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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

17/15 Plan- og utviklingsutvalget 24.02.2015 

17/15 Molde formannskap 03.03.2015 

52/15 Molde kommunestyre 18.06.2015 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 18.06.2015  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 plan nr. 201206, 
detaljregulering for Røbekkhagen slik denne framgår av plandokumenter datert 23.01.2015. 

Behandling 

Morten A. Lunde (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han representerer en part i 
saken, og fratrådte møtet. 46 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habiliteten til representanten besluttet kommunestyret enstemmig følgende: 
 
Morten Lunde er inhabil til å behandle saken, jf fvl § 6, første ledd bokstav d). 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 03.03.2015  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 plan nr. 201206, 
detaljregulering for Røbekkhagen slik denne framgår av plandokumenter datert 23.01.2015. 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes inntil arkeologisk registrering og støyvurdering er gjennomført og eventuelle 
endringer i planen er foretatt. 
 
Det ble votert over SP’s utsettelsesforslag som falt med 1 (SP) mot 11 stemmer. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 24.02.2015  

Innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 plan nr. 
201206, detaljregulering for Røbekkhagen slik denne framgår av plandokumenter 
datert 23.01.2015. 
 

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes inntil arkeologisk registrering og støyvurdering er gjennomført og eventuelle 
endringer i planen er foretatt. 
 
Votering: 
 
SP sitt utsettelsesforslag falt med 10 mot 1 (SP) stemmer. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 plan nr. 
201206, detaljregulering for Røbekkhagen slik denne framgår av plandokumenter 
datert 23.01.2015. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Molde kommune 
 
Bakgrunn: Forslag til reguleringsplan, detaljregulering for området Røbekkhagen, har  

i samsvar med vedtak i plan- og utviklingsutvalget vært lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 14.05. - 25.06.2014. Plankartet som var lagt ut er vist 
nedenfor. 



 
 
 
 

Prosess: 04.03.2012 Planarbeidet varsles igangsatt med annonse og brev. 
  16.04.2012 Frist for innspill og merknader. 
  03.05.2012 Åpent informasjonsmøte med grunneiere og naboer. 
  12.03.2013 Behandling av forslag i plan- og utviklingsutvalget, forslag  

legges ut til offentlig ettersyn 
  10.05.2013 Frist for merknader. 
  06.05.2013 Møte med noen grunneiere. 
  06.05.2014 Ny behandling i plan- og utviklingsutvalget, endret forslag  
    legges ut til offentlig ettersyn. 
  25.06.2014 Frist for merknader. 
 

Saksgjennomgang: 

Merknader ved offentlig ettersyn: 
 
1. Noregs vassdrags- og energidirektorat: 

Ingen merknad. 
 
2. Nettbuss Midt-Norge AS: 

Det er ønskelig med busslommer i begge kjøreretningene ved/i nærheten av 
Røbekk kirke. 
Kommentar: De skisserte busslommene ligger utenfor planområdet, men vil nok 
ha betydning for de som bor innenfor dette. Samtidig pågår det for øyeblikket en 
diskusjon om framtidig vegstatus for E39 på denne strekningen, og evt. hvilken 
teknisk standard denne skal ha. Avklaringer på dette området ligger en del fram i 
tid. Derfor vil Molde kommune legge spørsmålet fram for Statens vegvesen for 
diskusjon om hvordan en kan legge til rette for busstopp her uavhengig av plan og 
framtidsvurderinger. 

 

 



3. Kystverket Midt-Norge: 
Ingen merknad. 

 
4. Molde kommune, Rådet for funksjonshemmede: 

Ber om at turveger og toalettfasiliteter blir tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
mulig HC-parkering ved sjøen. 
Kommentar: På grunn av friarealets avgrensinger og topografien i området, er 
det svært utfordrende å gjennomføre alle tiltak i henhold til standardkravene for 
universell utforming. Dette gjelder først og fremst vegene ned til sjøen både øst og 
vest i planområdet. I vest er det viktig å ta hensyn til de kvaliteter friområdet har, 
blant annet eplehagen. For å få til en veg med stigning 1:20, vil dette føre til så 
mange slynger at det etter rådmannens vurdering vil i for stor grad gå utover 
områdets kvaliteter. Det er likevel tatt inn i bestemmelsene at når denne vegen skal 
anlegges, skal den søkes å gjøres så god som mulig for flest mulig. 
I øst er turvegen regulert i samsvar med tidligere reguleringsplaner. Alternativet her 
ville være å ta i bruk et større areal utenom planområdet, landbruksareal. Det mener 
rådmannen ikke er riktig.  

  
5. Avinor: 

Det stilles krav om supplering av reguleringsbestemmelsene om samarbeid med 
Avinor vedr. konkrete byggesøknader og ved bruk av evt. byggekraner, og at 
hensynssone for høyderestriksjoner blir supplert med høydekoter i plankartet. 
Kommentar: Plandokumentene er korrigert i samsvar med merknadene. 

 
6. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

Ingen merknad. 
 

7. Molde vann og avløp KF: 
Viser til avtaler knyttet til etablert spillvannsledning i området. 
Kommentar: Merknaden tas til orientering. 

 
8. Asplan Viak AS på vegne av Opplysningsvesenets Fond: 

Ingen merknad. 
 

9. Molde kommune, helsetjenesten: 
Det oppfordres til at turveg ned til sjøen gis så gode stigningsforhold som mulig, og 
at det må inntas hensynssoner vedr. vegtrafikkstøy. 
Kommentar: Rådmannen viser til kommentar ovenfor vedr. stigningsforhold, og 
forholdene til vegtrafikkstøy er innarbeidet i planen. 

 
10. Møre og Romsdal fylkeskommune: 

Krav om arkeologiske registreringer. 
Kommentar: Arkeologiske registreringer er bestilt, men ikke gjennomført. Saken 
kan ikke fremmes til kommunestyret før disse er gjort. 

 
11. Liv Inger Vestevik og Elias Vestevik, gnr. 36 bnr. 24: 

Det protesteres på at deler av eiendommen reguleres til LNF-område. 
Kommentar: Viser til avsnitt nedenfor vedr. reguleringsformål. 

 
12. Statens vegvesen: 

Merknaden til planforslaget er oppsummert slik: 
«Byggeforbudet mellom byggegrense og E39 blir presisert i 



reguleringsbestemmelsene slik at dette også gjelder evt. gjenoppbygging av 
eksisterende bebyggelse etter f.eks. brann. 
Før realisering av undergangen skjer må den dimensjoneres i tråd med Statens 
vegvesen sine håndbøker og godkjennes av samme instans. 
Kommunen etablerer en tilfredsstillende saksbehandling i tråd med T-1442/2012. 
Koblingen mellom turvegen ved planskilt kryssing øst i området og eksisterende 
gang-/sykkelveg nord for E39 etableres i tråd med prinsippene om universell 
utforming.» 
I tillegg fremmes innsigelse knyttet til krav om rekkefølgebestemmelse vedr. 
etablering av planskilt kryssing før videre utbygging. 
Kommentar: Reguleringsbestemmelsene er korrigert i samsvar med merknaden. 
Når det gjelder støyforholdene, som er nevnt i merknaden, legger rådmannen vekt 
på at reguleringen først og fremst gjelder å endre arealbruksformålet, og ikke å 
legge til rette for vesentlige nye utbygginger. Angitt byggegrense viser også at det 
er svært begrensede muligheter for dette. Forholdet til vegtrafikkstøy er likevel tatt 
inn i bestemmelsene. 
Det samme er rekkefølgekrav vedr. undergang. 

 
13. Solveig Nerland, c/o Ann-Britt Nerland, gnr. 36 bnr. 20, 30 og 29: 

Merknad til turveg i østre del av planområdet. – gjelder turvegen opp langs 
østgrensen til eiendommen og status for deler av veg M. 
Merknad til plassering av undergang under E39 – det er ønskelig at denne trekkes 
lengre mot vest. 
Kommentar: Veg M skal etter avtale være en privat veg. Dette er vist på 
plankartet ved at den er benevnt p_veg M (p=privat). 
Plasseringen av undergangen er gjort i samsvar med tidligere reguleringsplan. 
Undergangen er ikke prosjektert enda. Når det skjer, vil en måtte vurdere om dette 
er den beste plasseringen. Dette må blant annet sees i sammenheng med hvordan 
sammenkobling med gang- og sykkelveg langs E39 og framtidig turveg opp til 
Årølia. Rådmannen konkluderer derfor med at planen opprettholdes på dette 
punktet. 

 
14. Merknad fra 12 underskrivere: 

det vises til tidligere plan- og ervervsprosesser og krever at arealbruksformålet LNF 
må frafalles. Det påpekes at allmennhetens interesser er vel ivaretatt gjennom 
tidligere planer, erverv og avtaler. 
Kommentar: Viser til avsnitt nedenfor vedr. reguleringsformål. 

 
15. Ove Røbekk, gnr. 36 bnr. 10: 

Det protesteres på at det er tegnet inn en tursti fra veg M og bak hans garasje fram 
til undergangen. 
Kommentar: Når undergangen etableres, mener rådmannen at det er påregnelig 
med en viss gangtrafikk mellom p_veg M og denne. Derfor opprettholdes denne, 
men den gjøres noe smalere og flyttes til opp mot eiendomsgrensen. På denne 
måten skulle ulempene bli redusert vesentlig. Etablering av denne traseen vil kreve 
at det oppnås avtale med grunneier på vanlig måte. 

 
16. Inger Margrethe Kjersem og Torfinn Kjersem, gnr. 36 bnr. 23: 

Det protesteres på arealbruksformålet LNF er lagt på deler av eiendommen, og 
krever at hele eiendommen reguleres til fritidsbebyggelse. 
Kommentar: Viser til avsnitt nedenfor vedr. reguleringsformål. 

 



17. Adv Morten A Lunde på vegne av Even Hustad, gnr. 36 bnr. 8 og 31: 
Kommunen klandres for at søknad om reguleringsendring fra Even Hustad ikke er 
tidligere behandlet. 
Det protesteres videre på at den foreslåtte arealbruken, og krever at hele 
eiendommen reguleres til boligformål. 
Kommentar: Forholdet til Even Hustad sin søknad om reguleringsendring har 
vært drøftet med han, og kommunen har beklaget at han ikke fikk skriftlig svar på 
søknaden og om hensikten med at formålet med hans søknad ble innarbeidet i 
reguleringsarbeidet for Røbekkhagen. 
Når det gjelder arealbruken vises til eget avsnitt nedenfor. 

 
18. Svein Arne Eidhammer, gnr. 36 bnr. 17: 

Merknaden gjelder tilkomstmuligheter til eiendommen, og byggegrensen for 
plassering av bygning. 
Kommentar: Kommunen kjenner ikke til hvilke tilkomstmuligheter som lå til 
grunn for etablering av eiendommen. Kommunen stiller ikke krav om permanent 
kjøreatkomst til fritidseiendommer. 
Når det gjelder byggegrensen, er denne justert i plankartet. 

 
19. Even Hustad, gnr. 36 bnr. 8 og 31: 

Det protesteres på det sterkeste mot at deler av eiendommen foreslås regulert til 
LNF. Det gis en historisk begrunnelse for dette, i tillegg til at det oppfattes at 
landbruks- natur- og friluftsformålet vil legge sterke begrensninger på egen bruk av 
eiendommen i forhold til at både natur- og friluftsformålet gir allmennheten større 
rettigheter på privat grunn. 
Det vises også til det som er opplevd som «graverende saksbehandling» fra 
kommunens side. 
Kommentar: Vedrørende regulert arealbruk, vises det til avsnitt nedenfor. 
Når det gjelder behandling av grunneierens søknad datert 14.06.2011, har 
kommunalsjef og arealplansjef hatt møter med søker, der en både har beklaget 
situasjonen og forklart hvordan kommunen har vurdert saken. Dette er også gjort i 
skriftlig form. At oppfølging av søknaden ble innarbeidet i et samlet 
reguleringsarbeid, har ført til at planavklaringen har tatt lengre tid. 
På generelt grunnlag kan det også kommenteres at kommunale reguleringsplaner 
gjerne tar noe lengre tid å føre fram til vedtak, enn private, da disse oftest blir 
prioritert foran. 

 
Regulert arealbruk: 
 
I gjeldende reguleringsplan for Årølia Vest, vedtatt 11.12.2003, er eksisterende 
bebyggelse regulert til jord- og skogbruk. 
 



 
 
I utgangspunktet var de fleste eiendommene «småbruk», men etter hvert har disse gått 
over til å være reine boligeiendommer/fritidseiendommer. Dette er en status som er 
bekreftet av landbruksmyndighetene både på kommunalt og fylkesnivå. 
Hensikten med reguleringsplanen var derfor å bringe den reguleringsmessige statusen 
og den faktiske bruken i overensstemmelse. 
 
I vest ble det i reguleringsplanen for Årølia Vest regulert inn et friområde. Samtidig en 
turveg/tursti langs sjøen bak nausta, men en arm opp til en framtidig undergang under 
E39.  
Dette var i sin tid også grunnlaget for erverv av grunn og avtale om rettigheter. 
 
Når grunneierne i tråd med hensikten med reguleringsarbeidet forventer at hele 
eiendommene reguleres til bolig-/fritidsformål, har rådmannen følgende kommentarer: 
 
Det er generelt ikke vanlig å regulere til utbyggingsformål helt ned til strandlinjen. Med 
bakgrunn i allmennhetens interesser er det vanlig å regulere inn en sone langs sjøen til 
natur og friluftsliv. 
I dette tilfellet har det tidligere vært gjennomført en reguleringsprosess hvor det er satt 
av de arealene en mente var nødvendig for å ivareta allmennhetens interesser nede 
ved sjøen i dette området. Dette gjelder et større friområde som går helt ned til sjøen, 
og et turveg-/turstinett som gjør området tilgjengelig, i tillegg til en større offentlig 
parkeringsplass. Det har ikke vært innvendinger til at dette var en god og rimelig 
prioritering av arealbruken sett hele området under ett. 
I dette tilfellet betyr reguleringsformålet jord- og skogbruk i realiteten at området ellers 
regnes som innmark, med de tilhørende begrensninger for allmennheten som dette 
fører med seg. 
Det har ikke vært en del av forutsetningene for nytt reguleringsarbeid å endre på 
allmennhetens rettigheter og begrensinger. 
 
For kommunen vil det være avgjørende å komme fram til en plan som ivaretar de 
interesser som tidligere er fastsatt i reguleringsplan for Årølia Vest. I tillegg til at 
friarealet opprettholdes fullt ut, gjelder dette å sikre at det ikke legges til rette for en 
bebyggelse og utnyttelse av arealene langs turvegen/gangstien langs sjøen, som gjør 
at denne ikke vil fylle sin funksjon tilfredsstillende. 

 



Ved å vedta byggegrenser og bestemmelser som hindrer dette, vil det være mindre 
avgjørende hvilke reguleringsformål arealene ellers får. 
Derfor er det utarbeidet et revidert reguleringsforslag der eiendommene er regulert til 
bolig-/fritidsformål. 
 
Dette forslaget har vært diskutert og oversendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal og 
Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Begge instansene peker på at det er både vanlig og riktig å regulere et belte langs 
strandlinja til friluftsformål, for å ivareta allmennhetens interesser. Det uttrykkes en 
skepsis til å gå bort fra dette prinsippet.  
Rådmannen forstår likevel uttalelsen fra Møre og Romsdal fylkeskommune slik at med 
nødvendige planbestemmelser «har ikkje endringa slike konsekvensar at vi vil reagere 
med motsegn til revidert planforslag.» 
Tilbakemeldinga fra Fylkesmannen er ikke så tydelig. 
 
Rådmannen tar til etterretning henvisningen fra fylkeskommunen om at i henhold til 
gjeldende forskrifter for framstilling av reguleringsplaner, skal naust reguleres som 
naustområde. Nytt plankart korrigeres på dette punktet. 
 
 

Oppsummering: 

Rådmannen viser til ovenstående og rår til at detaljregulering for Røbekkhagen 
fremmes til godkjenning i kommunestyret slik plandokumenter datert 23.01.2015 viser. 
Rådmannen legger til grunn at planutformingen er ligger innenfor det som både 
Fylkesmannen og fylkeskommunen kan akseptere. 
 
Etter formannskapets behandling den 03.03.2015, har Møre og Romsdal 
fylkeskommune trukket kravet om arkeologiske registreringer, jfr. brev datert 
04.06.2015. Det er en forutsetning at kulturminnelovens krav om evt. å stoppe bygge- 
og anleggsarbeider dersom en finner mulige kulturminner, blir tatt inn i bestemmelsene. 
Bestemmelsene er korrigert på dette punktet. 
Etter dette kan reguleringsplanen godkjennes. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Mottatte merknader 
4 Kulturminnefagleg 

uttale 
5 Reviderte 

planbestemmelser 
 
 
 


