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Detaljregulering for området ved Fylkeshuset, plan nr. 1502201114 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

19/15 Plan- og utviklingsutvalget 24.02.2015 

19/15 Molde formannskap 03.03.2015 

7/15 Molde kommunestyre 19.03.2015 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 19.03.2015  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området ved Fylkeshuset, plan nr. 1502201114, slik denne framgår av 
plandokument datert 20.01.2015. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 03.03.2015  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området ved Fylkeshuset, plan nr. 1502201114, slik denne framgår av 
plandokument datert 20.01.2015. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 24.02.2015  

Innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området ved Fylkeshuset, plan nr. 1502201114, slik denne framgår 
av plandokument datert 20.01.2015. 
 



Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området ved Fylkeshuset, plan nr. 1502201114, slik denne framgår 
av plandokument datert 20.01.2015. 
 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Molde kommune 
 
Bakgrunn:  Forslag til reguleringsplan, detaljregulering for området ved Fylkeshuset,  

ble i samsvar med vedtak i plan- og utviklingsutvalget lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 02.02. – 04.04.2014. Planområdet og planforslaget 
som var lagt ut, er vist nedenfor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksgjennomgang: 

Merknader ved offentlig ettersyn: 
 
1. Kjell Kosberg, Sandvegen 3: 

Oversending av korspondanse med Statens vegvesen vedr. ønske om etablering av 
fotgjengerfelt over Sandvegen. 
 
Kommentar: Korrespondansen tas til orientering, og vil bli videreført i dialog med 
Statens vegvesen om prioritering av mindre tiltak. 

 
2. Statens vegvesen: 

Det etterlyses inntegning av frisiktsoner og bestemmelser til disse. 

 



Det etterlyses tilpasninger til kommunens hovedplan for gående og syklende. 
Det stilles spørsmål om tilkomst og parkering for nye boliger, og det bør framgå en 
vurdering av trafikksituasjon/trafikkbelastning ved for eksempel et parkeringshus 
ved Julsundvegen. 
Det fremmes innsigelse med grunnlag i manglende frisiktsoner, og krav om en 
rekkefølgebestemmelse vedr. opparbeidelse av fortau på nordsiden av Sandvegen 
dersom avkjørsel til BB1 skal skje fra denne. 
 
Kommentar: Frisiktsoner er tatt inn i planen med tilhørende bestemmelser. 
Det er også gjort nødvendige tilpasninger i forhold til kommunens hovedplan for 
gående og syklende. 
Nye boliger på område BB1 er forutsatt skal ha tilkomst fra Bjørnstjerne 
Bjørnsonsveg, noe som også gikk fram av planforslaget. Dette er også tatt inn i 
bestemmelsene. 
Lokalisering av et parkeringsanlegg slik planen viser, er et strategisk valg. 
Hensikten er at dette skal være med å avlaste bysentret vedr parkeringsbehov og 
dermed biltrafikk. I et avgrenset område vil denne løsningen kunne føre til en økt 
trafikkbelastning ved kjøring inn og ut av anlegget. 
Når en likevel mener dette er riktig, er det ut fra følgende: 
* Mye av trafikken går i området pr. dato. 
* Stopp i kjørebanen for å svinge inn i anlegget vil kunne medvirke til mindre kjøring  
   i Storgata, trafikken finner andre veger. 
* De pågående arbeidene med Bypakke og Møreakse har også som mål å  
   redusere trafikken inn til bykjernen, og i så måte er dette et ønsket tiltak som faller  
   sammen med målsetningene. 
* Området er en del av byområdet, der det aksepteres at trafikken ikke til en  
   hver tid kan gå helt uhindret, og at den eventuelle merbelastningen i dette  
   området er akseptabelt. 

 
3. Selskapet Reknes Ungdomshus: 

Det vises til tidligere inngått avtale med Molde kommune og den avgrensningen av 
området som der er nevnt, og ber om at planen blir justert i forhold til dette. 
Alternativt ønskes dialog vedr. opparbeiding av området. 
 
Kommentar: Rådmannen er kjent med eksisterende avtale og en forholder seg 
til denne. Det er likevel ønskelig med en dialog om opparbeidelsen av uteområdene 
slik at dette kan bli mest mulig formålstjenlig. 

 
4. Møre og Romsdal fylkeskommune: 

Det etterlyses at planen sier noe om «vidareføring av den opparbeida plassen 
lengst vest i planområdet» og en vurdering av hvilke muligheter for gode 
uteoppholdsareal som finnes i nærområdet. 
Videre etterlyses en vurdering av sykkel som transportform, der ambisjonene for 
tilrettelegging for sykkel blir tydeligere, ikke minst ved Fylkeshuset. 
I merknaden frarår en at det blir en gjennomgående kjøreveg mellom Julsundvegen 
og Sandvegen øst i planområdet. 
Kommentar: Planbeskrivelsen er utvidet slik at de hensyn fylkeskommunen tar 
opp er vurdert.  Rådmannen vurderer at utformingen av denne reguleringsplanen er 
tilpasset både hovedplan for gående og syklende, og de målsetningene som ligger 
til grunn for en del av Bypakkearbeidet vedr. ambisjoner om sammenhengende 
gang- og sykkeltraseer. 
Vegsystemet øst for Fylkeshuset er korrigert. 



 
5. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

Det etterlyses en bedre presisering av virkningene av reguleringsplanen.  
Det reises innsigelse til planen på grunn av manglende støyvurderinger og at 
planen ikke ivaretar barn- og unge sine interesser godt nok. 
Kommentar: Planbeskrivelsen er justert. Ved utlegging til offentlig ettersyn var 
det understreket at støyvurderinger ville bli gjort i høringsfasen. Dette er gjort, og 
det er faktisk utført støyvurderinger fra to ulike firmaer. Disse er vedlagt saken. 
Konklusjonen av disse er at det settes begrensninger på utnyttelsen av området 
BB1. Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
Vedr. barn og unge sine interesser er planbeskrivelsen revidert i forhold til 
grøntstruktur og utearealer, samt at det er tatt inn rekkefølgebestemmelse vedr. 
opparbeidelse av uteoppholdsareal innenfor BB1. 

 
6. Asbjørg og Normann Rudi, Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 14: 

Det pekes på at kommunen gjennom sin kontakt med eierne av Bjørnstjerne 
Bjørnsonsveg 3, 5 og 7 har kommet i en inhabilitetssituasjon som 
reguleringsmyndighet. 
En sammenhengende utbygging langs Bjørnstjerne Bjørnsonsveg vil føre til en 
uønsket fortetting på et altfor lite område. I tillegg oppfattes trafikksituasjonen i 
området som sprengt, særlig på Sandvegen. Vegkrysset Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 
– Sandvegen er blitt farlig. 
Det oppsummeres med at en slik utbygging som påtenkt i dette området anses som 
helt upåregnelig, og det varsles krav om erstatning dersom utbygging vil ødelegge 
dagens utsikt slik at leiligheten påføres tapt markedsverdi. Det må påregnes 
«massive/langvarige» naboprotester dersom slike byggetiltak skal gjennomføres. 
Det vises videre til plan- og bygningslovens formålsparagraf om bærekraftig 
utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, 
universell utforming, hensyn til barn og unges oppvekstvilkår og estetiske 
utforminger av omgivelsene. 
En slutter seg elles til MOBO/styret i Symra Borettslag sitt brev datert 12.03.2014. 
 
Kommentar: Påstanden om inhabilitet gjelder reguleringen av 
utbyggingsområde for boliger BB1, og har vært drøftet med kommuneadvokaten, og 
rådmannen oppsummerer som følger:  
 
Molde kommune startet arbeidet med reguleringsplan nr. 1502201114 i mai 2011. I 
den sammenhengen mottok kommunen innspill om at det arbeides med planer for 
boligutvikling også på eiendommer langs Bjørnstjerne Bjørnsonsveg. Dette var 
eiendommer som grenset inn til varslet planområde. Kommunen valgte da å utvide 
planområdet for sitt planarbeid til også å gjelde dette området. Dette er ikke uvanlig, 
og er selvsagt ikke grunnlag for en inhabiltetspåstand.  
En av kommunens målsetninger for planarbeidet var å endre arealbruksformålet for 
hele eller deler av egen eiendom ved «Reknes Ungdomshus» til boligformål. Når 
det så ble aktuelt å vurdere også tilgrensende areal på nordsiden til tilsvarende 
formål, var det naturlig for kommunen å drøfte mulighetene for evt å planlegge 
utbyggingsprosjekter uavhengig av eiendomsgrensene, og dermed kartlegge 
gevinst av et samarbeid. Rådmannen vurderer at heller ikke dette svekker 
kommunens habilitet som reguleringsmyndighet. 
 
Rådmannen vil for ordens skyld også peke på at forvaltningslovens habilitetsregler 
etter §§ 6 og 10 gjelder offentlig tjenestemann eller «enhver annen som utfører 



tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.» Da reglene bare gjelder personer og 
ikke organer, vil ikke Molde kommune som offentlig reguleringsmyndighet være 
inhabil til å behandle saken, og til slutt gjøre planvedtak. 
 
Når det gjelder endringer av utsiktsforholdene, mener rådmannen at med de 
byggehøyder som planen nå viser, vil framtidig bebyggelse være godt innenfor det 
som må være påregnelig i byens sentrum. For å drive en forsvarlig arealpolitikk og 
byutvikling, må kommunen legge vekt på å øke utnyttelsen i forhold til i dag. I dette 
tilfellet konkluderes det med at det gis rammebetingelser som gjør dette mulig, 
samtidig som en tar tilstrekkelig hensyn til omgivelsene. 
 

7. Møre og Romsdal boligbyggelag med kopi av protokoll fra styret i Symra Borettslag: 
Merknaden gjelder byggehøyden og bygningsutformingen av ny bebyggelse, og en 
oppfordring om at det må tas hensyn til utsikt, særlig mot sørvest. 
I tillegg pekes det på at trafikkforholdene i krysset mellom Bjørnstjerne 
Bjørnsonsveg og Sandvegen er dårlige, særlig sikt mot vest. 
 
Kommentar: Når det gjelder planens rammer for ny bebyggelse og hensynet til 
bakenforliggende, viser rådmannen til kommentaren ovenfor (merknad 6). 
Utformingen av det nevnte krysset er gitt med bakgrunn i Statens vegvesen sin 
egen plan for område. Kommunen vil kontakte Statens vegvesen for evt. raskt å 
gjennomføre strakstiltak. 

 
8. Noregs vassdrags- og energidirektorat: 

Ingen merknad. 
 

9. Avinor AS: 
Ingen merknad. 

 
10. Molde kommune, Helsetjenesten, notat: 

Etterlyser vurdering av lekeplasser i planbeskrivelsen, og at det i forbindelse med 
utbygging på BB1 må gis rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av 
uteoppholdsareal. 
Kommentar: Rådmannen viser til merknad 5 og revidert planbeskrivelse og 
bestemmelser. 

 
Etter de korrigeringer av plandokumentene som framgår av kommentarene, har 
Fylkesmannen og Statens vegvesen trukket sine innsigelser, og det ligger til rette for 
godkjenning av reguleringsplanen.  
 

Oppsummering: 

Rådmannen viser til saksutredningen, og tilrår at reguleringsplan nr. 1502201114 
fremmes for godkjenning. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 



 
 
 
 
Vedlegg 
1 Merknader 
2 2015.01.20. Planbeskrivelse 
3 2015.01.20. Plankart 
4 2015.01.20. Planbestemmelser 
5 Cowi - støyrapport 30.10.2014 
 


