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PLANBESKRIVELSE 
 
 
 
1.  Bakgrunn 
1.1 Hensikten med planen 
En har som formål med planen å få planlagt arealbruk i samsvar med faktisk utnytting, endre 
tomtearrondering og planlagt vegføring og å få til nye boligtomter. 
 
1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Molde kommune v/plan- og utviklingsavdelinga står for planforslag og planutarbeiding.  
Molde kommune er i hovedsak grunneier der det er endring i utnytting av arealet til tomter og 
veg.  Annen større eiendom innenfor området er gnr 66 bnr 30 eier Vigdis Aarseth.  Ellers 
omfatter planen en rekke alt bebygde boligtomter. 
 

1.3Tidligere vedtak i saka 
Saka har ikke vært framme tidligere. 
 

1.4 Utbyggingsavtaler 
En utbygging vil være kommunal som gjør det uaktuelt med utbyggingsavtale. 
 

1.5 Krav om konsekvensutredning 
Arealformål er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan med unntak av 1 
ny tomterekke i nordøstre hjørne .  Planarbeidet omfatter endringer i detaljer innen disse 
arealformålene, og det blir ikke gjenstand for konsekvensutredning. 
Når det gjelder nytt areal utenom kommuneplanen, får det ikke virkninger for miljø og 
samfunn tilstrekkelig til å måtte lage konsekvensutredning. 
 
2.  Planprosessen 
2.1  Medvirkingsprosess, varsel om oppstart, evt.planprogram 
Det har vært kunngjort oppstart i avisene 15.12.11 og med brev sendt til de nærmest berørte.  
Oppstartsmeldinga tar for seg utviding av tall på tomter i Nesbø-feltet, vurdering av endret 
vegføring innenfor feltet og rom for boliger med flere leiligheter. 
 
Det var avholdt orienteringsmøte i Kleivehallen onsdag 11.januar 2012.  Det foreligger referat 
fra møtet. 
Det var godt frammøte.  Utgangspunktet for å ta opp planarbeidet var prosjektering av ny veg 
etter gjeldende reguleringsplan i forlengelsen av Nørstebøen.  Dette ga en vanskelig 
elvekryssing med store ekstrakostnader fordelt på få tomter og bratt slyng, og en ville se på 
andre løsninger.  Det var uttrykt forståelse for dette, og at Almlivegen bør forlenges østover.  
Videre ønskte en større tomter og at noen kunne bebygges med to- og firemannsboliger. 
 
Planprogram er ikke aktuelt for en slik plan som stort sett omfatter justeringer. 
 
3.  Planstatus og rammebetingelser 



3.1  Gjeldende reguleringsplaner 
Området er i hovedsak tidligere regulert, og er omfattet av reguleringsplanen Nesbøfeltet, 
østre del fra 18.07.1984. 
  
3.2  Gjeldende kommuneplan 
Gjeldende arealdel til kommuneplanen fra 2008 omfatter dette planområdet.  
Kommuneplanen viser boligområde slik det er i gjeldende reguleringsplaner. 
I kommuneplanen er øvre del av boligområdet redusert med 10-20 meter i overkant slik at det 
bare blir en smal stripe ovenfor eksisterende tomterekke, og som på ingen måte gir rom for 
nye tomtedelinger.  I overkant er det lagt inn ny trasé for omlegging av Fv 62 gjennom 
Kleive. 
Plassering av ny trasé for Fv 62 er en gjengiving av slik det er framstilt i den gamle 
kommuneplanen fra 1988.  Dette har vært tatt opp med vegvesenet 
Situasjonen er slik at i begge de to siste kommuneplanene er det plassert omlegging  
av Fv062 med trasé i overkant av avsatt byggeområde, og vegtraséen tangerer disse 
byggeområdene.  I planforslaget til ny detaljregulering kommer en også i den 
situasjonen at ny øvre tomterekke kommer inn i ny vegtrasé ved at en har gått ut 
over det som er satt av som boligareal i kommuneplanen og gått på areal som er satt 
av som landbruksareal/vegareal.  Men det er helt naturlig å gjøre det slik for å få 2-
sidig dekning av tomter på regulert boligveg. 
Med bakgrunn i dette, var spørsmålet om hvor aktuell denne nye vegtraséen er, tatt 
opp med vegvesenet i brev.  Av svaret framgår at dette ikke har vært noen prioritert 
strekning, og dersom en kan finne gode løsninger for utbedring der vegen går i dag, 
kan det hende denne omleggingen utgår ved neste rullering av kommuneplanen. 
Fra kommunen sin side vil en kommentere at ut i fra dagens krav til støyskjerming og 
byggegrense på 50 meter, er inntegnet trasé neppe aktuell og må flyttes høgere opp. 
Vi velger derfor å fremme forslag til detaljregulering med øvre tomterekke der en går 
ut over kommuneplanen sin avgrensing av boligareal og forutsetter en flytting av 
planlagt trasé for ny E39. 
 
 
Landbruksmyndighetene 
Spørsmålet har vært lagt fram for landbruksmyndighetene.  Grunnen er kommunal 
eiendom, og er et nedlagt gardsbruk der innmarka er grodd igjen.  Noe av arealet er 
registrert som beiteområde.  Fra landbruksmyndighetene er en omdisponering av 
areal utenom kommuneplanens arealdel til byggeformål grei slik det går fram av 
planforslaget. 
 
 
4.  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
Planområdet er en del av Kleive sentrum og omfatter deler av boligområdene øverst oppe.   
Avgrensing av planområdet er begrunnet med de elementene som en ønsker å gjøre endringer 
på.  Totalt er planområdet 41,5 daa. 
En del av eksisterende bebyggelse går inn i planområdet.  Det er på grunn av at tilkomsten går  
gjennom eksisterende bebyggelse.  Tilkomst er fra Fv062 med adkomst opp gjennom 
eksisterende boligområde.  
Området omfatter videre en del alt regulerte, ubebygde tomter der en har endret tomtestørrelse 
ved å slå sammen tomter.  Videre er boligområdet utvidet oppover og innover med nye 
tomter.  De ikke-bebygde arealene er tidligere dyrka mark som ligger brakk eller er gjenvokst 
med krattskog. 



Området er sør-vendt med god utsikt over Langfjorden.  Hellingen på terrenget gjør at 
bygningsrekkene stort sett har fritt utsyn. 
 
Grunnforhold 
Med bakgrunn i NVE sin merknad har en arbeidd videre med grunnforholdene.  NVE 
har et flyteskjema for framgangsmåte etter hvert som en avdekker funn.  
Utgangspunktet er NGU sitt løsmassekart som viser marin strandavsetting i området.  
Ut i fra terrengformasjonen er det nok det og da kan grunnen være leirholdig.  Fra 
NVE får vi vite at dersom det er leirholdig og brattere enn 1:15 må en ha en 
geoteknisk undersøkelse for å vurdere om det kan gå skred.  Vi har tatt prøver av 
grunnen tre forskjellige steder på ulik dybde og fått dem siktet og analysert.  De to 
øverste prøvene viste ikke noe leirinnhold, den tredje prøven var lenger nede i 
bakken på 3 meters dyp og hadde 8 % leire.   Alle prøvene må karakteriseres som 
siltig finsand.  Dette ga et godt utgangspunkt for å gå videre, og vi har engasjert 
Norconsult til å lage en stabilitetsanalyse for et profil.  Dette bør kunne gjøres 
parallelt med at planen ligger ute til offentlig ettersyn. 
 
5.  Beskrivelse av planforslaget 
5.1 Planlagt arealbruk 
I tillegg til å få til grunn og vegløsning for to nye fullverdige tomterekker, er det andre 
spørsmål en og vil ha løst ved en reguleringsplan. 
a.  Nedre del av Almlivegen (hovedtilkomst til området) er bygd utenom reguleringsplan, og 
arealet er regulert til friområde/leikeområde.  Dette må reguleres til vegformål skal det fortsatt 
være veg her.  En har vurdert om en skal opprettholde denne vegen, eller gjennomføre den 
gjeldende reguleringsplanen med leikeplass der vegen er og tilkomst fra vegene vestfra.  Ut i 
fra vegstandard og tilvandt kjøremønster finner en ingen grunn til å endre på dagens situasjon, 
og viderefører dette i ny reguleringsplan. 
 
b. Vegen gjennom området er Nørstebøen som i gjeldende plan er lagt i slyng over elva og 
opp til en øvre veg.  En vurderer denne svingen som vanskelig å bygge i elveleiet, det blir 
mye skjæring og vegen blir også bratt.  I stedet blir det lagt 2 parallelle veger som ender blindt 
i øst, men som er bundet sammen i vest med Almlivegen.  
 

c. Det var på møte med beboerne uttrykt ønske fra disse om noe større tomter enn det 
som alt er regulert.  Tomtene slik de er tegnet i gjeldende plan er små og smale mot 
veg og kan være vanskelige å bebygge med skikkelig tilkomst med det hellende 
terrenget som er.  En har i nytt forslag slått sammen tidl. regulerte tomter, og nye 
tomter er tegnet med størrelse 1200 m2 på nedsiden av ny veg og 1400 m2 på 
oppsiden.  Her blir det noe skjæring fra veg slik at de må ha denne utstrekningen som 
er satt, skal en komme opp med tilkomst. 
Tallet på ubebygde tomter er redusert fra 16 til 12 tomter ved at arealet er økt for de 
fleste tomtene. 

 
5.2  Reguleringsformål 
Planområdet er regulert til følgende formål: 

1. Byggeområde  
Boligbebyggelse 
 - frittliggende småhusbebyggelse 
 -  konsentrert småhusbebyggelse 
Leikeplass 



 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg 
Gang-/sykkelveg 
Annen veggrunn 

 
3. Grønnstruktur 

Turdrag 
Friområde 

 
4. Landbruks-, natur – friluftsformål 

Landbruksformål 
 

 
5.3 Høgde av bygg og utnyttingsgrad 
Høgde er satt som gesimshøgde og mønehøgde med maks cotehøgde for bebyggelse på det 
enkelte felt. 
Det er ikke satt krav til takvinkel.  En stiller fritt når det gjelder takform. 
Det er ulik tomtestørrelse for de enkelte feltene, og derfor er også utnyttingsgraden ulik for at 
ikke husstørrelsen skal bli så forskjellig.  Tomter regulert i gjeldende reguleringsplan har 
høgere utnyttingsgrad enn eneboliger.  Utnyttingsgrad er satt som %BYA (bebygd areal).  
 
5.4Krav til parkering 
Parkeringskrav er 1,5 biloppstillingsplass pr.boenhet.  Dette er det samme enten parkering er 
ute eller inne.  Arealet ute går inn i utnyttingsgraden med 18 m2 pr biloppstillingsplass 
sammen med alt innebygd areal. 
 
5.5  Minste uteoppholdsareal 
Minste uteoppholdsareal er 80 m2/boenhet 
 
5.6  Utforming av veger 
Ny veg er rein tilkomstveg med totalbredde 5 meter inkl.skulder.  Med den omleggingen av 
veger som er gjort gjennom reguleringsendringa, er stigningsforholdene akseptable for 
boligområde. 
Eksisterende kjøreveger er lagt inn i planen med uendret bredde. 
Ny gangveg er 3 meter bredde. 

   
5.7  Offentlig friområder 
Opparbeidd lekeplass er avsatt på et flatt areal øverst i området med tilknytning til offentlig 
veg nedenfor og landbruksområde/friluftsområde ovenfor.  Areal er 1,2 daa og vil virke som 
kvartalslekeplass for hele området og kan og inkludere nærlekeplass.  Ellers vil det 
tilgrensende landbruksområde virke som leikeområde med akebakke etc., alt etter forholdene. 
De små friområdene i vegkryssene er ikke forutsatt som lekeareal, men vil ligge som grønne 
områder med en viss bearbeiding. 
 
5.8  Landbruksfaglige vurderinger 
Et område er satt av til landbruksområde, og det skyldes tilkobling til skogsveg.  Skogsveg er 
regulert inn i gjeldende reguleringsplan, men det er ikke der den er bygd.  Regulert linje er for 
bratt.  Det var gitt statlig støtte til 1500 m skogveg i 1990, og en grein starter her på dette 
stedet.  Dette er vist på kart fra den gangen.  Tilknytning til offentlig veg var ikke vist, og den 



har laget seg sjølv over det flate arealet som er regulert til leikeplass, og mest eigna til det.  En 
løser dette med å trekke linje for skogsveg helt opp under bakkefoten og knytter denne til 
godkjent veglinje lenger opp.  Skogsvegen går da fri fra leikeplassen.  Det kan opparbeides 
lunneplass i området, men med en slik plassering at den blir noe unna leikeplassen.   
 
 
5.9  Innkomne merknader til oppstartsmeldinga 
Det er kommet 6 merknader til oppstartsmeldinga.  I tillegg har det vært orienteringsmøte som 
det ligger føre referat fra.  I saken er det laget sammendrag av merknadene og kommentar.  
 

6. Virkninger av planforslaget 
Det blir økt trafikkbelastning på vegene, men ikke mer enn påreknelig.  Det blir mindre 
trafikk enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til ved at tomtetallet blir redusert. 
Nytt tomtefelt gir tilgang på gode byggetomter på Kleive. 
Dette er fortetting og litt utviding, og vil ikke gi noen vesentlig endring av fjernvirkning. 
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