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BAKGRUNN OG HENSIKT MED PLANARBEIDET 
 
Det er tidligere fremmet forslag om privat reguleringsplan for eiendommen 
Solheimvegen 6, med tanke på å legge til rette for et leilighetsbygg med 7 leiligheter. 
Planforslaget ble behandlet av Molde kommune ved plan- og utviklingsstyret i 2008. 
Forslaget ble da avvist med den begrunnelse at fortettingsspørsmålet bør vurderes i 
en noe større geografisk sammenheng. 
 
Molde kommune har i ettertid varslet reguleringsarbeid igangsatt.  
Hensikten med planarbeidet er å komme fram til en revidert reguleringsplan som 
avklarer hvilke rammer som skal gjelde for eventuelle utbyggings-
/fortettingsprosjekter i dette området. Dette gjelder både graden av fortetting, og 
hvilke hensyn som skal ligge til grunn for denne. 
 
Avgrensingen for planområdet ble i forbindelse med varsel om reguleringsarbeid 
fastsatt slik som vist i figuren nedenfor. 
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GJELDENDE RAMMER OG RETNINGSLINJER 
 
Plansituasjonen: 
 
Det er pr. dato fire reguleringsplaner som er gjeldende innenfor det avmerkede 
planområdet: 
Plan nr . 0567 – Reguleringsplan med tomte- og bebyggelsesplan for området  

     Bjørset. 
Plan nr. 1473 – Reguleringsendring for området Julsundvegen ved Lillevikberga 
Plan nr. 0580 – Reguleringsendring Storvika – Bergevegen 
Plan nr. 1985 – Reguleringsendring Rv 662 Storvika – Bergevegen 

 
Den eldste planen, som gjelder for de nordligste tomtene, angir formålene 
”eksisterende bebyggelse som inngår i planen” og ”småhus”. Denne arealbruken 
omfattes av reguleringsbestemmelsene for ”Åpen villamessig bebyggelse”, uten 
nærmere angitt utnyttelse. For boligbebyggelsen gjelder følgende bestemmelser: 
”Det enkelte hus må gis en utforming som går harmonisk samme med den øvrige 
bebyggelsen” og ”I samme kvartal eller gateflukt skal bygningene ha ensartet 
takform”. I tillegg er det gitt bestemmelser om parkering og garasjer. 
 
For resten av bebyggelsen gjelder reguleringsplan nr. 0580. Reguleringsformålet er 
”villamessig bebyggelse” med utnyttelsesgrad satt til U=0,15. I tillegg til 
bestemmelser om parkering og garasjer, er det gitt følgende bestemmelse for 
bolighus: ”Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer”. 
 
I begge reguleringsplanene er det vist byggegrenser langs vegene. 

 



 

  Ref.: 2008/3564 

 
Alle reguleringsplanene er så gamle at de ikke kan danne grunnlag for 
ekspropriasjon i medhold av plan- og bygningsloven. 
 
I tillegg gjelder kommunedelplan for Molde by 2000-2010 – Byplanen. Denne 
stadfester arealbruken gitt i reguleringsplanene. Av kommunedelplanens 
retningslinjer går det fram at ”Ved fortetting på enkelttomter skal gode utearealer 
sikres for både eksisterende og nye boliger. Nytt hus skal som hovedregel plasseres 
i flukt med eksisterende bebyggelse mot vei. Ved større fortettingsprosjekter skal ny 
bebyggelses plassering bidra til å styrke samt forme gateløpet.” 
 
 
Kommunale vedtekter/rammer 
 
Utover dette har Molde kommune ikke vedtatt andre konkrete rammer som gjelder 
boligbebyggelse enn de generelle parkeringsvedtektene. Disse gjelder der hvor det 
ikke er gitt særlige bestemmelser i reguleringsplaner. 
 
 
Overordnede retningslinjer 
 
Nasjonale føringer for planarbeid og byutvikling følger av plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, § 1-1: ”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.” og ”Prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 
samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene.” 
 
 
OM FORTETTING 
 
Som nevnt er dette planarbeidet igangsatt på grunnlag av en konkret fortettingssak.  
Siden den tid har fortettingsdebatten gått videre og en har gjort flere erfaringer 
knyttet til temaet. 
Nødvendige avklaringer på et overordnet nivå vil høre hjemme i kommuneplan-
sammenheng. Men fortettingsproblematikken er konstant aktuell gjennom konkrete 
planer og saker. Blant annet derfor har kommunen bestemt at det skal lages en 
reguleringsplan for et større område, for gjennom denne prosessen å fastsette 
rammene for evt. framtidige utbyggingssaker her. 
 
Fortetting er en del av en kontinuerlig prosess hvor eksisterende bygninger og tomter 
blir utnyttet mer intensivt ved ombygging eller sanering og nybygg, samtidig som 
ubebygde arealer tas i bruk til ny bebyggelse.  
I mange tilfeller er dette en naturlig prosess knyttet opp til fornying av 
bygningsmassen. I en del sammenhenger er det også en ønsket utvikling fordi det 
bidrar til å økonomisere med arealressurser og andre ressurser innen infrastruktur og 
servicetilbud. 
Byplanmessig vil også en grad av fortetting være med å gi områdene en større 
befolkningsmessig tyngde, noe som i utgangspunktet er en styrke for byen. 
 
Utfordringene ligger i spørsmålene om hvor fortettingen bør skje og i hvilken grad.  
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I noen sammenhenger oppfattes ny fortettingsbebyggelse som en ”tung” bebyggelse 
med store volumer og arkitektur som avvike vesentlig fra den eksisterende 
bebyggelsen. 
Med mindre en finner fram til større sammenhengende områder, legges det til grunn 
at denne type fortetting hører hjemme i byens sentrum eller nært dette. 
 
Men formen av fortetting er mye mer nyansert enn dette, og det er her graden av 
fortetting blir vesentlig. I fortettingssaker kommer det tydelig fram hvilke kvaliteter 
som oppleves og som eksisterer i de ulike nærområdene. Utfordringen blir i slike 
saker å finne en mer tilpasset form på fortettingen. 
 
I denne sammenhengen vurderes lokaliseringen før enn en tar stilling til 
graden/formen av fortettingen. 
 
Av vedlegg I er området beskrevet og vurdert. Konklusjonen er at området oppfattes 
som svært sentralt beliggende. Topografien gir også muligheter for en mer 
konsentrert utyggingsform, i det minste på deler av området, uten at dette forringer 
områdets kvaliteter i for stor grad.  
Foruten å være avgrenset av to viktige veger i nord og sør, ligger området inn mot en 
naturlig landskapsmessig avgrensing mot vest. Isolert sett skulle det være ønskelig 
med en tung fortetting her.  
Samtidig er området en del av et større boligområde som også preges av 
småhusbebyggelse. Da dette ikke er en saneringsplan for et større område, må en 
evt. fortetting i større grad tilpasses forholdene på stedet, slik at nye tiltak ikke på en 
for negativ måte bryter de strukturer og skalaer som finnes. 
Konklusjonen er da at graden av fortetting her må settes til et moderat nivå. 
 
 
PLANENS HOVEDINNHOLD 
 
Hovedgrepene i planen: 
 

 Planen bygger på den hovedstrukturen som er lagt i eksisterende 
reguleringsplaner. En forholder seg til de vegtraséene som alt er etablert i 
området. 

 Utbygginger som fører til økt trafikkbelastning på Solheimvegen kan ikke skje før 
denne er utbedret i henhold til plan. 

 Planen opprettholder den tidligere grønnstrukturen som er regulert langs 
Bjørsetelva. 

 Muligheter for fortetting/høyere utnyttelse av tomtearealene gjelder midtre og de 
øvre og nordligste delene av planområdet. Begrunnelsen er at her ligger det 
muligheter i utnyttelse av topografien, samtidig som en konsentrert 
utbyggingsform i mindre grad vil være til ulempe for bakenforliggende 
bebyggelse. 

 For de øvrige områdene videreføres rammene for bebyggelsen slik disse er i dag, 
med de oppdateringer som er naturlig i forhold til nytt lovverk og praksis. 

 I bestemmelsene er det innarbeidet krav om analyser/vurderinger som samsvarer 
med kommunens retningslinjer for behandling av fortettingssaker. 

 I bestemmelsene er det også konkretisert største tillatt utnyttelsesgrad og 
byggehøyder. 
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 Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser om utbedring av Solheimvegen før 
denne kan belastes med økt trafikk. 

 For de søndre delene av planområdet legges det ikke til rette for ny bebyggelse. 
Begrunnelsen er at her er ulempene fra Julsundvegen større, en forventer en 
økende trafikkmengde med tilhørende økning i støynivået, samt at en her bør 
holde mulighetene åpne for endringer av dagens vegkryss Lillevikvegen-
Julsundvegen. 

 
 
TYPE BEBYGGELSE 
 
I reguleringsplansammenheng har det vært benyttet ulike begreper for å bestemme 
bebyggelsen. Ikke alltid har begrepene vært like presise. 
I dag støtter en seg til Statens bygningstekniske etat sin veileder, Grad av utnytting. 
Her defineres ulike kategorier slik: 
 
Småhus:  
Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inn til tre målbare 
plan der bygningens høyde faller innenfor høydene angitt i pbl § 29-4. 
 
Enebolig:  
Frittliggende bolig som er beregnet på en husstand. Begrep som eneboilig i rekke 
eller sammenbygde eneboliger bør ikke benyttes. 
 
Enebolig med utleiedel/sekundærleilighet: 
Frittliggende bygning som er beregnet på en husstand, men som også inneholder en 
del som kan benyttes som en selvstendig enhet med alle nødvendige romfunksjoner. 
 
Tomannsbolig: 
Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like store og 
likeverdige boenheter. 
 
Lavblokk: 
Bygning med fire eller flere boenheter og inn til fire etasjer. 
 
Frittliggende bebyggelse: 
Eneboliger og horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger. 
 
Konsentrert småhusbebyggelse: 
Småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inn til tre målbare plan, der 
bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl § 29-4. 
 
 
GRØNTSTRUKTUR 
 
Eksisterende grøntdrag langs Bjørsetbekken er opprettholdt. Dette henger sammen 
med det større grøntområdet ved Bjørsito barnehage på andre sida av elva. 
Østover er det innregulert en leikeplass i ca 150 m avstand fra Solheimvegen. 
Ved sjøen ligger Høstmarkberga friområde. 
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Innenfor planområdet er det tidligere ikke innregulert lekeareal eller fellesareal. En 
del av tomtene er av en slik størrelse at de gir gode muligheter for egne nærlekeareal 
for de minste. 
 
Denne reguleringsplanen legger til rette for fortetting, og at slik fortetting kan skje på 
enkelttomter, uavhengig av framdrift/ønske om utbygging på nabotomter. I  et bebygd 
område som dette, er det naturlig at det i forbindelse med hvert enkelt prosjekt blir 
innarbeidet et fellesområde med tilfredsstillende kvaliteter for både nærleik og felles 
opphold. Dette kravet er innarbeidet i bestemmelsene 
 

Planforslag 
 
 
VIRKNINGER AV PLANEN 
 
Generelt understrekes det at denne reguleringsplanen er en plan som gir noen 
muligheter for økt utbygging i forhold til tidligere reguleringsplan. Den innebærer 
ingen plikt til utbygging, og kommunen ser ikke på seg selv som en aktør/utbygger i 
denne sammenhengen. 
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Framtidige utbygginger må derfor skje gjennom eget eierskap, avtaler og lignende. 
 
Virkningen av planen er at den gir muligheter og rammer for eventuell framtidige 
fortettingsprosjekter. Planen skal på denne måten også danne en oppdatert ramme 
for hele området, og dermed også forutsigbarheten for alle parter på hva som kan 
være påregnelig utvikling. 
 
Rammene i planen konkretiserer graden av fortetting slik at denne skal skje også 
med hensyn på de eksisterende forholdene i området. Jfr. bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 


