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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 19.03.2015  

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for 
Lillevika vest, plan nr. 200811, med tilhørende bestemmelser. 
 
Denne reguleringsplanen avløser reguleringsplan nr. 0567 og 0580 innenfor de nye 
plangrensene. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 17.02.2015  

Formannskapets innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for 
Lillevika vest, plan nr. 200811, med tilhørende bestemmelser. 
 
Denne reguleringsplanen avløser reguleringsplan nr. 0567 og 0580 innenfor de nye 
plangrensene. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 10.02.2015  

Innstilling 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
reguleringsplan for Lillevika vest, plan nr. 200811, med tilhørende bestemmelser. 
 



Denne reguleringsplanen avløser reguleringsplan nr. 0567 og 0580 innenfor de nye 
plangrensene. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
reguleringsplan for Lillevika vest, plan nr. 200811, med tilhørende bestemmelser. 
 
Denne reguleringsplanen avløser reguleringsplan nr. 0567 og 0580 innenfor de nye 
plangrensene. 
 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn:   Molde kommunestyre godkjente i møte den 13.09.2012, sak 90/12,  
reguleringsplan for Lillevika vest, plan nr. 200811. 
Planvedtaket ble påklaget av flere, og plan- og utviklingsutvalget 
behandlet disse den 26.11.2013. Utvalget avviste klagene og 
saken ble sendt til Fylkesmannen for behandling. 
Fylkesmannen har ved sin behandling vurdert at det foreligger 
mangler ved saksbehandlingen som er slik at kommunestyret sitt 
vedtak er opphevet. 
Dette gjelder manglende vurdering av gagn/skade vedr. den 
regulerte Lillevikvegen i forhold til grunneiers mulighet for 
utbygging. Saken mangler også en begrunnelse for hvorfor vegen 
er regulert der den er på plankartet. 
 
Da det etter Fylkesmannen sitt vedtak ikke lenger er et gyldig 
planvedtak for denne planen, må saken fremmes på nytt. Saken 
blir derfor utformet slik den var presentert for kommunestyret ved 
forrige behandling, men supplert i forhold til Fylkesmannens 
vedtak. 
Kommunen har før saken legges fram til politisk behandling, hatt 
en gjennomgang med representanter for fylkesmannens kontor for 
å klargjøre grunnlaget for vedtaket om oppheving. 
 

Saksgjennomgang: 

Bakgrunn/hensikt: Molde kommune ved plan- og utviklingsstyret har vedtatt at  
fortettingsspørsmålet i området Lillevika vest, skulle fastsettes 
gjennom et eget reguleringsarbeid.  
Hensikten med planarbeidet er å sette nye rammer for framtidig 
utnytting og utbygging/fortetting i dette området gjennom revidering 
av gjeldende reguleringssituasjon. 



 
Nåværende   Kommunedelplan for Molde by 2000-2010. 
plansituasjon: Arealbruksformålet er der satt til boligformål.  
 

Reguleringsplan nr. 0567: Tomte- og bebyggelsesplan for området 
Bjørset. 
Arealbruksformålet er småhus og eksisterende bebyggelse, 
vegareal og friområder. Av bestemmelsene går det fram at innenfor 
ny plan er boligarealene regulert til åpen villamessig bebyggelse 
med slike bestemmelser (§6-8): 
Det enkelte hus må gis en utforming som går harmonisk sammen 
med den øvrige beyggelsen. 
I samme kvartal eller gateflukt skal bygningene ha ensartet 
takform. 
Plassering av de enkelte bygninger fastsettes av bygningsrådet. 
 
Reguleringsplan nr. 0580: Vesentlig reguleringsendring Storvika – 
Bergvegen. 
Arealbruksformålet er boliger/villamessig bebyggelse og vegareal. 
Tilhørende reguleringsbestemmelser gir blant annet følgende  
regler (§3): 
Område for boliger: 
a) Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. 
Utnyttelsesgraden er satt til U=0,15. 
 

Hovedgrepene - Eksisterende regulerte vegstruktur opprettholdes. 
i planen ved off. - Det legges til rette for en endret tilkomstveg fra Bjørnstjerne  
ettersyn:    Bjørnsons veg. 

- Det opprettholdes en snarveg mellom Solheimvegen og  
  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 
- Det opprettholdes et grøntbelte langs Bjørsetelva som buffersone  
  og tilgang for vedlikehold av elveløpet. 
- Bebyggelsen er delt i to områder, der den nordligste delen 
  gir rom for lavblokkbebyggelse med BYA=40% og den sørlige  
  delen frittliggende bebyggelse med BYA=25%. 
  BYA er definert som største tillatte bebygde areal beregnet i  
  prosent av tomtens areal. Parkeringsplasser i dagen medregnes. 
  Definisjon av type bebyggelse er basert på Statens    
  bygningstekniske etats veileder Grad av utnytting. 
  Lavblokk: Bygning med fire eller flere boenheter og med inn til fire  
  etasjer. 
  Frittliggende småhusbebyggelse: Eneboliger og horisontalt og  
  vertikalt delte tomannsboliger. Småhus er fellesbetegnelse på  
  frittliggende og sammenbygde bolighus med inn til tre målbare  
  plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i  
  plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

Innspill i saken: 

Gjennomgang av mottatte merknader: 
 



1. Norges vassdrags- og energidirektorat: 
Ingen merknader. 

 
2. Statens vegvesen: 

Ingen merknader 
 
3. Inger Marie Eide, eier av Solheimvegen 19: 

Begrunnelsen for å øke utnyttelsen fra konsentrert småhusbebyggelse til 
lavblokkbebyggelse etterlyses. 
Det understrekes at en oppfatter Solheimvegen som privat veg, og viser til både 
historiske forhold, og at en så langt ikke har kjennskap til at kommunen har kjøpt 
eller ekspropriert grunn til veg. Det var også oppsitterne til Solheimvegen som i sin 
tid bekostet asfaltering av vegen. 
Da kommunen således hevdes ikke å ha noen rettigheter til Solheimvegen, kreves 
det at reguleringsformålet for den midterste delen av planområdet må endres tilbake 
til konsentrert småhusbebyggelse. 
I tillegg begrunnes dette kravet med hensynet til ”Lillevikstua” på gnr. 23 bnr. 490. 
Kommentarer: Plan- og utviklingsstyret vurderte at bebyggelse av type lavblokk 
også kunne føres opp i den midtre sonen av området, uten at ulempene ble for 
store. 

 
4. Beboere i Lillevika vest – Solheimvegen: 

Det protesteres på at utnyttelsesgraden for deler av området er økt fra BYA=35% til 
BYA=40%. Dette begrunnes med at en slik utnyttelse er over smertegrensen og 
dermed svært negativt for området. 
Det blir påpekt at en stiller tvil om habiliteten i saken, ved at Vatne Arkitekter AS er 
engasjert av kommunen for å analysere området. Ark. Kjell Vatne har tidligere vært 
engasjert av eieren av Solheimvegen 6 for å utvikle et prosjekt der. 
Beboerne er skuffet over at kommunen har endret oppfatning og hevder at 
Solheimvegen er kommunal veg. En viser til at oppsitterne har asfaltert vegen, og i 
tillegg til Sivilombudsmannens redegjørelse hvor det blant annet står at «Et vilkår for 
å definere en veg som en offentlig kommunal veg, jfr. vegloven § 1, er at 
kommunen har påtatt seg hele vedlikeholdsansvaret for vegen. En ønsker dialog med 

kommunen vedr. vegspørsmålet.» 
Kommentarer: Statusen for vegretten omtales i eget avsnitt nedenfor. 
En noterer seg at en i merknaden ønsker en videre dialog med kommunen. Kommunen har 
tidligere hatt møte med eierne i området, og det er ikke signalisert noe mer om hva en 
ønsker dialog om. 
Merknaden om at den nå foreslåtte utnyttelsen av området sprenger grensene for området 
noteres. Det opprinnelige reguleringsforslaget differensierte utnyttelsesgraden i større grad 
enn forslaget nå viser. Rådmannen ber plan- og utviklingsutvalget vurdere dette på nytt. 

 
5. Åse og Bjørn Nes Kvande, eiere av Solheimvegen 17: 

En anser ikke ark. Kjell Vatne å være habil i denne sammenhengen, og forventer at 
en annen ”nøytral, kyndig person foretar en konsekvensutredning. Da det er viktig å 
få svar på om dette er forsvarlig med tanke på den sterke trafikkøkningen en 
utbygging vil medføre i Solheimvegen”. 
Dette gjelder også den detaljerte utformingen av Solheimvegen, som i dag oppleves 
som bratt. 
En vil ikke tillate at private utbyggere vil kreve grunn fra tomtene for å 
”forringe/ødelegge vårt trygge bomiljø.” 
Det protesteres også på at kommunen hevder at vegen er kommunal veg, da det 
ikke stemmer at kommunen har ”absolutt alt driftsansvar”. En etterlyser hvilken 



dokumentasjon kommune kan ha for sitt standpunkt. 
Evt. ny lavblokkbebyggelse må få tilkomsten sin fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. 
Det etterlyses nærleikeplasser. 
Til sist vises det til forespørsler til kommunen i 2006 hvor det ble opplyst at det ikke 
var planer om å endre reguleringsplanen i dette området. 
Kommentar: Spørsmålet om Vatne Arkitekter AS sin habilitet har vært stilt før, 
også i felles orienteringsmøte. Molde kommune var helt klar over at arkitektkontoret 
hadde hatt et prosjekt for en grunneier innenfor planområdet, da områdeanalysene 
ble bestilt. De elementene og faktorene som analysen bygger på er definert i 
forståelse med kommunen. Analysene er en del av grunnlaget som kommunen har 
tatt utgangspunkt i for å gjøre sine egne vurderinger. Reguleringsforslaget er 
således helt og holdent kommunens. 
Forholdet til Solheimvegen behandles samlet nedenfor. 

 
6. Svanhild Lillebakk, eier av Lillevikvegen 1: 

Det protesteres mot at områdene BK1 og BK2 ble slått sammen med BB1 og BB2, 
slik at reguleringsformålet ble endret til lavblokkbebyggelse.  
Det understrekes at det langs Solheimvegen først og fremst er småhusbebyggelse, 
og at den siste endringen medfører en trafikkøkning som en går sterkt imot. Selv om 
Lillevikvegen ikke inngår i planen, vil eiendommen bli sterkt berørt av 
vegoppgradering og trafikkøkningen. 
Kommentarer: Vedrørende utbyggingsform omtales dette nedenfor. Det samme 
om Solheimvegen og trafikken på denne. 

 
7. Sameige Bjørnstjerne Bjørnsons veg 77: 

En er særlig opptatt av å beholde tilstrekkelig lys og luft rundt bebyggelsen på egen 
tomt, og vil ikke akseptere tap av utsikt mot øst i forhold til dagens situasjon. 
For å sikre rom mellom bygningen ønsker en også opprettholde dagens veg opp til 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg, selv om det blir etablert en ny slik planen viser. 
Kommentar: Tilstrekkelig lys og luft er som nevnt viktige faktorer for trivsel og 
bokvalitet. Det må likevel kommenteres at dette er ikke det samme som at 
utsiktsforholdene må være uendret. 

 
8. Sivilingeniør Edvin Bakken AS, på vegne av Harald Wenaas, Solheimvegen 10: 

Det protesteres mot at regulert tomtedeling nå følger sørlig eiendomsgrense av 
eiendommen, noe som reduserer tidligere regulert tomt med ca 5 m. Dette gjør 
deler av eiendommen lite bebyggbar. 
Videre opprettholdes krav om å øke største tillatte mønehøyde til kôte 33 og 32,7, 
og ikke begrense denne til plan- og bygningslovens krav slik planen gjør. 
En krever videre at gammel tilkomstsrett til eiendommen blir synliggjort i planen. 
Til slutt mener en at den regulerte snarvegen mellom Solheimsvegen og 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg vil invitere til uheldig ”snarveitrafikk”. 
Kommentar: Det er ikke naturlig å ta inn i reguleringsplanen en vegrett som en 
mener ikke er tilfredsstillende for dagens bruk. Det er også gitt tilsvarende vegretter 
for flere eiendommer som blant annet vil skjære over denne eiendommen. 
Det er riktig at tidligere reguleringsplan viser en annen tomtegrense en den 
eksisterende mot sør. Når det i løpet av de 30 årene som er gått ikke har blitt gjort 
konkrete endringer i grenseforløpet, og de respektive eierne ikke er villige til å selge 
nødvendig areal, vil ikke kommunen gå inn og eventuelt bruke en mulig 
ekspropriasjonsadgang for å endre på dette. Derfor opprettholdes 
reguleringsforslaget på dette punktet. 

 



9. Terje Skotheim, eier av Bjørnstjerne Bjørnsons veg 73: 
Det arbeides med planer for utbygging på eiendommen, og en ønsker at kravet til 
80 m2 uteoppholdsareal kan reduseres. 
I tillegg mener eieren at det er rimelig at når en tar areal fra eiendommen til ny 
tilkomstveg, kan en få dette kompensert ved å få tillagt gammelt vegareal i vest. 
Kommentar: Slik reguleringsplanen er utformet er det ikke noe til hinder for en 
slik justering av eiendommen. Kommunen vil likevel ved vurdering av utnyttelsen i 
området legge vekt på at det blir nødvendige åpne korridorer mellom bebyggelsen 
for å sikre et kvalitativt bomiljø. Når en i planen har tillatt de byggehøydene en har, 
betyr det at en vil være særdeles oppmerksom på de åpne rommene mellom 
husene. 
Kommunen vil opprettholde kravet om 80 m2 uteoppholdsareal. Bestemmelsene 
åpner for at deler av disse arealene kan være i felleskap med flere eiendommer. 
Begrunnelsen for dette er å utfordre tiltakshavere til å samarbeide, for om mulig å 
oppnå en økt kvalitet på noen slike områder. 

 
10. Borgny Døving Stensvold og Kåre Stensvold, eiere av Julsundvegen 75: 

Gammel vegrett til ovenforliggende eiendommer kommenteres som lite egnet etter 
dagens krav. 
En ønsker at byggegrense langs Julsundvegen blir redusert til 20 m. 
Videre slutter en seg til at den søndre delen av planområdet ”sees som et hele for 
frittliggende bebyggelse”, men av allmenne hensyn bør ikke bebyggelsen på BB1 
og BB2 bli for høye.  
Til slutt pekes det på at fortau langs sørsiden av Lillevikvegen bør prioriteres foran 
tilsvarende på nordsiden. 
Kommentar:  Merknaden tas til orientering. Når det gjelder byggegrensen langs 
Julsundvegen, er kommunen særlig oppmerksom på de ulemper den stadig 
voksende trafikkbelastningen er, og mener det derfor er riktig å opprettholde den 
viste byggegrensen. 

 
11. Møre og Romsdal fylkeskommune: 

Kravet om arkeologisk registrering opprettholdes.  
En rår til at eiendommene Solheimvegen 15 og 19, samt Lillevikvegen 73 blir 
regulert med egen hensynssone for å bevare kulturmiljø, med et eget punkt i 
reguleringsbestemmelsene: 
«Bustadhuset kan setjast i stand under føresetnad av at bygningen vert behalden 
uendra når det gjeld hovudutforming, takform, materialbruk, fargesetting og 
detaljering. Moderniserte delar kan førast tilbake til opphaveleg form dersom ein finn 
dokumentasjon på korleis denne har vore.» 
Med hensyn på blant annet barn- og unge understrekes det at det i byggesakene er 
viktig å påse at tilgjengelige utearealer er tilfredsstillende. I tillegg bør det tas inn 
rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av fellesareal for lek. 
Kommentar: Arkeologiske registreringer er bestilt og gjennomført, uten at disse 
førte til funn som påvirker planen. 
Planbestemmelsene er justert, om enn ikke fullt ut slik fylkeskommunen skisserer 
når det gjelder bebyggelsen i Solheimvegen 15 og 19, og Lillevikvegen 73C. 

 
12. Rådet for funksjonshemmede: 

Behovet for en god og tilrettelagt gangsti mellom Solheimvegen og Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg er stort, og det pekes på aktuelle element som er viktig i den 
sammenhengen. 



Kommentar: Momentene tas til etterretning i forbindelse med gjennomføring av 
tiltaket. 

 
13. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

En har ikke merknader til planforslaget, men påpeker at planomtalen burde 
oppdateres. 
Kommentar: Planomtalen er revidert. Dette gjelder andre forhold enn det 
Fylkesmannen seinere har pekt på ved klagebehandlingen. 

 

Saksgjennomgang: 

Solheimvegen: 
Det har i planprosessen vært uenighet om denne er å anse som en privat eller 
kommunal veg. 
Beboerne i området gir til kjenne at de har oppfattet at den er en privat veg, og 
begrunner dette med at de har tatt ansvar for deler av vedlikeholdet, som i 1995 å 
bekoste asfaltering. 
I nye merknader til planen blir det vist til Sivilombudsmannens kommentar i en annen 
sak, der konklusjonen er at «Et vilkår for å definere en veg som en offentlig kommunal 
veg, jfr. vegloven § 1, er at kommunen har påtatt seg hele vedlikeholdsansvaret for 

vegen.» 
At oppsitterne har bekostet asfalt blir av oppsittere oppfattet som at kommunen ikke har 
tatt det hele vedlikeholdsansvaret. 
 
Veglovens § 1 har slik ordlyd: 
Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved 
like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap IV. Alle andre vegar eller 
gater blir i denne lova å rekne for private. 
 
Molde bydrift oppsummerer at kommunen ”har i mange år utført den daglige driften av 
vegen, både sommer og vinter.” 
Med visning til vegloven betyr dette at vegen er å oppfatte som en offentlig/kommunal 
veg. At oppsitterne så tidlig som i 1995 bekostet asfalt, vil etter kommunen sitt syn ikke 
endre denne konklusjonen. 
 
Det er også påpekt at kommunen ikke har ervervet grunn til vegen, og at dette 
underbygger at vegen må være privat. 
Kommunen ved geodata har gått tilbake til Frostating lagmannsretts overskjønn for 
”erverv av grunn m.v. til anlegg av gang- sykkelbane langs Julsundvegen på 
strekningen Bergvegen – Bjørsetalleen, samt til anlegg av Solheimsvegen og 
forlengelse av Lillevikvegen med kryssutforming til Julsundvegen”. Jfr. vedlagte notat 
datert 16.01.2012. 
I samsvar med skjønnet er erstatninger for grunn, vegetasjon og rettigheter utbetalt.  
Grunnlaget for skjønnet var reguleringsplan/endring for Storvikvegen – Bergvegen, 
plan nr. 0580. 
Vedlagte kart datert 28.06.2013 viser hvilke areal som ifølge skjønnet erverves av 
kommunen. Dette viser de arealene som var nødvendig for å utbedre deler av 
Lillevikvegen og Solheimvegen i henhold til reguleringsplanen. Som det går fram av 
skjønnet og erstatningspåstandene for de ulike takstnummere, er det ikke hevdet eller 
utmålt erstatning for gammel veggrunn.  
Når behandlingen og resultatet av både herredsretten og lagmannsretten er slik, er det 
på grunn av at det ikke var noen tvil om at de arealene kommunen skulle erverve, var 



tilleggsarealer til allerede eksisterende kommunal veg (offentlig veg, jfr. veglova). 
Konklusjonen her er at kommunen ved denne ekspropriasjonen ble eier av hele 
veggrunnen som lå på eiendommen gnr. 23 bnr. 630 (i dag bnr. 791).  
Av dagens Solheimveg er det bare den delen som ligger på bnr. 627 som ikke ble 
omfattet av ekspropriasjonen, men her vil kommunen hevde at vegen er kommunal 
etter veglovens § 1. 
 
Etter dette ansees statusen for Solheimvegen å være fastlagt. 
 
Som det går fram av Fylkesmannens sitt brev av 07.10.2014, etterlyses kommunens 
vurdering og valg av vegtrase og utforming i forhold til grunneieres interesser. 
Når Solheimvegen ble bygd har vi ikke konkrete opplysninger om. Men på 
kartgrunnlaget for reguleringsplan 0567, er vegen etablert helt fram til gnr. 23 bnr. 628 
og 629 – en vertikaldelt tomanns bolig. 
I reguleringssammenheng er Solheimvegen regulert alt i 1953, plan 0153. Seinere er 
den justert i plan 0567 og sist i plan 0580. I den siste planen er regulert veg lagt etter 
den samme traseen som vegen alt var bygd, og gitt en reguleringsbredde på 5 m. 
 
I dette konkrete planarbeidet har en lagt til grunn fra oppstartstidspunktet at en 
forholder seg til den allerede etablerte og regulerte vegen. Å endre vegtraseen har en 
sett på som lite aktuelt. Begrunnelsen er at den eksisterende situasjonen vedr. både 
eiendomsgrenser og bebyggelse i stor grad er innrettet etter den og gjeldende 
reguleringsplan. Samlet sett vil vesentlige endringer her føre til unødvendige ulemper 
for flere enn de som evt. kunne få en gevinst av dette. 
Å beholde den regulerte vegen i ny plan vil heller ikke endre de planjuridiske 
forholdene som omgivelsene har forholdt seg til over lang tid. 
At snuplassen i reguleringsplanen er oppdatert til den størrelsen som i dag er normen, 
vurdere en ikke som vesentlig i denne sammenhengen. 
 
Kommunen mener videre at ved en opparbeidelse i samsvar med planen, vil vegen 
være tilfredsstillende for den trafikken som måtte komme her. 
 
 
Oppsummering: 
 
Å regulere et bebygd område for å gi muligheter til fortetting er i sin natur utfordrende. 
Det må gjøres en del valg, som innebærer mulig framtidige endringer, som ikke alle 
opplever like fordelaktig. 
En har her lagt til grunn analyser og vurderinger, og kommet fram til et planforslag som 
kan fremmes til sluttbehandling. Planen har vært til høring to ganger med noen 
endringer under vegs. 
Rådmannen vil be plan- og utviklingsutvalget om å vurdere en mulig større 
differensiering av bebyggelsen på nytt, da dette er mer i tråd med de analyser som er 
gjort. 
Før planen fremmes til kommunestyret til endelig behandling inviteres det til møte med 
avsenderne av merknad nr. 4. 
Planen kan ikke fremmes til sluttbehandling i kommunestyret før de arkeologiske 
undersøkelsene er gjort. 
 
 



Da saken ble fremmet til behandling i plan- og utviklingsutvalget  den 28.02.2012, 
gjorde utvalget vedtak om å utsette saken til en fikk tatt befaring på neste møte. Saken 
fremmes derfor på nytt uten endringer i innstillingen. 
 

Oppsummering: 

Rådmannen viser til ovenstående saksutredning og rår til at reguleringsplanen 
godkjennes. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl Eirik Heggemsnes 
Rådmann Kommunalsjef 
  
 
 
Vedlegg 
1 Molde kommune - Vedtak - detaljregulering - klage reguleringsplan Lillevika vest 
2 Plankart 
3 Plankart - byggehøyder 
4 Planbestemmelser 
5 Kart merknader 
6 Mottatte merknader 
7 Solheimvegen, vegstatus 
8 Notat veggrunn Solheimvegen 
9 2013.06.28. Kart over ervervet areal 
10 Utsnitt tidligere reguleringsplaner 
 
 
 


