
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: 201310 
Saksmappe: 2013/954-0 
Saksbehandler: Jostein Bø 
Dato: 28.05.2015 

Saksframlegg 
 

Detaljregulering Årø Næringspark 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

47/15 Plan- og utviklingsutvalget 09.06.2015 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 09.06.2015  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at 
forslag til detaljregulering for Årø Næringspark, plan nr. 201310, legges ut til offentlig 
ettersyn slik vedlagte plandokument viser og med de merknader som går fram av 
kommunalsjefens vurdering. 
Vedtak om godkjenning av ny reguleringsplan, vil også omfatte opphevelse av eldre 
berørte reguleringsplaner innenfor ny plans avgrensinger. 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at 
forslag til detaljregulering for Årø Næringspark, plan nr. 201310, legges ut til offentlig 
ettersyn slik vedlagte plandokument viser og med de merknader som går fram av 
kommunalsjefens vurdering. 
Vedtak om godkjenning av ny reguleringsplan, vil også omfatte opphevelse av eldre 
berørte reguleringsplaner innenfor ny plans avgrensinger. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   AsplanViak på vegne av Årø Næringspark AS. 
 
Bakgrunn: Årø Næringspark AS er eier av store deler av eksisterende  

næringsarealene øst for Årøelva. Eieren har som målsetning å 
videreutvikle og revitalisere området som næringsområde, og har i den 
sammenhengen startet opp arbeidet med ny reguleringsplan. 
 



Planprogram for planarbeidet er tidligere godkjent i plan- og 
utviklingsutvalget i sak 30/15. 
 
Forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er nå 
oversendt til behandling i kommunen med sikte på å legge denne ut til 
offentlig ettersyn. 
 

Plansituasjon:Planområdet berører helt eller delvis 7 eksisterende reguleringsplaner: 
 
Plan nr 1575 – Reguleringsplan for området Lergrovik.Årø-Røbekk,  
     vedtatt 1980 
Plan nr 1600 – Reguleringsplan for Årøråket, vedtatt 2003 
Plan nr 0803 – Reguleringsplan for Årølia vest, vedatt 2003 
Plan nr 0304 – Reguleringsplan for Molde lufthavn Årø, vedtatt 2010 
Plan nr 200616 – Reguleringsplan rundkjøring mellom E39 og Fv64 
Plan nr 200915 – Reguleringsplan undergang Årø, vedtatt 2010 
Plan nr 200924 – Mindre endring Årøråket, vedtatt 2010 
 
I tillegg gjelder kommunedelplan for Molde by 2000-2010, vedtatt 2000. 
 
Planområdet ligger også innenfor ny kommunedelplan som strekker seg 
fra Strande til Aukra grense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende plansituasjon. 
 
Som det går fram av denne er det framtredende reguleringsformålet i dag industri og 
industri/lager. 
Dette er også i overensstemmelse med gjeldende kommuneplan. 
 

 



Saksgjennomgang: 

Planforslaget er presentert med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med 
konsekvensutredning. I tillegg er det lagt ved følgende dokumenter: 
 
Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) 
Rapport miljøtekniske undersøkelser 
Rapport geotekniske grunnundersøkelser 
Rapport flomberegninger 
Rapport trafikkanalyse 
Rapport handelsvurderinger 
Rapport kollektiv, gang og sykkel. 
Kart kabler og VA-anlegg 
 
 
INNHOLDET I PLANFORSLAGET: 
 
Byggeområder: 
Arealene i planen er i hovedsak regulert til bebyggelse og anlegg, som 
næringsbebyggelse og bebyggelse med kombinert formål. Næringsbebyggelse gjelder 
arealene for eksisterende virksomheter vest for Årøelva. Kombinert formål er i 
reguleringsbestemmelsene definert som kontor/industri/lager, forretning/kontor/lager, 
bolig/forretning/lager og forretning/forsamlingslokale/kontor/lager. 
De ulike kombinasjonsformålene er relatert til de ulike byggeområdene. 
 
I bestemmelsene er det med bakgrunn i illustrasjonsskisse gitt en utnyttelsesgrad for 
hvert enkelt område definert som største tillatte bruksareal gitt i prosent av feltarealet. 
Med de angitte byggehøydene gitt som kotehøyder, gir dette 3 etasjer på områdene 
KBA1, 3 og 4. For KBA2 gis det rom for inn til 5 etasjer. 
 
På område KBA2 gir planen anledning til at de to øverste etasjene kan benyttes til 
boligformål. 
På område KBA1 gis det anledning til å etablere forsamlingshus. 
 
Parkerings- og internt trafikkareal skal løses innenfor de enkelte områdene. 
 
Samferdselsanlegg: 
Det er gjort en trafikkanalyse, hvor en også har lagt til grunn påregnelig trafikkvekst 
fram i tid. Konklusjonen i denne er at eksisterende avkjøring til området fra E39 kan 
betjene en stor del av utbyggingen uten at det blir kapasitetsproblemer i avkjøringen til 
området. Men med bakgrunn i de belastningsberegningene som er gjort, er det tatt inn 
en rekkefølgebestemmelse som forutsetter at tiltakshaver på et gitt tidspunkt etablerer 
den veg- og trafikkløsningen som reguleringsplanen viser. Dette tidspunktet er før 
kapasiteten i avkjøringen er fullt utnyttet, jfr. trafikkutredningen, eller når midtdeler på 
E39 forbi planområdet etableres.  
Denne løsningen innebærer en av- og påkjøringsrampe i nåværende avkjøring, og en 
avkjøringsrampe fra Årødalsvegen. 
Reguleringsplanen har arealmessig tatt hensyn til evt. framtidig utvidelse av E39 til en 
firefelts veg. 
 
Vassdrag – Årøelva: 
Reguleringsformålet bruk og vern av vassdrag omfatter selve elveløpet og landarealer 
langs med. Det er gjort en del «forbyggingsarbeide» langs elva i dette området, og 



flomvannsberegningene viser at landarealene er sikret tilstrekkelig mot en framtidig 
200-års flom. Unntaket er området N1, hvor flomvann kan gå inn over elvebredden. 
Derfor er det i planen lagt inn en hensynssone her, med bestemmelser om å gjøre 
nødvendige tiltak. 
 
 
VURDERING AV PLANFORSLAGET: 
 
Det aktuelle næringsområdet øst for Årøelva er av eldre dato, og er dermed mindre 
godt tilpasset framtidig næringsetablering. Det er derfor av interesse for kommunen at 
dette området nå kan fornyes og på denne måten bli et attraktivt næringsområde. 
Lokaliseringen er god, noe som analysene for det pågående kommuneplanområdet 
viser. Området ligger inn til E39 – hovedvegen øst-vest, og Fv64 mot Fræna og Eide. 
Kollektivtilgjengeligheten er god fra alle kanter, selv om rutetilbudet nok kan bedres. 
 
Det er vanskelig å vite hvilke type næring eller arbeidsplasser som er mest aktuelle, 
men det har over tid vist seg å være behov for kontorlokaler for ulike bransjer. Og til 
dette er området svært godt egnet. 
I tillegg ser kommunalsjefen behovet for tilgjengelige og attraktive næringsarealer for 
virksomheter som finner å måtte flytte både som en følge av transformasjon innenfor de 
sentrumsnære næringsområdene, og framtidige vegutbygginger knyttet til Bypakken. 
 
Med hensyn til den generelle byplanleggingen er kommunen svært klar på at aktiviteten 
i dette området ikke skal utvikles til å bli en direkte konkurrent til bysentrum. Selv om 
handelsvurderingen som følger som vedlegg til planen, viser et relativt stort potensiale 
for handel i området, må særlig detaljvarehandelen begrenses. Derfor skal 
publikumsrettet aktivitet og handel begrenses til det som er naturlig og nødvendig for 
nærområdet. At en begrenser detaljhandelen til inn til 3000 m2 i området, dvs. 
tilsvarende det taket som settes i fylkeskommunens regionale delplan som er under 
utarbeidelse, aksepteres. 
Kommunen deler ikke handelsvurderingens oppfatning om at det er svært begrensede 
muligheter for å imøtekomme en framtidig vekst i arealbehovet for varehandel i og ved 
Molde sentrum (inkl. Lingedalen., Moldegårds- og Bolsønesområdet). Gjennom 
kommedelplanarbeidet ser vi at dette faktisk er løsbart. Å utnytte denne muligheten 
mener kommunalsjefen må være av felles interesse for å styrke bysenterets rolle også 
på dette området. 
 
Årø er og vil være et kommunikasjonsmessig knutepunkt, og det er naturlig at det 
gamle industri- og lagerområdet endres til annen næring. Med det behovet som 
tidligere er nevnt for arealer til evt. flytting av enkeltvirksomheter fra sentrumsområdet, 
aksepteres det at det legges til rette for inn til 6500 m2 handel med plasskrevende varer 
i planen. 
 
 
Reguleringsforslaget legges det til rette for 12 boenheter i 4. og 5. etasje innenfor 
området KBA2. Det er ikke nevnt i planen at disse skal dekke et spesielt behov. 
I alle kommunale arealplaner er dette arealet tiltenkt og prioritert for 
næringsvirksomheter. Boliger er lokalisert til andre områder, delvis grensende til 
planområdet. Kommunalsjefen vurderer det så langt som ikke ønskelig med boliger 
innenfor dette området, med mindre disse skal øremerkes for de virksomhetene som 
etableres her, og dermed være av mer midlertidig art. 



Av planbeskrivelsen går det fram at de svært begrensede utearealene som det legges 
opp til, 20 m2 pr. bolig, må disse skjermes i forhold til støy.  
I tillegg mener kommunalsjefen at selv med en oppsplitting av 5. etasje, vil 
bygningshøyde opp til kote 43 på BKA2 være uheldig for barnehagen på andre siden 
av Krohnsvingen. Dette vil redusere kvalitetene for uteområdene med hensyn på lys og 
luft. Ny bebyggelse kan etter planforslaget føres opp til 14-15 m over deler av 
uteområdene for barnehagen, og med en avstand til disse på knapt 20 m. 
Kommunalsjefen legger til grunn at 4. og 5 etasje innenfor KBA2 fjernes helt, eller 
delvis derom boligene skal betjene spesielle behov knyttet til virksomheter på stedet. 
 
 
Utbyggingsområdet ligger inn til to sentrale og sterkt trafikkerte vegstrekninger. Det er 
viktig at det etableres trafikkløsninger som er tilfredsstillende både med hensyn på 
brukernes behov og ikke minst trafikksikkerheten. 
Det er en del usikkerhet om hvordan de framtidige vegløsningene blir i dette området. 
Særlig gjelder dette E39. Aktuell løsning kan til og med være at E39 øst for 
rundkjøringen flyttes, noe som i så fall ville forenkle situasjonen og dermed 
avkjørselsproblematikken noe. 
Med visning til de trafikkvurderingene som er gjort og de løsningene som er innarbeidet 
i plankart og bestemmelser, mener kommunalsjefen så langt at en har funnet fram til 
tilfredsstillende løsninger. 
 
 

Oppsummering: 

Kommunalsjefen mener at planforslaget er tilfredsstillende gjennomarbeidet, og at 
konsekvensvurderingene følger opp planprogrammet på en tilfredsstillende måte. Det 
vises til de ulike utredningene som ligger vedlagt plandokumentene.  
På dette grunnlaget og med de merknadene som er gitt ovenfor, tilrås at planforslaget 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Vedlegg - Handelsvurdering Årø 
5 Vedlegg - Trafikk Årø Næringspark 
6 Vedlegg - Kollektiv, gang og sykkel 
7 Vedlegg - Risiko- og sårbarhetsanalyse 
8 Vedlegg - Merknader første oppstart 
9 Vedlegg - Merknader andre oppstart 
 
 



 


