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1. SAMMENDRAG  
Planområdet ligger ved Osvegen på Kleive i Molde kommune. Området er avsatt til 
boligformål i kommuneplan for Molde kommune 2009-2020. I henhold til avtale med 
grunneierne ønsker Scanhus AS å utvikle en del av eiendommen, gnr 70 bnr 12.  
Det planlegges eneboliger, eneboliger med utleieenhet og 2-, 3- eller 4- mannsboliger. 
Til sammen er det snakk om 10-12 nye boenheter.  

 
 
2. NØKKELOPPLYSNINGER 

Adresse Osvegen, 6453 Kleive Molde 
Gardsnr. / bruksnr. 70/12 
Gjeldende planstatus (regulerings-
/kommune(del)pl.) 

I kommuneplanens arealdel 2009-2020 er 
området regulert til boligformål 

  
Forslagstiller Scanhus AS 
Grunneiere (sentrale) Marie Øverlid Fanebust og Kirsten Øverli 
Plankonsulent Angvik Prosjektering AS 
  
Hovedformål i ny plan Boligformål 
Planområdets areal i daa Ca. 15 daa 
Ant. nye boenheter (%BYA) 10-12 nye boenheter fordelt på 

eneboliger/eneboliger med utleieenhet 
(%BYA: 30%) og 2-,3- og 4-mannsboliger 
(%BYA: 35%) 

Ligg det føre varsel om motsegn (j/n) Nei 
Krav om konsekvensutgreiing (j/n) Nei jfr. oppstartsmøtet 09.08.2013 
  
Oppstartsmøte, dato 09.08.2013 
Kunngjøring oppstart, dato 23.10.2013 
Komplett forslag mottatt, dato  

 
 

3. PLANPROSESSEN 
Oppstart av planen ble varslet i Romsdals Budstikke 23/10-2013. Brev til berørte 
parter med interesse for planarbeidet (se vedlagte adresseliste), ble sendt 14.08.2014.  

 
 

4. GJELDENE PLANSTATUS  
 
Kommuneplan 
I gjeldende kommuneplan, 
kommuneplanens arealdel 2009 – 2020 
for Molde kommune, er området 
avmerket som framtidig boligområde.  

 
 
 
 

Figur 1: Kartutsnitt fra gjeldende kommuneplan 
(kart fra Molde kommune sin planportal). 
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Figur 3: Planavgrensning (kartverkets WMS- 
tjeneste) 

Figur 4: Eksisterende arealbruk (utsnitt fra 
Skog og Landskap sitt WEB- kart).  

 
Gjeldende reguleringsplan/bebyggelsesplan 

 
Figur 2 viser tilgrensende 
reguleringsplaner i området. Dette er 
«Reguleringsplan for Kleive idrettspark 
og skole» (planid 15020402) og «Privat 
bebyggelsesplan Kleivehaugen» (planid 
15020495). 
Tilgrensende areal er regulert til 
gang/sykkelveg, veg og boligformål i 
eksisterende 
reguleringsplaner/bebyggelsesplaner. 
 
 
 

 
 

5. OMTALE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
5.1 PLASSERING OG AVGRENSING 

Planområdet er ca. 15 daa og lokalisert på Kleive i Molde kommune, ca. 3 mil øst for 
Molde sentrum. Planområdet grenser i sør til fylkesveg 406. I vest mot gnr/bnr 69/5 og 
69/9. Mot nord til gnr/bnr 70/18, 70/6, 70/21, 70/52 og 70/48. Mot øst til gnr/bnr 

70/53, 70/26, 70/12 og 70/40. I 
nærområdet, bare 500-600 meter fra 
planområdet, finnes oppvekstsenter med 
barnehage, barneskole for 1. – 7. trinn og 
SFO nært tilknyttet idrettsanlegg med 
innendørs idrettshall. Dagligvarebutikk 
med drivstoffmuligheter finnes også i 
nærheten. Det er gang og 
sykkelvegforbindelse fra planområdet til 
dagligvarebutikk, barnehage, skole, SFO 
og idrettsanlegg. 

 
 
 

5.2 DAGENS AREALBRUK OG BRUK AV TILSTØTENDE AREAL 
Planområdet grenser i sør til fylkesveg 406 og 
gang/sykkelveg. Mot nord-øst, øst og sør-øst 
grenser planområdet til eksisterende 
boligområde. Både nord og vest for 
planområdet finnes jordbruksarealer. Her er det 
også 3 fritidseiendommer som grenser inntil 
planområdet. Deler av planområdet er registrert 
som fulldyrka, jfr. Skog og Landskap sin 

karttjeneste. Denne jorda blir pr i dag leid bort. 

Figur 2: Eksisterende reguleringsplaner rundt planområdet 
(kartutsnitt fra Molde kommune sitt WEB-kart). 
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5.3 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Eiendommen er et tidligere småbruk. På parsellen som omfatter planområdet er det pr 
i dag fem bygg, en enebolig, ett våningshus, en låve/uthus, et anneks og ei koie/uthus.   
Mot nordvest er det 3 fritidsboliger. Ellers er det eneboliger både nord og øst for 
planområdet. Bygningsmassen i området er variert, både med tanke på alder og 
arkitektonisk. I øst finnes bygg av nyere dato med moderne utforming, mens det mot 
nord er noe eldre bygningsmasse og typisk husbankhus fra 80- tallet. 
 

5.4 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK 
Området består av marin strandavsetning 
(www.skogoglandskap.no). Området ligger i en 
sørvendt helling og har gode solforhold med utsikt til 
sjøen. Gjennom planområdet går det et bekkedrag i 
nord- sør retning som deler planområdet i to. Området 
har ellers innslag av krattskog langs bekkedraget og i 
de nordligste delene av planområdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 VERNEINTERESSER/KULTURMINNE 
http://kilden.skogoglandskap.no, www.gislink.no og http://artskart.artsbanken.no er 
benyttet som datakilde. Det er ikke registrert eksisterende kulturminner, truede arter, 
SEFRAK- bygg eller verneområder innenfor eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet.  
 

5.6 TRAFIKKFORHOLD 
Adkomsten til planområdet går via fylkesveg 406 og Kleivebøen. Det er gode 
siktforhold i begge retninger ved påkjøring til fylkesvegen (ca. 150 meter). 
Kjørebanebredden på fylkesvegen er ca. 5,5 meter. Mellom fylkesvegen og 
planområdet går det gang og sykkelveg på ca. 2,5 meters bredde. Fartsgrensen på 
fylkesvegen forbi planområdet er 50 km/t. Det er gode kollektivtilbud med buss i 
området. Skolebuss går langs fylkesveg 406 rett nedenom planområdet og 
ekspressbusser går langs fylkesveg 62, ca. 200-300 meter fra planområdet. 
 

5.7 BARNS INTERESSER 
Med eksisterende gang og sykkelveg langs fylkesvegen fram til skole-/idrettsanlegg, er 
området godt tilrettelagt for barn og unge. I tillegg er det avsatt lekeareal i eksisterende 
bebyggelsesplan for Kleivehaugen øst for planområdet. 
 

5.8 SKOLE, BARNEHAGE OG SFO 
Kleive oppvekstsenter består av både barnehage, skole og SFO. Elevantall for skolen 
ligger i dag på 63, for barnehagen 38 og for SFO 38. 

Figur 5: Arealet består av marin 
strandavsetning (utsnitt fra Skog og 
Landskap sitt WEB- kart). 
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Plankonsulenten har undersøkt kapasiteten med Molde kommune og det er opplyst at 
skolen har en kapasitet på 100, SFO ubegrenset og barnehage 45 med mulighet for 
flere ved etablering av utegrupper. 
 
 

5.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Eksisterende kommunalt vann og avløpsnett i området er vist på figuren under. 
Dimensjonene er: vann 200mm, overvann. 200mm og spillvann 160mm.   

 
 
 
 

5.10 RISIKO OG SÅRBARHET 
Fare for ras, skred, flom kvikkleire osv. er undersøkt i tilgjengelige temadata på 
http://kilden.skogoglandskap.no, www.gislink.no og www.skrednett.no. Planområdet 
ligger utenfor gul støysone jfr. vegvesenets data for fylkesveg 406 fra 2012 (under 55-
65 Lden [dBA]).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 6: Dagens situasjon med vann og avløp (kilde: Molde kommune). 

Figur 7: Støysoner. Planområdet er utenfor gul sone (www.gislink.no). 
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Det går som tidligere nevnt et bekkedrag i nord- sør retning vest i planområdet. Her 
kan det forekomme lokal flom. Jfr. www.skredatlas.no og fareområde for jord- og 
flomskred ligger Kleiveelva utenfor fareområde i planområdet.   

 
  
 
 

6. UTREDNINGER I SAMSVAR MED FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER 
Det vises til oppstartsmøtet som ble avholdt 9/8-2013 og etterfølgende referat datert 
16/8-2013. Her går det fram at planforslaget ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. Det er samsvar mellom kommuneplanens arealdel og 
planforslaget. 

 
7. SKILDRE PLANFORSLAGET 

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig boligområde, planforslaget 
er i henhold til kommuneplanens arealdel. Det planlegges både firemannsboliger, 
tomannsboliger, eneboliger og eneboliger med utleieenheter innenfor planområdet. 
Gang og sykkelveg finnes rett sør for planområdet knytter planområdet sammen med 
skole, barnehage, lokalbutikk og kollektivtilbud. Sammen med regulerte 
friluftsområder og lekeplass danner dette gode rammer for et mindre boligfelt i 
forbindelse med eksisterende bebyggelse i området. 
 

7.1 REGULERINGSFORMÅL 
 Areal i daa for de ulike arealformålene for planområdet. 

Areal oppgitt i daa 

  Boligbebyggelse(1110) 9,0   

 Lekplass(1610) 0,3  

Bebyggelse og anlegg 

 

9,3 

        

Figur 8: Fareområde for jord- og flomskred (www.skredatlas.no). 
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  Veg (2010) (privat) 0,1   

 Kjøreveg (2011) (offentlig) 0,8  

 Annen veggrunn (2018)  1,1  

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

 

2,0 

        

  Friluftsområder(5130) 2,0  

 

Friluftsområde sjø og 

vassdrag(6710) 0,3  

Grønnstruktur 

 

2,3 

 Jordbruk (5111) 1,4  

LNF    1,4 

Sum 

 

15,0 

 
  
7.2 BYGGEFORMÅL OG GRAD AV UTNYTTING 

BB1, BB2, BB3 og BB4 er avsatt til boligbebyggelse. På BB1 kan det bygges 
eneboliger eller 2-mannsboliger med tilhørende garasjeanlegg og uthus. BB2, BB3 og 
BB4 er avsatt til eneboliger og eneboliger med utleieenhet med tilhørende garasje og 
uthus.  
Maksimal utnyttelsesgrad (%BYA) skal ikke overskride 35% for BB1 og ikke over 
30% for BB2, BB3 og BB4. Med i beregningen av utnyttelsesgrad skal 
biloppstillingsplass av 1,7 biler pr boenhet (avrundes oppover), samt eventuell terrasse 
med høyde over 0,5 meter over terreng inkluderes.  
 
Innenfor BB1- BB4 kan det bygges boliger med saltak og flatt tak. Maksimalt tillatt 
takvinkel er 40 grader. Innenfor BB1 –BB4 er maksimalt tillatt mønehøyde 7,5 meter 
over gjennomsnittlig planert terrengnivå og maksimalt tillatt gesimshøyde 6 meter 
over gjennomsnittlig planert terrengnivå 
 
Det legges opp til å en byggegrense på 20 meter fra senter av bekken. Dette på grunn 
av lokal flomfare jfr. pkt.5.10 og merknad fra NVE se pkt. 9. 
 
Langs fylkesveg 406 er byggegrensen 15 meter fra senterlinje gang- og sykkelveg. 

 
7.3 NATUR OG RESSURSGRUNNLAGET 

Deler av planområdet er registrert som fulldyrka jord jfr. 
http://gardskart.skogoglandskap.no. Eksisterende jordbruksareal utgjør ca. 8,3 daa. I 
planforslaget vil ca. 6,9 daa av dette arealet bli erstattet av boligtomter, friluftsområde, 
lekeområde og andre tekniske anlegg. Ca. 1,5 daa i vest blir liggende som 
jordbruksareal i planforslaget. 

   
7.4 MILJØFAGLIGE FORHOLD 

Som tidligere nevnt ligger planområdet i en sørlig helling med gode solforhold store 
deler av dagen. I vest er det et bekkedrag som ønskes bevart som et grøntareal i 
planen.   
I forhold til støy fra fylkesvegen vises det til støysoner utarbeidet av Statens Vegvesen 
i 2012 og som er gjengitt i kart fra www.gislink.no under. Her er fylkesvegen og 
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områdene nært inntil fylkesvegen avmerket med gul sone. Gul sone er beregnet 
støynivå L(den) [dBA] 55-65. Beregningen er gjort utfra trafikkprognoser for år 
2025 og beregningshøyde 4 meter.  

 
7.5 TRAFIKKFORHOLD 

Det legges opp til at tilkomstvegen inne på planområdet blir kommunal etter 
ferdigstillelse. Hovedvegen inne på planområdet bygges med 3,5 meters vegbredde, 
jfr. vegtype A1 figur C.20 i Håndbok N100 fra Statens vegvesen. Tilkomstveg til gnr. 
70 bnr. 21 blir privat, med en total vegbredde på 4 meter inkludert veg og grøft. Denne 
vegen skal bygges og vedlikeholdes av gnr. 70 bnr. 21. 
Parkering skjer på hver enkelt tomt. Fra planområdet er det tilknytning til eksisterende 
gang og sykkelveg langs fylkesveg406 via Kleivbøen.  

 
7.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Nytt ledningsnett legges i regulert vegareal og tilknyttes eksisterende ledningsnett ved 
fylkesveg 406. Areal som i reguleringsplanen er avsatt til «annen veggrunn», skal 
benyttes til teknisk infrastruktur som gatelys, kabler, grøfter etc. I tillegg skal dette 
arealet benyttes som snølagringsplass.  

 
7.7 GRØNNE INTERESSER OG BARN SINE INTERESSER 

To områder i vest, langs bekkedalen, reguleres som friluftsområde, FRI1 og FRI2. 
Langs bekkedraget er det en del krattvegetasjon og områder som det er naturlig å 
bevare. Både med tanke på dyre- og plantelivet der, men også med tanke på at dette er 
områder som det er vanskelig å utnytte til utbyggingsformål. Langs bekkedalen kan 
det dessuten være lokal flomfare (jfr. pkt 5.10). I planområdets sør- østre del er det 
plassert et areal avsatt til felles lekeplass. Dette arealet er ca. 330 m². Jfr. kravet i 
teknisk forskrift (minimum 25 m² lekeplass pr boenhet) dekker dette arealet dermed 
behovet for inntil 13 boenheter innenfor planområdet. I tillegg finnes det idrettsanlegg 
og idrettshall 500-600 meter fra planområdet som er tilgjengelig fra planområdet via 
eksisterende gang og sykkelveg. 

 
 

8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Deler av planområdet som er 
registrert som fulldyrka jord jfr. pkt. 5.2 og pkt. 7.3, vil ved fullføring av planen bli 
omdisponert til boligformål og annen teknisk infrastruktur.  
 Landskapstrekka vil i et slikt utbyggingsområde naturlig endre seg fra dagens 
situasjon. Det karakteristiske jordbruksarealet vil forsvinne, og bebyggelse og 
infrastruktur vil prege området.  

 
8.1 VERNEINTERESSE OG KULTURMINNER 

Jfr. pkt. 5.5 er det ikke funnet noen registrerte lokaliteter av spesiell verneinterresse i 
eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det har heller ikke framkommet 
opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i 
planområdet som ikke er fanget opp av eksisterende registreringer. Kravet om at 
planarbeidet skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap etter 
naturmangfoldloven §8 er dermed dekt.  
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Det er ikke framkommet opplysninger i planprosessen som kan påvise mulige effekter 
på verdifull natur og det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle tilsi at 
naturmangfoldet i stor grad påvirkes av planforslaget. Plankonsulenten legger dermed 
til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§9-12.  
Blir det i anleggsperioden gjort funn av kulturhistorisk interesse, plikter tiltakshaver å 
stanse arbeidet inntil situasjonen er avklart med kulturminne- myndighetene.  

 
8.2 MILJØFAGLIGE FORHOLD 
 Planområdet ligger sørvendt med gode solforhold store deler av dagen.  

Jfr. pkt. 5.10 og 7.4 ligger planområdet utenfor gul støysone. Spesielle støydempende 
tiltak bør da være unødvendig for planområdet.  

 
8.3 TRAFIKKFORHOLD 

Vegen inne på planområdet planlegges overtatt av Molde kommune etter 
ferdigstillelse. Gnr. 70 bnr 21 får ny adkomst til sin tomt. Denne vegen blir privat og 
skal bygges og vedlikeholdes av gnr. 70 bnr. 21. Snølagringsplass for vegarealet 
legges til grøftearealet (2 meters bredde). Behov utenom dette legges til friarealet ved 
vegen i vest.  
Parkering skjer på de respektive tomtene.  
En utbygging som planlagt vil føre til noe økt trafikk i krysset Kleivbøen/fylkesveg 
406. Dette krysset er imidlertid oversiktlig med god sikt både østover og vestover.  
Forholdene for mjuke trafikanter ligger godt til rette. Ved fylkesveg 406 ligger gang- 
og sykkelveg som fører til skole, barnehage, SFO, dagligvarebutikk og kollektivtilbud.  

 
 
8.4 RISIKO OG SÅRBARHET JFR SJEKKLISTE 

Se pkt 5.10. Jfr. sjekklista for vurdering av risiko og sårbarhet kommenteres her 
følgende pkt: 
- Naturgitte forhold, c: Etter nærmere grunnundersøkinger er det dokumentert at det 

ikke er ustabile masser i grunnen, og det er kort ned til fjell.  Byggegrunnen er 
således grei. 

- Naturgitte forhold, d: Området ligger utenfor fareområde for jord- og flomskred 
jfr. www.skredatlas.no, se pkt 5.10. Det kan allikevel ikke utelukkes en viss fare 
for lokal flom og en byggegrense på 20 meter fra bekkelinja er lagt inn i 
planforslaget. 

- Naturgitte forhold, h: TEK 10 stiller krav om radonsperre ved oppføring av 
nybygg. Vurderes til ikke å være knyttet uakseptabel risiko til dette. 

- Brann/ulykkesberedskap, pkt a og b: Området har gode tilkomstruter for 
utrykkingskjøretøy. Vurderes til ikke å være knyttet uakseptabel risiko til dette.  
Når det gjelder slokkevann er situasjonen marginal der det er tilstrekkelig trykk og 
mengde for nedre del, men ikke for øvre del.  Det ligger likevel til rette for 
nødvendig trykkforsterking.  Det er tatt inn som forutsetning i bestemmelsene at 
nødvendige tiltak for å sikre trykk skal gjennomgås av vannverkseier. 

- Vassforsyning, a: Tilstrekkelig vassforsyning i området. Vurderes til ikke å være 
knyttet uakseptabel risiko til dette.  Det er opplyst at det er tilgang på tilstrekkelig 
forbruksvann. 
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- Sårbare objekt, c: Omsorgssenter ligger ca. 300 meter vest for planområdet. 
Vurderes ikke til å utgjøre spesiell risiko. 
 

8.5 SKOLE OG BARNEHAGE 
Kapasiteten på skole, SFO og barnehage er undersøkt og funnet ok. Det er eneste 
barnehageplasser som kan bli en utfordring dersom det blir etablert mange 
småbarnsfamilier i området. Men her er det muligheter for løsninger (se pkt. 5.8). 
  

8.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Det er opplyst fra Molde kommune at eksiterende ledningsnett har kapasitet for en 
tilkobling fra planlagt boligfelt. Det er aktuelt å legge om noe av eksisterende 
ledningstrasse som i dag går over østre del av gnr 70 bnr 12 slik at alle ledninger går i 
vegtrasseen i Kleivbøen og ny adkomstveg til planlagt boligfelt. For BB1 vil det være 
aktuelt å legge avløpsledningene på sørsiden av tomtene, langs grensa mot 
fylkesvegen. 
 

8.7 GRØNNE INTERESSER OG BARN SINE INTERESSER 
 Se pkt. 7.7.  

 
8.8 JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Jfr. planforslaget er det lagt opp til at adkomstvegen og VA- anlegget skal overtas av 
Molde kommune etter ferdigstillelse. Utbyggingsavtale mellom utbygger og Molde 
kommune utarbeides av partene. 

 
 
 

9. MERKNADER 
Det er innkommet 8 merknader på meldingen om planoppstart som ble publisert i 
Romsdals Budstikke 23.10.2013 og oppstartsmelding sendt berørte parter jfr. vedlagte 
liste 14.08.2014. 
Under følger hovedpunktene for merknadene og plankonsulentens vurdering. 
 
Statens vegvesen, 18.08.2014: 
Ber om at det tas hensyn til byggegrense mot offentlig vegareal. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
Byggegrense mot gang- og sykkelvegen er i planforslaget satt til 15 meter fra senter 
g/s- veg. Merknaden er tatt inn i planen. 
 
Avinor, 19.08.2014: 
Avinor gjør videre oppmerksom på at ved bruk av tårnkraner i anleggsperioden gjelder 
følgende regelverk: 
• Rapportering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av Forskrift om 

rapportering og registrering av luftfartshindre (BSL E 2-1) av 14.04.2003. 
• Merking av luftfartshinder i medhold av Forskrift om merking av luftfartshinder 

(BSL E 2-2) av 03.12.2002. Det er Luftfartstilsynet som håndhever denne 
forskriften (BSL E 2-2) og kan gi pålegg om utbedring dersom merkingen av 
hinderet (tårnkranen) ikke er gjort i henhold til forskriften. Luftfartstilsynet vil 
kunne gi veiledning i hvordan merkingen skal gjennomføres. 
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Plankonsulentens vurdering: 
Merknaden tas inn i planbestemmelsene. 
Istad Nett AS, 26.08.2014: 
En omlegging av el- installasjoner blir en kostnad som helt eller delvis må dekkes av 
utbygger. Med en tidlig dialog mellom utbygger og Istad Nett sikres gode løsninger til 
rett tid. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
Merknaden tas inn i planbestemmelsene. 
 
Arild Larsen (gnr 70 bnr 21), 06.09.2014 og 17.09.2014 
- Mener at utbyggingen er uheldig siden det vil forringe deres eiendom (70/21) mht 

både verdi, miljø, fortetting og frihet. 
- Henstiller til at de eneboliger som bygges i overkant av eksisterende bebyggelse på 

utbyggertomten blir så lav som mulig så det minimerer sjenansen for vår eiendom. 
- Ønsker å få tilrettelagt ny adkomst til 70/21. Innebærer bytte av arealer og ny 

adkomst/sti til planområdet fra nord- vest. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
Planområdet er i tråd med kommuneplanens arealdel og er avsatt til framtidig 
boligområde. En utbygging her er en naturlig fortetting/utvidelse av eksisterende 
boligområde og fører til en bedre utnytelse av eksisterende infrastruktur slik som g-/s- 
veg, VA anlegg, skole, barnehage og idrettsanlegg. 
Planlagte bygg i overkant av planområdet har begrensninger mtp. byggehøyder gitt i 
planbestemmelsene. 
Forslag til ny adkomst til gnr 70 bnr 21 er lagt inn i planforslaget. Et bytte av areal 
kan være aktuelt, men plankonsulenten mener det blir feil å tilrettelegge for felles 
gang-/sykkeladkomst til planområdet over annenmanns grunn. Arealet er lagt til 
tilgrensende arealformål. 
Merknaden er delvis tatt inn i planforslaget. 
 
NVE, 18.09.2014: 
Planområdet ligger innenfor område for marin strandavsetning. Man kan ikke se bort 
fra at finnes ustabile avsetninger slik som for eksempel leire i grunnen. Dersom ikke 
skredfaren kan avkreftes må det gjøres grundigere geotekniske undersøkelser. NVE 
anbefaler å benytte arealkategorien «bruk og vern av sjø og vassdrag» for elva/bekken 
med kantsone. Bekken sin skadepotensiale ved flom og erosjon må også vurderes. For 
å sikre bygninger mot flom og erosjon anbefaler NVE en byggegrense på minimum 20 
meter fra senter bekk. Arealet ligger innenfor fareområde for jord- og flomskred i 
Skrednett (www.skrednett.no). Dersom det skal bygges innenfor fareområdet for 
skred, må det gjøres en nærmere undersøkelse av skredfaren i forbindelse med 
planarbeidet. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
I rekkefølgebestemmelsene er det lagt inn bestemmelse om at det må gjøres en 
nærmere geoteknisk vurdering før byggetillatelse for boligene gis. Arealkategorien 
«bruk og vern av sjø og vassdrag» er benyttet for bekken. Byggegrense på 20 meter 
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fra bekken er lagt inn i plankartet. Plankonsulenten finner ikke at Kleiveelva ligger 
innenfor fareområde for jord- og flomskred på www.skrednett.no (se pkt. 5.10).  
Merknadene er delvis tatt inn i planforslaget. 
 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 19.09.2014 
Fylkesmannen sin sjekkliste for ROS- analyse skal benyttes. Barn og unges interesser 
skal ivaretas. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
Vedlagt følger utført ROS- analyse jfr. Fylkesmannen sin sjekkliste. Barn og unges 
interesser er ivaretatt ved at det er lagt til rette for gode og romslige lekeareal. 
Merknaden er tatt inn i planforslaget. 
 
Jørn Henrik Hansen og Linda Mochau Jensen (gnr 70 bnr 52), 22.09.2014: 
Stiller noen spørsmål vedrørende detaljreguleringen: 
Er det tale om boliger i en eller flere etasjer?  
Mønehøyde på høyeste plasserte bolig? 
Er det planlagt utbygging av hele området?  
Hvor mange boliger er det tenkt bygd?  
Hvordan tenker man vei og adkomst til boligfeltet?  

 
Ønsker å bevare utsikten til fjell og fjord. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
Plankonsulenten har prøvd å besvare spørsmålene i epost av 24.09.2014.  
- Er det tale om boliger i en eller flere etasjer? Svar: Mot nord vil det mest sannsynlig bli 

snakk om boliger med sokkeletasje og hovedetasje (2 etasjer). 

- Mønehøyde på høyeste plasserte bolig? Svar: Her vil vi måtte avvente til 

detaljplanleggingen er ferdig med å komme med tall. 

- Er det planlagt utbygging av hele området? Svar: Det er planlagt utbygging på store deler 

av området øst for elva. 

- Hvor mange boliger er det tenkt bygd? Svar: Det er tenkt 3/4 eneboligtomter og 2-3 

tomter for flermannsboliger (2/4 mannsboliger) 

- Hvordan tenker man vei og adkomst til boligfeltet? Svar: Adkomst fra fylkesvegen, via 

Kleivebøen og til feltet. Innkjøring der eksisterende innkjøring for 70/12 er i dag. 

Det er lagt begrensninger med tanke på utnyttelse og mønehøgde i 
planbestemmelsene. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 26.09.2014. 
Det må gjennomføres arkeologisk registrering før planen kan godkjennes. Egnede 
felles uteoppholdsareal må tilrettelegges for barn og unge. Bevaring av Kleiveelva 
med kantvegetasjon er viktig. 
 
Plankonsulentens vurdering: 
Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det er lagt til rette for gode og romslige 
lekeareal og friluftsområder. I tillegg er det idrettsanlegg og skole med lekeplass nært 
planområdet i tilknytning med gang- og sykkelveg. Det er utført arkeologiske 
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undersøkelser for planområdet, men det er etter plankonsulentens kjennskap til saken 
ikke gjort funn i området. Merknaden er tatt inn i planforslaget. 
 
 
 
 

10. PLANKONSULENTEN SIN VURDERING 
Planforslaget er i tråd med arealdelen Molde kommunes kommuneplan for 2009-2020. 
Planområdet er en naturlig utvidelse/fortetting av eksisterende boligområde ved 
Kleivbøen. Det er ledig kapasitet på skole, barnehage og SFO. Eksisterende gang- og 
sykkelveg går rett sør for planområdet og binder skole, SFO, barnehage, planområde 
sammen med Kleive sentrum med dagligvarebutikk og kollektivtilbud. I tillegg er det 
et flott idrettsanlegg med innendørshall i tilknytning til skoleområdet. Viktige 
samfunnsfunksjoner er samlet innenfor en avstand på 5-600 meter fra planområdet.  
Det er kapasitet for påkobling av vann og avløp på eksisterende kommunalt anlegg 
langs fylkesveg 406.  
Det er gode lokalklimatiske forhold med solgang store deler av dagen i en svak 
sørvendt helling. 


