
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: 201335 
Saksmappe: 2013/4528-22 
Saksbehandler: Björn Gregull 
Dato: 15.07.2015 

Saksframlegg 
 

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

56/15 Plan- og utviklingsutvalget 25.08.2015 

90/15 Molde formannskap 01.09.2015 

63/15 Molde kommunestyre 03.09.2015 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 03.09.2015  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 med tilhørende plankart, planbestemmelser 
(datert 22.5.2015) og planbeskrivelse (datert 4.8.2015).  
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og gjennomført 
så raskt som mulig. Det forutsettes som et minimum iverksatt midlertidige trafikksikkerhetstiltak. 

Behandling 

Følgende dokument var sendt ut til kommunestyret med e-post i forkant av møtet: 
 

- Orientering vedrørende konsekvenser av Plan- og utviklingsutvalgets innstilling fra 
Rodeo architects International AS 

 
Kjell Harald Danielsen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hans sønn har opsjon på 
å kjøpe tomt i feltet og fratrådte møtet. 45 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habilitetsspørsmålet besluttet kommunestyret enstemmig at han er inhabil til å 
behandle saken, fvl § 6, 2. ledd «særegne forhold». 
 
Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 01.09.2015  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering 
for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 med tilhørende plankart, planbestemmelser 
(datert 22.5.2015) og planbeskrivelse (datert 4.8.2015).  
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og gjennomført 
så raskt som mulig. Det forutsettes som et minimum iverksatt midlertidige trafikksikkerhetstiltak. 



Behandling 

Følgende dokument var sendt ut til formannskapet med e-post i forkant av møtet: 
 

- Orientering vedrørende konsekvenser av Plan- og utviklingsutvalgets innstilling fra 
Rodeo architects International AS 

 
Olbjørn Kvernberg (V) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens 2. avsnitt: 
 
For å ivareta trafikksikkerhet i anleggsperioden forutsettes det at vegen om Torhus/Lillebostad 
benyttes. Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og 
gjennomført så raskt som mulig. 
 
Etter debatten i formannskapet trakk Olbjørn Kvernberg (V) første setning i det fremsatte 
forslaget, som deretter ble omformulert til følgende fellesforslag fra V og H: 
 
Molde kommunes arbeid med trafikksikringstiltak på Bolsøya forutsettes forsert og gjennomført 
så raskt som mulig. Det forutsettes som et minimum iverksatt midlertidige trafikksikkerhetstiltak. 
 
Votering: 
 
Innstillingens 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter votert over innstillingens 2. avsnitt som falt med 1 (FRP) mot 12 stemmer. 
V og H’s fremsatte fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 25.08.2015  

Innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (datert 22.5.2015) og planbeskrivelse (datert 4.8.2015).  
 
Tiltaket kan ikke iverksettes før gang- og sykkelveg fra Bolsøya skole til kryss Dragvågen er 
etablert. 
 

Behandling 

Frank Ove Sæther (AP) fremmet på vegne av AP og FRP følgende tilleggsforslag: 
 
Tiltaket kan ikke iverksettes før gang- og sykkelveg fra Bolsøya skole til kryss Dragvågen er 
etablert. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AP og FRP sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 



Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (datert 22.5.2015) og planbeskrivelse (datert 4.8.2015).  
 

 

1. Saksopplysninger 

Rodeo arkitekter AS fremmer forslag om detaljregulering av området med gbnr 19/2 
som eies av Ole Lillebostad og Rolf og Bergljot Settem.  
Planen legger opp til regulering til boligbebyggelse. 

2. Innspill ved offentlig ettersyn 

Plandokumentene har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 17.2.2015 - 31.3.2015. I 
tidsrommet har Molde kommune mottatt 7 innspill. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 24.3.2015 
De tilrår at lekeplassen ferdigstilles innen første boligen kan tas i bruk. De anbefaler 
hvilken type utstyr som bør etableres på lekeplassen. 
 
Kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene er endret slik at lekeplassen må være ferdigstilt ved 
ferdigstilling av boenhet nr. 3. Dette anses som mer hensiktsmessig enn å kreve 
lekeplass for en bolig. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 30.3.2015 
De tilrår at lekeplassen ferdigstilles sammen med den første boligen. Det anbefales å 
stille krav om utstyr på lekeplassen. I forbindelse med bebyggelsen på nordre delen av 
planområdet kunne de tenke seg å utstyre friområdet med supplerende lekeapparater 
eller reguler nærlekeplass også der. 
 
Kommentar: 
Jf. tidligere kommentar. Det anses som mindre hensiktsmessig å etablere to 
nærlekeplasser for 20 boenheter. Planlagt nærlekeplass er i størrelse og utforming 
tilstrekkelig for boligprosjektet. 
 
Statens vegvesen, region midt, 20.3.2015 
De anbefaler innregulering av en vendehammer innenfor planområdet.  
 
Det påpekes at plankart og bestemmelsene er ikke i samsvar med hverandre når det 
gjelder formålet «Annen veggrunn». Plankart eller bestemmelsene må tilpasses for å 
ha korrekt innhold.  
 
Fartsgrensen på 15 km/t er ikke en offentlig fartsgrense og skilt må ikke forveksles med 
offentlige skilt på privat veg. 
 
Det mangler siktlinjer mellom BF3 og kommunal veg og privat veg og kommunal veg.  
 



Statens vegvesen mener at det er naturlig å videreføre gang- og sykkelvegen østover 
til krysset mellom privat og kommunal veg. Avstanden mellom gang- og sykkelveg og 
kjørebanen bør være større.  
 
Byggegrensen mot trafikkareal anses som knapp.  
 
Universell utforming bør tas inn i bestemmelsene. 
 
Kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene er endret i § 5.1.2. Ordet skulder ble erstattet med 
vegskråning. 
 
Vendehammer vil ikke vises på selve reguleringskart. Prosjektet legger opp til at den 
endelige plasseringen avgjøres under prosjektering og skal være tilpasset vegetasjon 
og terreng. Planbestemmelsene sikrer at en tilstrekkelig snuplass som nevnt i 
uttalelsen etableres. 
 
Det er tatt in en bestemmelse om skilting av fartsgrensen. 
 
Atkomst og frisikt til BF 3 er sikret gjennom bestemmelsene. Det finnes ingen nøyaktig 
plassering/utforming av atkomsten så det er vanskelig å regulere i planen. Frisiktsonen 
mellom privat og kommunal veg er regulert i oppdatert planforslag. Det har ikke vært 
mulig å kontakte grunneieren som er berørt av frisiktsonen i kryss, derfor er det ikke 
regulert en gjennomgående gang og sykkelveg.  
 
Konflikten mellom byggegrensen og vegareal anses ikke å være stor. Likevel er 
byggegrensen trukket tilbake med 2 meter i plankart, men bestemmelsene åpner for at 
utkragende bygningsdeler kan går utover denne grensen med maks 2 meter. 
 
Universell utforming er forpliktende gjennom TEK 10. En ekstra bestemmelse er ikke 
nødvendig. 
 
Norges vassdrags- og energidirektoratet, 11.3.2015 
De har ingen merknad til planen. 
 
Avinor, 27.2.2015 
Avinor konkluderer med at alle innspill de hadde til varsel om oppstart av planarbeidet 
er innarbeidet i planen og har ikke flere merknader. 
 
Istad Nett AS, 18.2.2015 
De informerer om krav til elektriske anlegg og framgangsmåte under prosjekteringen. 
 
Kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Molde Vann og Avløp KF, 31.3.2015 
De presiserer forhold rundt avløpsanlegget. Dessuten påpekes at vannforsyningen på 
Bolsøya er begrenset og slukkevannforsyningen er ikke sikret på hele Bolsøya. Lokale 
løsninger er mulig. Det bør ses på muligheten å etablere en felles løsning for B2 og 
Bolsøyhøyden. 
 
Kommentar: 



Uttalelsen tas til orientering. 
 

3. Vurdering 

Rådmannen viser til kommentarer og innspill fra offentlig ettersyn. 
 
Plankartet og planbestemmelsene er oppdatert i noen punkter som følge av innspillene.  
 
Rådmannen viser til vurderingene og kommentarer og tilrår at detaljreguleringen for B2, 
Lillebostad på Bolsøya fremmes til sluttbehandling i kommunestyret med endringene 
som er nevnt i kommentarene til innspill og vurderingen. 
 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
5 Illustrasjon 1:500 
6 Illustrasjon 1:1000 
6 Innspill til offentlig ettersyn 
 
 
 


