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Detaljregulering Langmyrvegen 19b - næringseiendom, plan nr. 201401 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

35/15 Plan- og utviklingsutvalget 28.04.2015 

39/15 Molde formannskap 05.05.2015 

34/15 Molde kommunestyre 21.05.2015 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 21.05.2015  

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for 
Langmyrvegen 19b – næringseiendom, plan nr. 201401, med tilhørende bestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 05.05.2015  

Formannskapets innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for 
Langmyrvegen 19b – næringseiendom, plan nr. 201401, med tilhørende bestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 28.04.2015  

Innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Langmyrvegen 19b – næringseiendom, plan nr. 201401, med 
tilhørende bestemmelser. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for Langmyrvegen 19b – næringseiendom, plan nr. 201401, med 
tilhørende bestemmelser. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker: Arkitektkontoret BBW AS. 
Tiltakshaver: DGL Eiendom Romsdal AS c/o Malme AS. 
Hjemmelshaver: DGL Eiendom Romsdal AS c/o Malme AS og Molde kommune. 

Planprosess: 

10.02.2014   Oppstartsmøte mellom tiltakshaver, arkitekt og Molde kommune. 
21.03.2014   Varsel om oppstart i Romsdals Budstikke. 
14.05.2014   Evalueringsmøte etter innspill i oppstartsfasen. 
19.08.2014   Fylkeskommunens samferdselsavdeling og Nettbuss involvert i utforming 

av busstopp ved Langmyrvegen.  
11.11.2014 Behandling i Plan- og utviklingsutvalget.  
22.11.2014 - 09.01.2015. Offentlig ettersyn. 
 
Planstatus: 
Kommunedelplan for Molde by, 2000-2010. 
Vesentlig reguleringsendring Langmyrvegen 19b og Kveldrovegen, plan nr. 1699. 
Reguleringsplan for området ved Moldeelva, plan nr. 2377. 

Innspill i saken: 

Det er mottatt 6 innspill i saken. 
 
1 Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE, 08.12.14. NVE fremmer innsigelse til 
planen da det ikke er dokumentert at området kan bygges som planlagt med 
tilstrekkelig trygghet mot flom og erosjon, jf. trygghetskravene i TEK10 § 7-2. Området 
må være sikret mot en 200 års flom. 
 
Kommentar: På bakgrunn av innspill fra NVE er det utarbeidet flomberegninger for den 
aktuelle strekningen. Jf. vedlagt dokument fra Norconsult, datert 17.02.15. Beregningen 
konkluderer med at det må foretas elveforebygging langs deler av elvens østside. Det 
forutsettes at elveforebygging utføres i henhold til rapporten før byggearbeidet settes i 
gang, jf. bestemmelsenes § 3.1 og § 10d.  
 
2 Avinor, 07.01.15. Avinor fremmer innsigelse mot planen. All bruk av tårnkraner 
innenfor planområdet der bommen overstiger kotehøyde + 100 moh skal sendes Avinor 
for radioteknisk vurdering og godkjenning. Ber om at bestemmelser vedrørende 
radioteknisk vurdering av kraner tas inn i detaljreguleringen.   
 



Kommentar: Planområdet ligger på ca. kotehøyde + 60 moh. Byggerestriksjonen (BRA-
kravet) fra Avinor settes til kotehøyde + 100 moh. Ny bebyggelse vil ikke komme i 
konflikt med Avinors krav. Krav til tårnkraner tas inn i planens bestemmelser, jf. § 3.8. 
 
3 Statens vegvesen, 09.12.14. Statens vegvesen har merknader til planforslaget når 
det gjelder frisikt og kantstopp for buss. Kantstopp og holdeplass med tilhørende 
elementer skal ferdigstilles før ferdigattest.  
 
Kommentar: Plan og bestemmelser er justert i henhold til merknader fra Statens 
vegvesen, jf. bestemmelsenes § 10e. 
 
4 Møre og Romsdal fylkeskommune, 09.01.15. Ingen vesentlige merknader.  
 
5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 09.01.15. Har innsigelse til planen Inntil det er 
dokumentert tilstrekkelig trygghet mot flom og erosjon.  
 
Kommentar: Jf. punkt 1.  
 
6 Molde Vann og Avløp KF, 21.01.15. Utbygger må påse at utbyggingen ikke kommer i 
konflikt med hovedvannledning øst og nord for nåværende forretningsbygg. Gjeldene 
minimumsavstand mellom vannledning og konstruksjon/bygning er 4m. Dersom kravet 
ikke overholdes må utbygger sørge for omlegging av vannledningen. Eventuell plan for 
omlegging må godkjennes av Molde Vann og Avløp før arbeidet tar til. Videre 
forutsettes at overvann fra den planlagte utbyggingen behandles lokalt. 
 
Kommentar: Kravet er innarbeidet i bestemmelsenes § 10b.  

Oppsummering: 

Molde kommune har en restriktiv holdning til å gripe inn i byens friområder. Ikke minst 
gjelder dette grøntstrukturen langs Moldeelva. Rådmannen mener likevel at en 
utvidelse nordover kan aksepteres under forutsetning av at turvegen og grøntstrukturen 
langs Moldeelva utvikles og opparbeides som en del av prosjektet.  
 
Kollektivtilbudet i området endres ikke, men kvaliteten på den aktuelle holdeplassen blir 
vesentlig bedre som følge av prosjektet. Holdeplassen planlegges med leskur og 
prinsippene om universell utforming, jf. Molde kommune sin standard for holdeplasser.  
 
I forbindelse med bypakke Molde har Statens vegvesen planlagt en bomstasjon ved 
nevnte bussholdeplass i Langmyrvegen. Dette har ikke kommet fram i Statens 
vegvesen sine innspill til planen. I mail datert 17.03.15 stiller Molde kommune følgende 
spørsmål til Statens vegvesen:  
 
«Er de mulig å anlegge bomstasjon i dette område og samtidig etterkomme SV sine 
krav vedrørende adkomst til butikk, frisikt og bussholdeplass med busskur og 
sykkelparkering? Kan snittet eventuelt flyttes til vestsiden av Moldelva? Det er ønskelig 
med ensidig bomstasjon.» 
 
Svar fra Statens vegvesen i mail, datert 27.03.15:  
 
«Vegvesenet mener at bomstasjonen ikke vil komme i konflikt med frisiktkravet eller 
etablering av kantstopp for buss, med kravene som stilles til et slikt anlegg. Det skal 



undersøkes nøyere hvorvidt ensidig portal er mulig her. Det er ikke ønskelig å flytte 
bomstasjonen vest for Moldeelva, hovedsakelig på grunn av eiendomsforhold.»  
 
Rådmannen vurderer det slik at planen kan gjennomføres i tråd med reguleringen og 
fremmer planen til videre behandling.   

Tilråding: 

Rådmannen viser til ovenstående saksutredning og rår til at reguleringsplanen 
godkjennes.  
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 

Kommunalsjef 
  
 
Vedlegg 
 
1 Planforslag 200315 
2 Planbestemmelser 200315 
3 Planbeskrivelse 200315 
4 Oversiktskart 
5 Merknad NVE 
6 Merknad Avinor  
7 Merknad Statens Vegvesen  
8 Merknad Møre og Romsdal fylkeskommune  
9 Merknad Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
10 Merknad Molde Vann og Avløp KF  
11 Flomsoneberegning Moldeelva 
 
 


