014  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Nesbøen Øst, plannr 1502201130, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 17.10.2014 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 28.10 .2014  

Innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130, i samsvar med plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 17.10.2014 
 



Behandling 

Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune datert 27.10.2014 om trekking av motsegn ble 
omdelt. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130, i samsvar med plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 17.10.2014. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Molde kommune 
Tiltakshaver: Molde kommune 
Hjemmelshaver: Molde kommune gnr 66 bnr 103, Vigdis Ness Aarseth gnr 66 bnr 30, 
andre bebygde og tildelte tomter 
 

Plansituasjonen: 

Forslag til detaljregulering for Nesbøen Øst har ligget ute til offentlig ettersyn i tiden 
27.06. – 22.08.14.  Det er kommet 8 merknader til saka. 
 

Innspill i saken: 

Merknad 1.  Statens vegvesen, Region midt 
Ingen merknad. 
 
Merknad 2.  Avinor 
Ingen merknad. 
 
Merknad 3.  Kleive Betongbygg på vegne av Vigdis Ness Aarseth, eier av gnr 66 bnr 30 
Merknaden er et brev fra grunneier med to kart for alternativ utforming av planen over 
eiendommen.  Det blir gitt uttrykk for at det er store inngrep i eiendommen og vist til at 
gang-/sykkelvegen kommer helt ned i hagen.  Det er ingen tilkomst til huset i dag for 
syketransport, og dette har en tenkt å gjøre noe med med ny tilkomst ovenfra.  Kleive 
betongbygg har sett på dette og mener det er ikke mulig med slik plassering av 
gangvegen.  Lekeplassarealet går inn på øvre del av eiendommen.  Det forringer 
eiendommen, og det blir bedt om at kommunen legger dette på eget areal.  En kan ikke 
se noen grunn til at kommunen ikke gjør det. 
Merknaden er vedlagt to kart.  Forslag 1 viser gangvegen trekt mot øst og starter mot 
østre kant av eiedommen.  Gangvegen ellers er forskyvd oppover på kommunal grunn, 
men har samme tilknyting til vegen nedenfor. Tomt 6 er utvidet til å gjelde eiendommen 
i full bredde, og lekeplassen er redusert tilsvarende, men utvidet på landbruksarealet 



mot øst.  Arealet ovenfor tomt 6, der skogsvegen kommer ned, er satt av som 
boligareal, og det samme er landbruksarealet videre mot øst. 
Forslag 2 viser omtrent samme forskyving av gangvegen og samme utviding av tomt 6.  
Men her er lekeplassen bare redusert, skogsvegen og landbruksarealet ligger uendret. 
 
Kommentar 
Dette planforslaget er i hovedsak en reguleringsendring av en eldre plan.  En bygger i 
stor grad på tidligere planløsning med de endringene som viste seg å være nødvendige 
for gjennomføring.  Der det er tegnet inn gangveg, var det tidligere tegnet kjøreveg.  Vi 
har sett på profilet ved en forskyving slik det er bedt om, og finner at ved forslag 2 har 
en fortsatt en stigning på 8 % og veglinja er akseptabel. Vi legger inn dette som endring 
i planen.  En forskyving av lekeplass for å gjøre tomt 6 større er også akseptabelt.  Det 
medfører en reduksjon på 140 m2 av lekeplassen og ny avkjøring for skogsvegen, 
ellers uendret.   Dette er tatt opp med Fylkesmannen og skogmyndighetene og er 
avklart. 
En utviding av tomt 6 er i samsvar med intensjonen for planen ellers med større tomter.  
Dette blir tatt inn som endring av planen.    
Plassering av ny tomt ovenfor tomt 6 tar areal som er satt av til skogsveg.  Denne 
skogsvegparsellen er en del av et større vegnett som var godkjent  først på -90-tallet, 
og en slik endring krever en annen diskusjon som en ikke tar opp nå.  Det tilgrensende 
landbruksarealet er ikke egnet til boligtomt pga bratthet. 
 
Merknad 4.  Vigdis Ness Aarseth 
Merknaden er identisk med merknad 3, vedlagt kart forslag 1.  Dette er kommentert 
under merknad 3. 
 
Merknad 5.  Molde brann- og redningstjeneste 
 Det skal være kjørbar tilkomst for brannvesenets materiell. 
Det skal være tilstrekkelig brannslokkevann og tilstrekkelig dekning med brannkummer. 
 
Kommentar 
Vegene har vanlig kommunal standard som har tilstrekkelig kapasitet. 
Brannslokkevann var vurdert i saka sist, og hustype er innskrenket til enebolig med 
sekundærleilighet pga kapasitet.  Brannkummer vil følge av teknisk prosjektering. 
 
Merknad 6.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Det er bestilt og igangsatt arkeologiske undersøkinger.  Inntil området er frigitt etter 
kulturminnelova, er det motsegn i saka. 
Planomtalen synes mangelfull, og virkninger er ikke i eget kapittel.  Det blir tilrådd at 
planbeskrivelsen blir omarbeidd slik at virkninger er i eget kapittel. 
 
Kommentar 
Arkeologiske undersøkinger er gjennomført, og vi har fått en foreløpig rapport.  Det er 
ikke funn av automatisk freda kulturminner, og heller ikke påvist noen fra nyere tid 
innenfor planområdet. Det formelle grunnlaget for motsegn faller da vekk. 
Men det er beskrevet en del kulturminnerester fra nyere tid like utenfor planområdet, 
uten at det påvirket planen.  Selv om det ikke er kommet endelig rapport og trekking av 
motsegn, velger vi å fremme planen på det grunnlaget vi alt har. 
 
Planbeskrivelsen blir nødvendigvis enkel når mye av planen er retting av en eldre plan. 
 
Merknad 7.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 



Ingen merknad. 
 
Merknad 8.  Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Det blir vist til grunnundersøkinger som blir gjort, og det blir frarådd at Molde kommune 
vedtar planen før stabilitetsanalyse er klar. 
 
Grunnundersøkelsesrapport og stabilitetsanalyse 
Dette er utført av Norconsult. 
Grunnersøkelsene er en egen rapport og er utrykt vedlegg til saka (ikke sendt ut).  
Konklusjon er gode masser med siltig sand/grus i øvre 2,5 m.  Det er i samsvar med 
tidligere observasjoner. 
Stabilitetsanalyse er gjennomført og er vedlegg til saka som egen rapport.  Konklusjon 
er at områdestabiliteten vurderes som god.  Planområdet er klarert med hensyn til fare 
for skred, og det er ikke behov for videre utredning av flom- og skredfare. 
Ved graving kan det finnes lokale variasjoner og blaute partier.  Dersom det dukker opp 
geotekniske problemstillinger under anleggsperioden, må geotekniker kontaktes. 
 
 
 

Rådmannens vurdering: 

Det er avklart grunnforhold og arkeologiske undersøkinger.  Ingen av disse påvirker 
planforslaget. 
 
Med bakgrunn i innkomne merknader er det gjort følgende endringer i planforslaget: 

- Gangveg er forskyvd mot grense til gnr 66 bnr 30 i kryss mot øvre veg 
- Tomt 6 er utvidet til å omfatte full bredde av gnr 66 bnr 30 
- Lekeplass er forskyvd mot øst og redusert med 140 m2 
- Planbeskrivelse er omredigert med virkninger som eget kapittel 
- I planbestemmelsene er det tatt inn en bestemmelse om at geotekniker skal 

nyttes dersom det blir avdekt vanskelige grunnforhold under anleggsarbeid 
 
Fylkesmannen har uttalt seg til endring av lekeplass (merknad 9) og har ingen merknad 
til dette. 
  
Det er grunnlag for trekking av motsegn fra fylkeskommunen ved at det ikke er gjort 
arkeologiske funn.  Selv om det ikke ligger føre formell tilbaketrekking, finner 
rådmannen at grunnlaget for kommunal egengodkjenning er til stede. 
 
Mellom tomt 6 og gnr 66 bnr 40 er det en trekant som er i kommunalt eie og var lagt til 
tomt 6 i gml. reguleringsplan.  Når tomt 6 nå blir utvidet mot øst, er det mer naturlig å 
legge denne trekanten til bnr 40.  Dette er gjort i endra planforslag. 
 
Ingen av disse endringene gir grunnlag for ny utlegging, og planen blir fremmet for 
sluttbehandling i kommunestyret. 

 
 

 
 
 
 
 



 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann  
 Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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