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Utvalgssaksnr  Utvalg  Møtedato  
42/15 Plan- og utviklingsutvalget 26.05.2015 
64/15 Molde formannskap 02.06.2015 
54/15 Molde kommunestyre 18.06.2015 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 18.06.2015  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Kleivebøen gnr 70 bnr 12, plannr 201315, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 15.05.2015. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 02.06.2015  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering for 
Kleivebøen gnr 70 bnr 12, plannr 201315, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 15.05.2015. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 26.05 .2015  

Innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering 
for Kleivebøen gnr 70 bnr 12, plannr 201315, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 15.05.2015. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Molde kommunestyre detaljregulering 
for Kleivebøen gnr 70 bnr 12, plannr 201315, i samsvar med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse, sist revidert 15.05.2015. 
 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Angvik Prosjektering AS 
Tiltakshaver: Scanhus AS 
Hjemmelshaver: Marie Øverlid Fanebust, Kirsten Øverli 
 

Plansituasjonen: 

Forslag til detaljregulering for Kleivebøen har ligget ute til offentlig ettersyn i tiden 23.03. – 
08.05.15.  Det er kommet 9 merknader til saka. 

Innspill i saken: 

Merknad  1.  Avinor 
Ingen merknad. 
Merknad 2.  Statens vegvesen 
Ingen merknad. 
Merknad 3.  Noregs vassdrags- og energidirektorat 
Ingen merknad. 
Merknad 4.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Det blir stilt spørsmål ved om lokalisering av leikeplass kan gjøres bedre ved å unngå 
kryssing av veg.  Arealet må sikres mot biltrafikk gjennom bestemmelsene.  Det blir satt 
krav om at nærleikeplass må være opparbeidd før første bolig kan tas i bruk.  Videre at 
funksjonskrav går fram av bestemmelsene med spesifisering av minimum innhold.  Det 
blir fremma motsegn til dette er i orden. 
Kommentar 
I og med tilkomstvegen er gjennomgående med 2-sidig dekning, er det vanskelig å 
unngå kryssing av veg. 
Det blir tatt inn i bestemmelsene: 

- Krav om sikring mot veg og trafikk 
- Krav til ferdigstilling 
- Krav til funksjon med utstyr 

Merknad 5.  Jørn Hansen 
Det blir presisert at maksimal mønehøgde blir 7,5  m og maksimal gesimshøgde blir 6,0 
m.  Det blir henstilt om at bebyggelse i stil blir tilpasset omkringliggende bebyggelse. 
Kommentar 
Dette er i samsvar med bestemmelsene pkt.3.5 om høgder og pkt.3.6 om utforming av 
bebyggelse. 
Merknad 6.  Marie Øverlid Fanebust 



Det blir bedt om at areal J1, avsatt til jordbruk, blir regulert til boligformål. 
Kommentar 
Arealet er 1,4 daa, langsmalt i form og grenser mot elva.  Det er lite egnet for bolig ut i 
fra form og nærhet til elva.  20 meters avstand som NVE anbefaler for bebyggelse mot 
elv vil komme midt i stykket.  En holder på reguleringen som den er. 
Merknad 7.  Kirsten Øverli 
Det blir bedt om at areal J1, avsatt til jordbruk, blir regulert til boligformål.  Begrunnelse 
er at det er for lite til jordbruksformål. 
Kommentar 
Viser til kommentar under merknad 6.  Arealet er nok lite, men med god form for 
jordbruk. 
Merknad 8.  Molde brann- og redningstjeneste 
For brannslokking er det krav om 2 bar i øvre tomterekke, dersom dette bare er 
nederst, er det utilstrekkelig.  Om dette kan økes, vil det være tilstrekkelig.  
Vannmengde er 20 l/s og det er krav for inntil 2-mannsbolig.  4-mannsbolig vil kreve 50 
l/s, og det er det ikke kapasitet for. 
Kommentar 
I utgangspunktet kan tilstrekkelig brannvann løses med brannvesenet sitt eget  utstyr 
for trykkforsterking, men det er ressurskrevende.  Men slik vil det være for all 
eksisterende bebyggelse.  Over tid må en forutsette tiltak for å bedre vannforsyningen 
og trykkforholdene på Kleive, og en tar et punkt om dette inn i 
reguleringsbestemmelsene.  
3- og 4-mannsboliger går ut av planen, og planen vil da  omfatte eneboliger og 2-
manns-boliger.  Tomtedeling på BB1 er justert i samsvar med det i og med 4-
mannsbolig går ut. 
Merknad 9.  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Det er ikke merknad til foreslått arealbruk. 
Lokalisering av leikeplass blir godtatt.  Det blir satt krav til ferdigstilling når første bolig 
blir tatt i bruk samt konkrete minimumskrav til funksjon/utstyr. 
Arkeologiske undersøkinger er gjennomført, og arealet er frigitt. 
Kommentar 
Jfr. kommentar under merknad 4. 
 

Rådmannen sin oppsummering og konklusjon: 

Med bakgrunn i innkomne merknader er det gjort endring i plandokumentene slik: 
- Satt krav til gjennomføring og standard for leikeplassen i samsvar med 

henstilling fra Fylkesmannen og fylkeskommunen.  Grunnlaget for varslet 
motsegn fra Fylkesmannen faller da vekk. 

- Avgrenset bebyggelse til eneboliger og 2-mannsboliger i samsvar med 
brannvernet sitt krav, samt tatt inn formulering om oppfølging av trykksituasjonen 
fra vannverkseier.  I punktet i bestemmelsen ligger at en med tekniske løsninger 
oppnår tilstrekkelig trykk og mengde i dag, men at en over tid må få til en 
utredning som sikrer stabil og tilstrekkelig vannforsyning for hele Kleive. 

For øvrig er det lagt inn breddeutviding i svingene på plankartet tilpasset for store 
kjøretøy (stor lastebil, utrykkingskjøretøy).  Det er videre lagt inn krav til håndtering av 
overvann i bestemmelsene.  Grunnundersøkinger er avsluttet og viser tilfredsstillende 
grunnforhold.   
De endringene som er gjort i gir ikke grunnlag for å legge ut planen på nytt.  Saka blir 
fremmet for sluttbehandling i kommunestyret. 



 

 
 

 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Oversiktskart 
5 Kart over merknader til utlegging 
6 Merknad fra Avinor 
7 Merknad fra Statens vegvesen 
8 Merknad fra Noregs vassdrags- og energidirektorat 
9 Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
10 Merknad 5.  Jørn Hansen, eier av gnr 70 bnr 52 
11 Merknad fra Marie Øverlid Fanebust, eier av gnr 70 bnr 1 
12 Merknad fra Kirsten Øverli, eier av gnr 70 bnr 12 
13 Merknad fra Molde brann- og redningstjeneste 
14 Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
15 ROS-skjema revidert 
16 Sak 26/15 Plan- og utviklingsutvalget, behandling 1.gang, møte 17.03.15 
17 Trekking av motsegn fra Fylkesmannen 
 
 
 


