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PLANBESKRIVELSE: 

Hjemmelshaver:  Villa Bjerteli AS 
Tiltakshaver:   Villa Bjerteli AS 
Reguleringsarkitekt:  Kosbergs Arkitektkontor AS 
Arkitekt for byggeprosjekt: Kosbergs Arkitektkontor AS 
Gjeldende reguleringsplan: Uregulert / Kommunedelplan for Molde by 2000-2010 
 
 
 

1. Grunnlag og forutsetninger 

1.1 Bakgrunn 

Kosbergs Arkitektkontor AS fikk vinteren 2011 et oppdrag med å se på mulighetene for 

en bedre utnyttelse av eiendommene Gnr. 24 bnr. 628, Gnr. 24 bnr. 629 og Gnr. 24 bnr. 

938 i Molde kommune. Gnr. 24 bnr. 629, også kalt “Villa Bjerteli”, disponeres i dag 

sammen med Gnr. 24 bnr. 638, av Kontorvarehuset AS til forretningsvirksomhet. Gnr. 24 

bnr. 628 er i dag i bruk til boligformål. 

Hensikten med den nye planen er å legge til rette for å bygge flere boliger på området 

ved å rive eksisterende lagerbygg og bolig og bygge nytt. “Villa Bjerteli” er tenkt bevart. 

 

1.2 Planprosessen 

Tiltakshaver har i flere år hatt planer om å flytte sin forretningsvirksomhet og frigjøre 

området til alternativ bruk. Det har derfor vært laget planer for utnyttelse av området 

ved flere anledninger tidligere, men disse har ikke kommet til utførelse. Kosbergs 

Arkitektkontor AS startet sin planlegging vinteren 2011, og la frem et skisseprosjekt for 

tiltakshaver i april samme år. Etter noen bearbeidinger av opprinnelig skisser ble det den 

21. juni 2011 avholdt et informasjonsmøte for de nærmeste naboene (alle tilgrensende 

eiendommer) hvor tiltakshaver og arkitekt redegjorde for de ideene de hadde foreløpig. 

Deltakerne fikk komme med innspill om hva de mente var viktig å ta hensyn til i den 

videre prosessen. I løpet av de siste årene har det også vært avholdt flere møter med 

representanter fra Molde kommune hvor skisseprosjektet og omfanget av 

reguleringsarbeidet ble diskutert. 

Den 01.06.2011 ble varsel om oppstart av planarbeid sendt ut til naboer og andre berørte 

instanser i henhold til liste fra Molde kommune. Annonse med melding om oppstart stod 

på trykk i Romsdals Budstikke den 28.05.2011. Frist for innspill til planprosessen ble satt 

til 1. juli 2011. Det kom inn til sammen 8 svar, hvorav 1 ikke hadde noen merknader. 

Etter innspill fra Statens vegvesen og Molde kommune ble det varslet 05.10.2012 at 

planen blir utvidet til også å ta med seg en ny kryssløsning for krysset Sandvegen, 

Parkvegen og Amtmann Leths gate.  
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Planen med forslag til ny kryssløsning utarbeidet i samarbeid med Statens Vegvesen ble 

første gang behandlet i Plan- og utviklingsutvalget 30.10.2012. Plan- og utviklingsutvalget 

besluttet at planen ikke skulle legges ut på høring og anmodet om vurderinger av forhold 

knyttet til trafikk. Nåværende planforslag gir en nærmere vurdering av forhold knyttet til 

trafikksituasjonen. Planforslaget er revidert i henhold til et alternativt forslag fra Statens 

Vegvesen som gir bedre plass til ny kryssløsning og bredere fortau. Bebyggelsen er 

imidlertid uendret og i tråd med planene presentert for naboer. Etter et nytt 

arbeidsmøte med Molde kommune og Statens vegvesen ble det besluttet å trekke ut 

veger og kryssløsning fra planforslaget og kun legge ved en mulig fremtidig trafikkløsning 

som en illustrasjon.    

 

1.3 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer: 

Overordnet plan for området er “Kommunedelplan for Molde by 2000-2010” som ble vedtatt 

15.juni 2000. Denne planen angir hele det berørte området som “Byggeområde – 

Boligområde”. 

Gjeldende reguleringsplan: 

Området har ikke en egen reguleringsplan og Kommunedelplanen er derfor gjeldende for 

området. Det har tidligere vært utarbeidet forslag til en reguleringsplan for dette området, 

men den ble aldri vedtatt. 

Tilgrensende planer 

Den eneste tilgrensende planen av betydning er den såkalte “Sentrumsplanen” som er en 

detaljplan som omfatter selve bykjernen i Molde. Området grenser til denne 

“Sentrumsplanen” i syd, nærmere bestemt Parkvegen. Vi er også gjort kjent med at Statens 

vegvesen er i gang med en ny reguleringsplan for fylkesveien (Sandvegen / Parkvegen) og 

denne vil på sikt erstatte vegdelen av dette reguleringsforslaget. 

 Andre retningslinjer 

Veilederen fra Miljøverndepartementet, T-1267 “Fortetting med kvalitet”, samt Molde 

kommunes egen veileder til fortettingssaker, har vært sentral i bearbeidelsen av 

reguleringsarbeidet. 

 

1.4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 Beliggenhet 

Eiendommens adresse er Parkvegen 17 og 19, samt Amtmann Leths gate 2. Eiendommene er 

i gåavstand fra Molde sentrum, og ligger rett utenfor den såkalte “Sentrumsplanen”. Det er 
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også relativt korte avstander til alle sentrumsfunksjoner, samt ulike typer infrastruktur som 

barneskole, ungdomsskole, videregående skoler og barnehager. 

 

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Eiendommene har i dag følgende størrelser: 

Gnr. 24 / Bnr. 628: 923 m² 
Gnr. 24 / Bnr. 629 1228 m² 
Gnr. 24 / Bnr. 938 673 m² 
Totalt for alle:  2824 m² 
 
 Totalt BYA for hele eiendommen er i dag på ca. 29 % fordelt på følgende måte: 

Gnr. 24 / Bnr. 628: 125/923 m² = 13,5 % BYA 
Gnr. 24 / Bnr. 629 331/1228 m² = 27,0 % BYA 
Gnr. 24 / Bnr. 938 369/673 m² = 54,8 % BYA 

 For omliggende områder varierer % BYA fra ca. 13 % og opp til ca. 50 %. 

 

 Stedets karakter 

Området har i dag en svært varierende bygningsstruktur, både med tanke på byggeår, 

størrelse og utforming. Området mellom Parkvegen i syd og Adjunkt Dørums gate i nord 

består hovedsakelig av større boliger, hvor mange er gjort om til horisontaldelte 2-, og 3-

mannsboliger. Alle boligene har opparbeidet hager av forskjellige størrelser og dette er 

kanskje det mest fremtredende fellestrekket ved eiendommene i nærområdet. Med noen få 

unntak er boligene i området trehus med saltak eller valmet tak. Takvinkelen og retningen 

varierer noe, men hovedsakelig ligger mønet i øst-vest retning. 
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 Landskap / topografi 

Eiendommen ligger i dag på et område som er relativt bratt. Terrengprofilen viser at 

høydeforskjellen på området er på ca. 12 meter på det meste. Store deler av området er 

bygget opp med terrasser for å sikre adkomst til de eksisterende bygningene på 

eiendommene. Det er stigningen på første del av Amtmann Leths gate som legger føringer 

for det meste av bebyggelsen på området. I et område rundt Parkvegen 17 og 19 (“Villa 

Bjerteli”) er det opparbeidet hage med gressplen og noen mindre busker og trær. Den øvrige 

delen av området er ikke opparbeidet og kan beskrives som forholdvis gjengrodd. I den 

nordøstre delen av området er det i dag noen store trær. 

 

 

Figur 1: Terrengprofil fra nord mot syd 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Området består i dag av 3 forskjellige eiendommer, hver med sin bygning.  

Parkvegen 17 har i dag en horisontaldelt 2-mannsbolig på tomten. Bygningen ble oppført rett 

etter krigen, og har senere blitt ombygd og modernisert. Denne bygningen anses ikke som 

bevaringsverdig. 

Parkvegen 19 er også kalt “Villa Bjerteli” ble bygget som bolig i ca. 1866. Bygningen er senere 

blitt brukt til hotell og annen type forretningsvirksomhet. Under krigen huset bygget blant 

annet Bolsøy Lensmannskontor og Romsdal Sparebank. Både byggets alder, historie og 

arkitektur fører til at det er naturlig at dette bygget bør tas vare på for ettertiden. Bygningen 

har per i dag ingen vernestatus, men Møre og Romsdal fylkeskommune, ved 

Fylkeskonservatoren, har foreslått at en grad av vern bør legges inn den nye 

reguleringsplanen. I tilknytning til “Villa Bjerteli” ble det på begynnelsen av 1900-tallet bygget 

en såkalt “bodega” i en etasje mot Parkvegen i syd. Denne har også en viss kulturhistorisk 

interesse, men er i årenes løp blitt bygget om i flere etapper og fremstår i dag som et enkelt 

1-etasjes butikklokale med flere innvendige nivåer. 
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Amtmann Leths Gate 2 består av et sammensatt bygningskompleks. Den eldste delen av 

bygget ble oppført i 1910, men er senere både flyttet og bygget på med forskjellige tilbygg. 

Bygningen er i dag i forholdsvis dårlig stand og må eventuelt renoveres fra grunnen av 

dersom det fremdeles skal fungere til forretningsvirksomhet. Den eldste delen av bygget har 

stort sett blitt brukt til verksted/lager av forskjellig art. Bygningen kan ikke sies å ha noen 

arkitektonisk bevaringsverdi, men Møre og Romsdal Fylkeskommune, ved 

Fylkeskonservatoren, påpeker at bygget kan ha en viss kultur- og næringshistorisk verdi. 

   

 Trafikkforhold 

Veiene i området har relativt stor trafikk. Aksen Parkvegen – Sandvegen er sammen med 

Storgata byens hovedtrafikkåre i øst-vest retning. Dette medfører at vegen i rushtid på 

morgen og kveld kan være relativt tett trafikkert. Vegen er forkjørsveg slik at alle tilstøtende 

vegforbindelser har vikeplikt for trafikk på denne vegstrekningen. Parkvegen videre opp mot 

Molde sykehus har også status som forkjørsveg. Trafikk fra vest på Parkvegen har vikeplikt for 

trafikk på aksen Sandvegen-Parkvegen.  Amtmann Leths Gate har en del gjennomgangstrafikk 

mellom sentrum og de øvre bydelene i Molde. Vegkrysset kan derfor være utsatt, spesielt i 

rushtiden på morgen og ettermiddag.  

Dagens bruk av eiendommen har adkomst fra forskjellige hold. 

Parkvegen 17 har adkomst og utkjørsel direkte fra Parkvegen. Parkvegen er en av Moldes 

mest trafikkerte veier og har status som fylkesvei (662). Dette medfører at adkomsten til og 

fra den eksisterende boligen er svært vanskelig, spesielt i perioder med stor trafikk. 

Adkomsten ligger også tett inntil krysset mellom Parkvegen og Sandvegen, noe som bidrar til 

at situasjonen ytterligere kompliseres. 

Parkvegen 19 har adkomst både fra Parkvegen og Amtmann Leths Gate. I tilknytning til 

Parkvegen er det anordnet en kundeparkering for Kontorvarehuset AS. Parkeringen er kun 

skilt fra parkvegen med et fortau som må krysses for å få tilgang til parkeringen. Tilkomsten 

ligger mer eller mindre i krysset mellom Parkvegen og Sandvegen. Bygningen har også 

tilkomst fra en innkjøring i Amtmann Leths Gate. Denne benyttes i dag primært av ansatte 

ved Kontorvarehuset AS samt til varelevering med en del større kjøretøy. Utkjøringen til 

Amtmann Leths Gate skaper i dagens situasjon en del utfordringer, spesielt kombinasjonen 

vinterforhold og store vare- / lastebiler. Det skyldes at Amtmann Leths Gate har en relativt 

bratt stigning de første 50-100 meterne fra krysset med Parkvegen. Vegen har anslagsvis et 

stigningsforhold på ca. 8%. 

Amtmann Leths Gate 2 har adkomst delvis fra innkjøringen som er nevnt for Parkvegen 19, 

og har i tillegg mulighet for parkering direkte inn fra Amtmann Leths Gate i front av 

bygningen. Også den siste tilkomsten ligger i den bratte delen av Amtmann Leths Gate, men 

benyttes til forskjell fra innkjørselen lengre ned i bakken kun av personbiler og mindre 

varebiler. 
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Figur 2: Oversikt over adkomst i dagens situasjon. Disse vil med ny situasjon bli redusert til en felles avkjørsel til 
hele bygningsmassen 
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Figur 3: Trafikkmønster 

 Barns interesser 

Kanskje den viktigste faktoren for at barn skal trives i et bomiljø er muligheten for både 

organisert og uorganisert lek i de nære omgivelsene. I gåavstand fra tiltakshavers eiendom er 

det flere mulige områder for lekeaktiviteter. Det er blant annet etablert en offentlig lekeplass 

på sydsiden av Parkvegen (gnr. 24, bnr. 1340). Denne er imidlertid dårlig støyskjermet i 

forhold til Fv 662. Av andre aktivitetsområder for barn kan nevnes Molde idrettspark, 

Reknesparken og Romsdalsmuseet. 

Området består for øvrig av relativt store og romslige hager. Dette gir barn og unge gode 

muligheter for utøvelse av forskjellige aktiviteter, men er da avhengig av å kunne benytte seg 

av privateide områder. 
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 Figur 4: Oversikt over tilgjengelige områder for lek og aktivitet 

Området har gåavstand til barnehager, skoler, idrettsanlegg og store friluftsområder i form 

av Moldemarka. Den faktoren som har størst innvirkning på barns mulighet til aktivitet er 

nærheten til de store trafikkårene representert ved Parkvegen og Sandvegen. Det er derfor 

viktig at det etableres gode og trygge gangsoner for myke trafikanter i området. 

 Sosial infrastruktur 

Området ligger nært både skoler og barnehager og har også gangavstand til Molde sentrum 

med sine offentlige tilbud. 

Isolert sett vil en økning av boenheter på denne eiendommen i liten grad påvirke kapasiteten 

på skoler og barnehager i nærområdet. Eiendommen ligger i skolekretsen til Sellanrå 

barneskole som har vært under renovering, og Bekkevoll ungdomsskole som er helt ny. 

Universell tilgjengelighet 

Både adkomstveier og tomten i seg selv er relativt bratt. Ved nye tiltak er det derfor viktig å 

etablere gode innkjøringer til eiendommen, samt å tilrettelegge terrenget på en slik måte at 

man får moderate stigningsforhold der det er mulig. 

 Teknisk infrastruktur 

Eiendommen ligger i etablert boligområde og vi anser derfor at tilgang til vann, avløp og 

strøm er godt ivaretatt. Området har i dag ikke et utbygd nett for alternativ energiforsyning 

(fjernvarme). De fleste nye boliger i dag bygges med mulighet for vannbåren varme, noe som 

tilrettelegger for tilkobling til fjernvarmeanlegg senere dersom det skulle bli tilgjengelig. 
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 Grunnforhold 

 Det foreligger i dag ingen opplysninger om spesielle eller vanskelige grunnforhold i området. 

 Støy og forurensning 

Ny bebyggelse vil totalt sett ikke gi noe bidrag til økt støy i nærområdet. Av støykilder i 

området i dag er det kun biltrafikk, og da spesielt trafikken fra fylkesvei 662 som er av 

betydning. Ved en eventuell fremtidig stenging av Amtmann Leths gate vil 

gjennomgangstrafikken fra denne vegen forsvinne, noe som vil gi en redusert støybelastning 

for omgivelsene.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er utfylt og ligger som vedlegg1. Det er ikke 

identifisert noen kritiske punkt i henhold til denne sjekklisten. 

  

                                                           
1
 Se vedlegg nr. 4 
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2. Beskrivelse av planforslaget 
 

2.1 Planlagt arealbruk 

Eiendommen som foreslås omregulert vil bli delt inn i 4 reguleringsformål : 

Bebyggelse og anlegg – Bolig / forretning / kontor 

Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse blokkbebyggelse 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Veg 

2.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg – Bolig: I det sørvestre hjørnet av området som skal reguleres 

ligger i dag bygningen som kalles “Villa Bjerteli”. Det er ønskelig å ta vare på denne 

bygningen da den har både kultur-, næring- og arkitekturhistorisk verdi. Det er derfor 

foreslått at denne bygningen får status som et kulturminne som skal tas vare på. 

Bygningen har tidligere vært benyttet både som bolig, forretning og kontor opp gjennom 

historien, men dagens eier ønsker å benytte hele huset til boligformål på sikt.  

 

Bebyggelse og anlegg – Blokkbyggelse: Den resterende delen av området som skal 

bebygges er satt av til en bygningstype som i reguleringssammenheng er betegnet som 

“blokkbebyggelse”. Det vil si at bygningsmassen kan ha flermannsboliger med mer enn 2 

etasjer. Vedlagte skisseprosjekt viser et forslag til variert bebyggelse hvor noe er inntil 2 

etasjer og noe er over 2 etasjer. Det foreslås likevel å regulere hele dette området til 

“blokkbebyggelse”, da en oppdeling i flere typer bebyggelse på reguleringsnivå vil gi et 

unødvendig oppstykket og lite fleksibelt område å planlegge ny bebyggelse på. Området 

som reguleres har opptil 12 meter høydeforskjell noe som gjør det mulig å bygge i flere 

enn 2 etasjer uten at bebyggelsen blir dominerende i terrenget. Ny bebyggelse er 

plassert med god avstand til “Villa Bjerteli” for å sikre denne dens egenart. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau: Det legges opp til en fortausone 

med en bredde på 2 meter langs med Amtmann Leths Gate fra dagens fortauskant. 

Fortauet i dette området er i dag smalt og gir dårlig sikkerhet og tilgjengelighet for 

gående i området. I tillegg er det vist en utvidelse av dagens fortau langs Parkvegen fra 

2m til 3m, samt fortau i forbindelse med en eventuell ny kryssløsning. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur–Veg: Dagens vegbredder videreføres i 

reguleringsplanen. Statens vegvesen har laget en skisse for ny kryssløsning som er lagt til 

grunn ved utarbeidelsen av det nye planforslaget. 
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2.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Ny bebyggelse er planlagt oppført i inntil 3 etasjer + loftsetasje på deler av bebyggelsen. 

Det er tenkt en variasjon mellom saltak og flate tak for å bryte opp strukturen i volumer 

tilpasset omgivelsene, samt gi flere siktlinjer i nord-syd retning. Det legges opp til en 

utnyttelse på tomten på inntil 45% BYA. Det er da tatt høyde for at deler av eiendommen 

må avstås til offentlig vegareal som følge av ny kryssløsning. 

 

Den nye bebyggelsen er delt i to deler over bakken, men henger sammen under bakken i 

form av en parkeringskjeller med tilkomst fra Amtmann Leths Gate. Del 1 består av en 

modul på 3 etasjer + skråtak med loft (3 leiligheter), samt en modul på 2 etasjer med flatt 

tak inn mot “Villa Bjerteli” (2 leiligheter). Del 2 består av 5 moduler i 3 etasjer hvor 

annenhver modul har flatt tak med takterrasse (15 leiligheter). 

 

“Villa Bjerteli” er tenkt tilbakeført mot mer opprinnelig. Det medfører at tilbygget på 1 

etasje mot Parkvegen foreslås revet. Denne delen av bygget er i svært dårlig forfatning. 

Dette vil bidra til at “Villa Bjerteli” vil fremtre mer i samsvar med sin originale form som 

en villa omgitt av grøntareal.  

 

 

2.4 Bomiljø og bokvalitet 

Den planlagte bebyggelsen vil ha en variasjon i leilighetstypene. Slik prosjektet foreligger 

i dag varierer leilighetene fra 2-roms på ca. 50 m² til 5-roms på 145 m². Dette medfører at 

boligtypen egner seg for mange forskjellige grupper, både eldre og yngre. Av de 20 

leilighetene vil 18 ha trinnfri adkomst enten via bakkeplan eller via heis. De 2 siste 

leilighetene har trinnfri adkomst via parkeringskjeller. Dette gjør at prosjektet er velegnet 

for f.eks. rullestolbrukere og småbarnsfamilier med barnevogner. Samtlige leiligheter i 

den største delen har adkomst med heis fra parkeringskjelleren. 

Alle leiligheter har egen terrasse eller balkong vendt mot syd. I tillegg vil de flate takene 

fungere som takterrasser. Ved å legge del 2 så langt nord på området som mulig oppnår 

man å skape et fint uterom mellom den nye bebyggelsen og gamle “Villa Bjerteli”. 

På grunn av tomtens relativt bratte profil vil arealene rundt bygget måtte bearbeides en 

del for å få gode kvaliteter som uteoppholdsarealer. Ved å legge parkeringskjeller under 

bakken vil man i fremre kant av denne få et flatt areal som er godt egnet som 

uteoppholdsområde for beboerne i området. 
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2.5 Parkering 

Antall parkeringsplasser er i prosjektet satt til 1,25 per boenhet. Det vil i praksis si 1 

plass per boenhet, samt 0,25 per boenhet for besøkende. Dette er i samsvar med 

parkeringsvedtektene til Molde kommune der det for boligbebyggelse er angitt at det 

skal være oppstillingsplass for 1 bil pr. boenhet samt 0,25 bil pr.boenhet for besøkende. 

 

Dette anses som en tilstrekkelig parkeringsdekning den sentrale plasseringen tatt i 

betraktning. Nærheten til infrastruktur og fasiliteter i sentrum reduserer behovet for 

bruk av bil både i forhold til arbeid og fritid. Bebyggelsen ligger også i umiddelbar nærhet 

til byens største offentlige parkeringsanlegg.   

 

Parkeringskravet i den tilgrensende sentrumsplanen tilsier 1 plass per 100 m2. Dette 

tilsvarer en dekning på ca 1,0 parkeringsplass per boenhet. Reguleringsplanen for 

boligutbygging i Grandfjæra er sammenlignbart med hensyn til nærhet til sentrum. I 

denne planen opereres det med en parkeringsdekning på 1,1 plass per boenhet.  

 

I det vedlagte skisseprosjektet er parkering for beboerne løst i form av en 

parkeringskjeller, samt noe få overflateparkeringsplasser ved innkjøring til 

parkeringskjelleren. Dette gir sikrer en god arealbruk i sentrumsområdet hvor areal er en 

knapphetsressurs.   

 

2.6 Infrastruktur 

Da området ligger i et allerede utbygd boligområde, regner vi med at tilgangen til vann, 

avløp og elektrisitet er godt ivaretatt. Avklaringer i forhold til kapasitet følges opp ved 

oppstart av prosjektering av prosjektet 

 

2.7 Trafikkløsning 

Foreslått utnyttelse av eiendommen innebærer stenging av 4 av de 5 adkomstene 

eiendommen benytter per i dag. Dette inkluderer stenging av alle avkjørsler og 

parkeringsplasser som er per i dag er tilknyttet Parkvegen. Trafikkbildet rundt krysset vil 

med dette bli vesentlig mer oversiktlig også eventuelt før ny kryssløsning er gjennomført.  

Ny avkjørsel til bebyggelsen legges rett sør for dagens adkomst fra Amtmann Leths gate. 

Den vil da komme litt lengre ned i bakken der stigningsforholdet er noe mindre.  
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Figur 6: Illustrasjonsplan av planlagt bebyggelse - vist med adkomst før ombygging av krysset. Avkjørsler til 

bygningene samles til felles avkjørsel fra Amtmann Leths Gate.  

 

Figur 7:  Fugleperspektiv av planlagt bebyggelse - vist med adkomst før ombygging av krysset. 
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Planforslaget var tidligere utvidet etter ønske fra Statens vegvesen og Molde kommune for å 

gi rammer for en ny kryssløsning for vegkrysset mellom Sandvegen, Parkvegen og Amtmann 

Leths gate. Dette er nå tatt ut igjen av planen da etableringen av en ny kryssløsning foreløpig 

er svært usikker. Planforslaget har imidlertid tatt hensyn til forslaget fra Statens Vegvesen for 

ny kryssløsning, og det er satt av et område i sørvestre hjørne til veg og fortau.  Statens 

vegvesen har signalisert at de er i startgropen på en ny reguleringsplan for hele fylkesveg 662 

(Sandvegen – Parkvegen) og vil da se på etableringen av et nytt kryss mellom Parkvegen og 

Sandvegen i detalj. Den videre fremdriften kan for eksempel forløpe i følgende trinn: 

 

 Statens Vegvesen sitt forslag til ny kryssløsning blir hensyntatt i den foreslåtte 

reguleringsplanen slik det fremlagte planforslaget viser. 

 Molde kommune utreder konsekvenser for trafikkavviklingen i området ved 

stengning av Amtmann Leths gate for gjennomkjøring. Midlertidig stengning med 

skilt/sperring kan være aktuelt. Denne utredningen må gi svar på om hvorvidt 

stenging av Amtmann Leths gate er mulig og ønskelig. 

 Statens Vegvesen tar med den nye kryssløsningen i sin reguleringsplan for 

fylkesveg 662. 

 Opparbeidelse av ny kryssløsning legges inn i Molde kommune og Statens 

vegvesen sine budsjetter og programmer. 

 Det anlegges ny avkjøring til det nye boligprosjektet (se figur 8 og 9). 
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Figur 8:  Illustrasjonsplan av planlagt bebyggelse - vist med ny kryssløsning.  

 

Figur 9: Fugleperspektiv av planlagt bebyggelse - vist med ny kryssløsning.  
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2.8 Planlagte offentlige anlegg 

Kommunal veg og fylkeskommunal veg med fortau inngår i planområdet. Det er i planen 

foreslått å beholde dagens veibredde, men utvide fortau til 2 - 3 meter bredde der dette 

er mulig. 

2.9 Miljø 

Tiltakshaver ønsker hvis mulig å legge opp til vannbåren varme i det planlagte prosjektet. 

Et anlegg med vannbåren varme vil også kunne kombineres med fjernvarmeleveranse 

dersom det på sikt kan leveres i området. 

Ved å legge storparten av parkeringen under bakken vil mye av tomten kunne 

opparbeides som grønt uteoppholdsareal. 

2.10 Universell utforming 

Både uteområder og planløsninger vil følge kravene i TEK 10 med tanke på universell 

utforming.  Se for øvrig punkt 2.4. 

2.11 Uteoppholdsareal 

Boligprosjektet vil inneha gode uteoppholdsarealer på flere nivåer. Beliggenheten i den 

sørvendte helningen sikrer gode sol- og utsiktsforhold.  

 

Skisserte utbygging vil gi et BYA på ca. 950m². I tillegg vil ca. 150 m² gå bort til trafikkareal 

og utendørs parkering. Deler av arealet som defineres som BYA vil ha uteoppholdsarealer 

på tak. 

 

Tomteareal Bebyggelse Trafikk/parkering Uegnet areal Uteareal pr. enhet (22) 

2825 m² 950 m² 150 m² 250 m² 67 m² 

 

Ved gjennomføring av ny kryssløsning må det påregnes at ca. 250 m² av eiendommen må 

avgis til vei og gangvei. Uteoppholdsarealene av høy kvalitet påvirkes imidlertid ikke av 

dette. Uteareal pr. enhet vil da bli redusert til ca. 56 m². 

 

Høy boligtetthet i sentrumsområder er ønskelig både av hensyn til miljø, opplevelse av 

sentrumsområdet og utnyttelse av offentlig infrastruktur. Tradisjonelt sett har det i 

arealplanleggingen vært definert at minste uteoppholdsareal (MUA) bør være minimum 

80 m² per boenhet i boligområder med spredt boligbebyggelse, mens man i sentrale og 

mer tettbebygde strøk har redusert arealbruken til uteoppholdsareal ned mot 20 m² per 

boenhet. Dette sikrer en mer effektiv arealbruk og er også i samsvar med forventningene 

til personer som ønsker å bosette seg sentralt. Tilgjengelig uteoppholdsareal pr. enhet 

anses å være romslig med tanke på den sentrale plasseringen.  

 

2.12 Plan for avfallshenting 

Det tas sikte på å anordne et opplegg for henting av avfall i tilknytning til 

parkeringskjelleren. Det er imidlertid vanskelig å få tilpasset en fullverdig snuplass for 
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avfallsbilen slik at den optimale løsningen må prosjekteres sammen med 

renovasjonsselskapet. 

 

3. Virkninger av planforslaget 

3.1 Trafikk 

Tiltakshaver har gjort et anslag av dagens turproduksjon tilknyttet eksisterende 

næringsvirksomhet på eiendommen (Figur 3). Ut fra dette anslaget er nåværende 

turproduksjon for eiendommen ca 174 turer per døgn. Ser man bort fra helgedager og 

helligdager vil dette tilsvare en estimert turproduksjon på ca 120 turer pr. årsdøgn.  

Dagens turproduksjon fordeler seg over et mindre tidsrom enn hva tilfellet vil være med 

trafikk tilknyttet boliger. Ved dagens situasjon er også en andel av trafikken lastebiler 

med vognførere som ikke er kjent i området.  

 

 

 

 

Figur 8: Anslag over dagens turproduksjon tilknyttet nåværende næringsvirksomhet.   
  Foretatt av Morten Skagen, daglig leder Kontorvarehuset  

Ved en fremtidig utnyttelse av eiendommen til boligformål tilsier Statens Vegvesens sitt 

dimensjoneringsgrunnlag en gjennomsnittlig turproduksjon på 3,5 bilturer pr. bolig. Dette 

gir en estimert turproduksjon på ca 77 turer pr. årsdøgn (22 enheter x 3,5).  

Turproduksjonsfaktoren skal justeres skjønnsmessig innenfor et variasjonsområde på 2,5 

– 5,0 turer pr. bolig pr. årsdøgn. Nærhet til viktige funksjoner, kollektivdekning og 

boligtypologi vil være av betydning for den reelle turproduksjonen. For dette prosjektet 

vil faktoren trolig kunne justeres ned på grunn av svært sentral plassering med 
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gangavstand til en stor rekke av offentlige institusjoner, arbeidsplasser og andre 

fasiliteter. Samtidig vil et leilighetsprosjekt normalt ha færre beboere per enhet i forhold 

til andre boligtypologier som eneboliger/rekkehus og lignende 

(dimensjoneringsgrunnlaget tilsier 1,0 tur per person).  Reell turproduksjon kan derfor 

forventes å bli lavere enn 77 turer pr. årsdøgn. 

En fremtidig utnyttelse av eiendommen til boligbebyggelse vil etter denne beregningen gi 

en større reduksjon i trafikkmengden knyttet til eiendommen enn i forhold til dagens 

situasjon. 

3.2 Fortetting og utsiktsforhold 

 

Adresse Avstand Høydeforskjell 

Parkvegen 15 Ca. 9 meter 0 meter 

Parkvegen 13 Ca. 17 meter +1-2 meter 

Adjunkt Dørums gate 4 Ca. 18 meter +6-7 meter 

Adjunkt Dørums gate 2 Ca. 8-9 meter +6-7 meter 

Amtmann Leths gate 3 Ca. 20 meter +7-8 meter 

Amtmann Leths gate 1b Ca. 29-30 meter +8-9 meter 

Amtmann Leths gate 1 Ca. 16-17 meter 0 meter 
 

Figur 5: Avstand og høyde til omkringliggende boliger 

For de omkringliggende eiendommene vil konsekvensene variere. Avstanden til den nye 

bebyggelsen vil, som tabellen over viser, være over minimumskravene i PBL. Byggelinjen 

på reguleringsplanen vil legges minimum 4 meter fra nabogrense så prosjektet vil således 

ikke legge noen direkte begrensninger på fremtidig utnyttelse av naboeiendommene. For 

bebyggelsen på nordsiden av Amtmann Leths gate vil konsekvensene ved den nye 

bebyggelsen bli minimale med tanke på utsiktsforhold på grunn av den relativt store 

høydeforskjellen. De boligene som får endret sine utsiktsforhold i størst grad er Adjunkt 

Dørums gate 2, hvor gulvnivået i 1 etasje ligger ca. 1,7 meter over gulvnivået i 3.etasje i 

den nye bebyggelsen. I dagens situasjon ligger det et lagerbygg med 1 etasje over bakken 

+ et relativt flatt saltak, samt et mindre bygg hvor mønet er ytterligere 2-3 meter høyere. 

Det nye bygget vil bli ca. 1 etasje høyere enn det høyeste av dagens bygg og får i tillegg 

større utstrekning i øst-vest retning. For Adjunkt Dørums gate 4 vil det nye bygget 

redusere utsikten noe fra 1.etasje-nivå. Denne boligen har i dag allerede en begrenset 

utsikt mot syd på grunn av noen store bartrær som står i den nordøstlige delen av det 

området som skal reguleres. For eiendommene Parkvegen 13 og 15 vil de nye byggene gi 

uendrede utsiktsforhold mot øst og syd. Disse eiendommene vil kunne få noe redusert 

ettermiddagssol når denne står lavt i vest (vår og høst). De øvrige boligene i området vil 

etter vår mening ikke bli påvirket negativt i stor grad. 
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3.3 Barn og unge 

Området ligger helt inntil det som i dag er definert som sentrumsområde i Molde. Det 

medfører at utnyttelsesgraden på eiendommene vil være ganske høy i området, og dette 

vanskeliggjør muligheten for å etablere større områder som er avsatt til barn og unge. 

Området ligger imidlertid relativt nært gode områder for lek og aktivitet som beskrevet i 

pkt. 1.4 - Barns interesser. Dette vil i stor grad ivareta behovet for litt større barn og 

ungdom (> 6 år), men for de minste barna (< 6 år) må det etableres et areal for aktivitet 

innenfor planområdet. Det er derfor lagt inn i planbestemmelsene tydelige krav til 

opparbeidelse av et slikt lekeareal med tanke på størrelse, plassering og utstyr. Det er i 

planbestemmelsene satt et krav på minimum 100 m2 lekeareal som tilsvarer 5 m2 per 

boenhet (beskrevet i Byggforsk 381.301). 

3.4 Støy 

Norconsult har på oppdrag fra grunneier foretatt en støykartlegging av planområdet med 

dagens trafikkløsning. Kartleggingen viser at størstedelen av området ligger innenfor gul 

støysone. I denne sonen kan støyfølsom bebyggelse oppføres så fremst avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold (nødvendige tiltak er drøftet i kartleggingen).  

En del av området nærmest Parkvegen ligger innenfor rød støysone. Støyretningslinjer 

åpner for oppføring av boligbebyggelse i rød støysone dersom området er definert som 

sentrumsformål. Bakgrunnen for dette er at det ofte er ønskelig med god arealutnyttelse 

og boligtetthet nært sentrale funksjoner, arbeidsplasser og knutepunkter.   

Eiendommen grenser mot det som per i dag er definert som sentrumsområde, men har 

ikke formelt status som sentrumsområde. Ny arealdel av kommuneplanen er imidlertid 

under utarbeidelse, og det vil være naturlig om dette området blir vurdert som fremtidig 

sentrumsområde på grunn av ønsket om boligfortetting i sentrumsområder.  

Uavhengig av om planområdet i fremtiden omdefineres til sentrumsformål eller ikke, er 

det etter planforslagsstillers vurdering grunn til å behandle området på samme grunnlag 

som et sentrumsområde når det kommer til vurdering av støyforhold og mulighet for 

boligetablering. Området har en særdeles sentrale plasseringen (ca 150 meter fra torget) 

med gangavstand til en hel rekke viktige funksjoner. Det antas derfor å være i 

kommunens interesse med en god arealutnyttelse av området med hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging og med hensyn til uttalt ønske om flere boliger i sentrum.  

Støyretningslinjen inneholder anbefalinger, men er ikke juridisk bindende. Det er derfor 

rom for en viss skjønnsmessig vurdering ut fra hva som er ønskelig arealbruk sett opp 

mot de forhold som støyretningslinjen skal ivareta. Parkveien er også tradisjonelt sett en 

boliggate. Avskjæres muligheten til å benytte eiendommene nærmest veien til bolig, vil 

dette medføre en strukturell endring som på sikt kan få betydning for en hel rekke 

eiendommer. 
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Støykartleggingen viser at med avbøtende tiltak vil det kunne oppnås tilfredsstillende 

støyforhold for beboere i planområdet.  Med visse skjermingstiltak vil det kunne 

etableres felles uteområder for beboerne som er støyskjermet. Med riktig utforming av 

planløsning vil også alle boenheter kunne ha et soverom vendt mot stille side eller mot 

støyskjermet balkong. Tiltak i fasade vil kunne gi forskriftsmessig støynivå innendørs. 

Dette medtas i planbestemmelsene.  

Ny bebyggelse vil ikke gi spesiell forurensning i nærområdet. Ved at utstrakt bruk av 

vareleveranser til næringsaktivitet forsvinner, ventes en viss bedring både med henhold 

til støy og luftforurensning. 

 

4. Melding om oppstart av planarbeid 
Melding om igangsetting av planarbeidet ble annonsert i Romsdals Budstikke 28.05.20112. 

Samtidig ble alle berørte naboer, aktuelle offentlige instanser og andre parter gitt tilsvarende 

melding i eget brev3. Varslet ble sendt ut til alle anført på naboliste og interessentliste 

mottatt fra Molde kommune4. 

Frist for merknader ble satt til 1.juli. 

Det kom inn 8 henvendelser5 i forbindelse med meldingen om oppstart: 

1. Statens Vegvesen 

Påpeker at krysset mellom Parkvegen og Sandvegen er et svært dårlig kryss i dag, og 

at de ser store problemer med å få tilfredsstillende adkomst til eiendommene i dette 

området. De varsler innsigelser dersom nye tiltak forverrer denne situasjonen. 

 

Vedrørende 1: 

Den nye situasjonen gir følgende forbedringer i forhold til dagens situasjon: 

 Antall adkomster reduseres fra 5 til 1. Hovedavkjørsel blir ikke i tilknytning til 

fylkesveien, men et stykke opp i Amtmann Leths gate. 

 Basert på trafikkanslag fra Kontorvarehuset AS, som er dagens bruker, vil 

trafikken bli mindre ved den nye løsningen. Dagens situasjon er preget av 

relativt mye trafikk også med tyngre kjøretøy fra kl. 07:30 til 17:00 alle 

arbeidsdager. Det er hovedsakelig denne trafikken som i dag skaper 

vanskelige og farlige situasjoner i området.  

 Ved etablering av boliger på eiendommen vil denne tyngre trafikken bli 

erstattet av personbil-trafikk. På grunn av den sentrale beliggenheten til 

                                                           
2
 Se vedlegg nr. 5 

3
 Se vedlegg nr. 6 

4
 Se vedlegg nr. 7 

5
 Se vedlegg nr. 8 
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prosjektet vil behovet for bil også i rushtidene morgen og ettermiddag være 

redusert. 

 Forslag til ny kryssløsning fra Statens vegvesen er tatt inn i planen som på 

sikt vil gi en bedre trafikkløsning for hele området. 

 

Merknaden tas til følge ved at planforslaget innebærer en bedring av 

trafikksituasjonen.  

 

2. Noregs vassdrags- og energidirektorat 

Har ingen merknader. 

 

 

3. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Påpeker at det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet, og 

understreker viktigheten av å ivareta barn og unges interesser. 

 

Vedrørende 3: 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som ligger vedlagt6. 

Når det gjelder forholdet med barn og unges interesser henvises det til redegjørelsen 

på side 8 og 9. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

 

4. Istad Nett AS 

Orienterer om kraftledninger som ligger i området i dag, og påpeker at de ønsker 

informasjon så tidlig som mulig med tanke på ny el-forsyning til området. 

 

Vedrørende 4: 

Anser at dette er naturlig å komme tilbake til under prosjekteringen av selve 

prosjektet. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

 

5. Berit og Alf-Erik Birkeland, Adjunkt Dørums gate 4 

Påpeker følgende momenter: 

1. Størrelsen på prosjektet passer ikke inn med omgivelsene 

2. Innkjørsel fra Amtmann Leths gate er i dag svært problematisk. 

                                                           
6
 Se vedlegg nr. 9 
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3. De nye byggene er for høye i forhold til omgivelsene. 

4. Byggehøyden vil gi mindre sol for noen av naboeiendommene. 

5. Byggehøyden vil redusere utsikt og dermed verdi for noen av 

naboeiendommene. 

6. Pinsemenigheten Sion må få uttale seg som nabo. 

  Vedrørende 5: 
1. Skisseprosjektet som er fremlagt viser en annen bygningstype enn det som er i 

nærområdet per i dag. Dette er gjort for å få en bedre utnyttelse av eiendommen 
for på den måten å tilrettelegge for flere boliger i Molde sentrum. Området ligger 
i dag akkurat i grensen mellom typisk sentrumsbebyggelse og store boliger med 
hage. 

2. Se redegjørelse for merknad 1. 
3. Bygningene som er foreslått er tenkt å følge takhøydene i området i nord-syd 

retning. Dette medfører at den høyeste bygningen i det nye prosjektet er noe 
høyere enn byggene mot øst. I forhold til byggene bak vil det nye bygget 
fremdeles være en etasje lavere. 

4. Byggehøyden vil kunne føre til noe endrede solforhold på naboeiendommene i øst 
og mot nord. Dette vil først og fremst få betydning ved lave solvinkler på vinter, 
vår og høst. Se vedlagte solstudie7. 

5. De nye bygningene vil påvirke utsikten til noen av de nærmeste naboene. Det 
gjelder i størst grad nærmeste nabo mot nord, Adjunkt Dørums gate 2, som vil 
miste mye utsikt fra sin 1.etasje. Også Adjunkt Dørums gate 4 vil få noe redusert 
utsikt mot sydvest, men denne utsikten er også i dag forhindret av opptil 25 
meters høye trær. For å oppnå en forsvarlig boligtetthet i sentrumsområder er det 
naturlig at hensynet til utsiktsforhold vektlegges mindre enn i mer perifere 
områder. Etter vår vurdering vil de nevnte eiendommene fortsatt ha akseptable 
utsiktsforhold. 

6. Amtmann Leths gate 3, Pinsemenigheten Sion, har blitt varslet på lik linje med de 
andre naboeiendommene. De ble også invitert til det felles nabomøtet som ble 
avholdt. Vi har imidlertid ikke mottatt noen form for henvendelse fra dem. 

 
Merknaden tas ikke til følge. 

 

6. Annett Eidem Røsok og Kjell-Åke Heljegård Røsok, Amtmann Leths gate 1b 

Påpeker at det er viktig å få opparbeidet fortau langs Amtmann Leths gate. Påpeker 

også at denne bakken er utsatt, spesielt på vinterstid, og at en avkjørsel med stor 

trafikk vil være lite ønskelig i denne bakken. De nevner også at byggehøyden bør 

justeres i henhold til omkringliggende bebyggelse. 

Vedrørende 6: 
Det er i den nye planen foreslått å lage et fullverdig fortau fra krysset Parkvegen-
Amtmann Leths gate og til toppen av bakken. Dette vil gi bedre forhold for gående i 
området.  
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For redegjørelse om trafikkbelastning henviser vi til merknad 1. 
For redegjørelse om byggehøyder henviser vi til merknad 5. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 

 

7. Pål Hagen, Adjunkt Dørums gate 2 

Påpeker at han mener at tegningsgrunnlaget er feil. 

Mener også at den foreslåtte bebyggelsen ødelegger et eksisterende villaområde, 

med tanke på dimensjoner og byggestil. Han mener også at trafikk og støy vil øke og 

at naboeiendommene vil få en verdiforringelse. 

 

Vedrørende 7: 

 I opptegning av terreng og bebyggelse i området er det benyttet kartundelag 

fra Molde kommune. Vi har gjennomgått dette materialet og sammenlignet 

med foto og befaring på stedet og kan ikke finne store avvik i forhold til 

virkeligheten. Vi gjør likevel oppmerksom på at mindre avvik kan forekomme 

og at nabobygninger ikke er tegnet opp i detalj. Størrelser og høyder på 

bygninger og tak skal så langt vi kan se være korrekt. 

 Som tidligere nevnt i avsnittet om bokvalitet, samt merknad 5, vil det nye 

bygget ta en del utsikt fra Adjunkt Dørums gate 2. Dette gjelder spesielt 

1.etasje i dette bygget. Den nye bygningen er forsøkt splittet opp med flate 

tak for blant annet å gi bakenforliggende boliger bedre utsiktsforhold. 

 Med hensyn til estetikk, fortetting og boligstruktur vil vi presisere at vi har vist 

en boligtetthet for planområdet som vi mener er forsvarlig med hensyn til 

omgivelsene og som ivaretar behovet for større boligtetthet i 

sentrumsområdene. Det er en målsetting både lokalt og sentralt at 

eksisterende infrastruktur utnyttes bedre, samt at avhengighet av bil 

reduseres. Det er derfor naturlig at ny bebyggelse ikke har samme struktur og 

utseende som eksisterende bebyggelse. Innenfor disse rammene maner vi å 

ha vist et forslag til bebyggelse som er godt tilpasset sine omgivelser. 

 Vedrørende trafikk og støy henviser vi til svar på merknad 1. 

 Vedrørende verdiforringelse viser vi til svar på merknad 5. 

Merknaden tas ikke til følge. 

 

8. Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Påpeker at eiendommene har 2 bygninger som kan betegnes som kulturminner fra 

nyere tid. Ber om at “Villa Bjerteli” blir gitt en vernestatus i reguleringsplanen, og at 

man også vurderer om Amtmann Leths gate 2 kan tas vare på. 



Reguleringsplan for Villa Bjerteli – Molde kommune   
Tiltakshaver: Villa Bjerteli AS 
Planlegger: Kosbergs Arkitektkontor AS 
 
 

Sist revidert: 23.09.2015  Side 27 av 31 

 

Vedrørende 8: 
Parkvegen 19 - “Villa Bjerteli” er i forslaget til reguleringsplan gitt en status som 

“Bygg, kulturminne som skal bevares”. I tillegg er byggelinjen for den nye 

bebyggelsen lagt på en slik måte at man sikrer tilstrekkelig luft rundt bygget. 

Planforslaget viser at tilbygg til “Villa Bjerteli” mot syd, som inneholder blant annet 

restene av en bodega, kan rives. Begrunnelsen for dette er at tiltakshaver ønsker å 

tilbakeføre bygget til sin opprinnelige form. Tilbygget er i svært dårlig forfatning og 

store deler må skiftes ut dersom bygget skal bevares. Det vil derfor kunne stilles 

spørsmål ved hvorvidt den gamle bodegaen vil ha noen bevaringsverdi lenger etter et 

slikt inngrep. Ved å fjerne denne delen av bygget vil man også oppnå en bedre 

avstand til en trafikkert veg og kan skape en grønn sone som gjør at den opprinnelige 

villaen kommer tydeligere frem. 

Amtmann Leths gate 2 er i flere omganger blitt ombygget og bygget på. Det har i de 

senere år blitt benyttet til lager og verksted for Kontorvarehuset AS. Bygget har ikke 

vært renovert og fremstår derfor i dag som nedslitt og gammelt. Plasseringen på 

eiendommen er i tillegg så sentral at en eventuell bevaring av dette bygget vil 

forhindre mer eller mindre all ny utnyttelse av området. Skal bygget tilbakeføres til 

sitt opprinnelige uttrykk må størstedelen av bygningsmassen rives, samt størstedelen 

av den eldste delen må bygges på nytt. Dette vil være urealistisk med hensyn på 

bruksverdien på bygget. Vi foreslår derfor at dette bygget kan rives for å gi plass til ny 

bebyggelse. 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

 

5. Møter med naboene 
Det er blitt avholdt ett møte hvor alle de nærmeste naboene har blitt invitert. Møtet ble 

avholdt på Rica Seilet Hotell. 

Møtet ble avholdt 21.06.2011, hvor hele skisseprosjektet ble presentert. 

Møtet ble avholdt i en god og saklig tone og både tiltakshaver og naboer fikk uttale seg fritt. 

Referat ligger vedlagt.8 

 

6. Møter med Molde kommune 
Skisseprosjektet har blitt presentert for representanter fra Molde kommune i et møte 

10.05.2011. Tilstede på møtet var Jostein Bø og Arne Strømme fra Molde kommune. 
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Skisseprosjektet ble presentert av Ivar Sæter fra 3S Prosjekt AS og Kjell Kosberg fra Kosbergs 

Arkitektkontor AS på vegne av byggherren. Det ble gitt positive tilbakemeldinger fra Molde 

kommune på skisseprosjektet. Referat ligger vedlagt.9 

Det har i tillegg blitt avholdt 3 møter med hvor tiltakshaver og Statens vegvesen har deltatt 

for å komme frem til mulige løsninger for trafikkløsningen i området. Resultatet av disse 

møtene er nå innarbeidet i planforslaget. 

 

7. Behandling i Plan- og utviklingsutvalget 30.10.2012 
Planforslaget ble første gang behandlet i Plan- og utviklingsutvalget 30.10.2012. Forslaget ble 

returnert med anmodning om å vurdere følgende: 

1. Bredde på fortau, mulighet for økning fra 2m til 3m. 

2. Romsligere kryss for å hindre trafikkork i krysset.  

3. Stengning av Amtmann Leths gate. 

4. Rekkefølgebestemmelse. 

 

Vedrørende 1:                         

Fortau på nordsiden av Parkvegen er utvidet fra 2 til 3 meter på revidert planforslag. 

Vedrørende 2:                              

Det avholdt et møte med Statens vegvesen (SV), Molde kommune og Kosbergs Arkitektkontor 

med en gjennomgang av SV sitt opprinnelige forslag. Det ble besluttet at SV skulle gjennomgå 

og justere sitt forslag for å sikre at krysset er tilfredsstillende. Revidert planforslag er justert i 

henhold til SV sine tegninger.  

Vedrørende 3:                              

Ombygging av krysset ligger foreløpig ikke inne i Staten Vegvesen eller Molde Kommune sine 

budsjetter. Det må derfor påregnes at det kan ta tid for dette blir gjennomført. Samtidig 

gjøres planarbeidet nå for å sikre at ny utbygging ikke kommer i konflikt med fremtidig 

kryssløsningen. Det er i punkt 1.4 Trafikkforhold gjort anslag som viser at boligutbyggingen 

gir en bedring av trafikksituasjonen også med dagens kryssløsning. Boligutbyggingen gir en 

lavere turproduksjon enn dagens bruk av eiendommen, samt at flere vanskelige avkjørsler 

fjernes.          

Vedrørende 4:                   

Det antas at PUU med dette punktet ønsker en vurdering av hvorvidt ny kryssløsning må være 

på plass før boligutbyggingen kan iverksettes. Det vises til kommentar vedrørende punkt 3. 

Boligutbyggingen vil gi en bedring av trafikksituasjonen også med dagens kryssløsning. 
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Boligbebyggelsen vil ikke være til hinder for gjennomføringen av kryssløsningen. Under 

anleggsperioden for nytt kryss vil boligene kunne ha adkomst kun fra nord/ Amtmann Leths 

gate. Boligutbyggelsen må derfor kunne gjennomføres uten at det stilles krav til at ny 

kryssløsning er etablert først.       

I følge saksprotokollen fra PUUs møte 30.10.2012 har Frank Ove Sæther(A) bedt om at det 

ble protokolltilført at det ville være naturlig å komme tilbake til følgende punkter: 

1. Antall parkeringsplasser 

2. Uteområder 

3. Høyde på nordlige husrekke 

4. Trafikkløsning 

 

Vedrørende 1:                                 

Parkeringsdekning er i henhold til Molde kommunes parkeringsvedtekter. Jf. punkt 2.5 

Parkering. 

Vedrørende 2:                                 

Jf. redegjørelse punkt 2.1 Uteoppholdsareal. 

Vedrørende 3:                                 

Foreslåtte byggehøyder er etter vårt syn god avstemt mot de ulike hensyn som skal tas ved 

planlegging av ny bebyggelse i et sentralt område. Sentrumsnært areal er en 

knapphetsressurs som må utnyttes på en god måte om man skal oppnå ambisjoner om flere 

sentrumsnære boliger. Enhver fortetting av tettbygde områder vil påvirke naboer og til en viss 

grad må naboer bosatt i sentrumsområder forvente at deres eiendom kan påvirkes av at byen 

utvikles. Vist utbyggelsesmønster gir likevel etter vår vurdering ingen uakseptable 

konsekvenser for naboer. Bebyggelsen representerer også en beskjeden høyde i forhold til 

gjennomsnittlig terrengnivå og gir ingen dramatisk høydevirkning i forhold til 

omkringliggende bebyggelse.  

Byggehøyder er holdt så lav som mulig for å kunne oppnå inntil 3 boligetasjer (+ loft på deler 

av bebyggelsen). Reduseres høydene vil det i praksis si at man kun oppnår 2 boligetasjer. Det 

er fra utbyggers side gjort anslag som viser at det ikke er et økonomisk potensiale i en slik 

utbygging som forsvarer investeringskostnadene.  

Vedrørende 4:                                 

Jf. redegjørelse punkt 2.7 trafikkløsning.  
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8. Uttalelser etter offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 12.10.2013 til 23.11.2013. Følgende 

merknader til planforslaget kom inn: 

1. Molde Vann og Avløp: 

Ber om at det blir tatt hensyn til eksisterende overvannskulvert på østre siden av 

planområdet. 

Vedrørende 1: Det forutsettes at dette vil bli ivaretatt i prosjekteringen av 

utbyggingsområdet. 

2. Molde kommune – byggesak: 

Har kommentarer til noen av reguleringsbestemmelsene. 

Vedrørende 2: Innspill vedrørende reguleringsbestemmelsene er nå tatt inn i de reviderte 

bestemmelsene. 

3. Molde kommune – helsetjenesten 

Har kommentarer til planbeskrivelsens drøfting av trafikkstøy og bygge- og anleggsstøy. 

Vedrørende 3: Dette temaet er nå drøftet i et eget punkt i kapittel 3.4 i planbeskrivelsen. 

I tillegg er det laget en egen støyrapport som er vedlagt. 

4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Har innsigelser mot planens manglende vurdering av støy samt barn og unges interesser. 

Vedrørende 4: Det er nå utarbeidet en egen støyrapport for området. Tiltak foreslått i 

denne rapporten er nå innarbeidet i planbeskrivelsen og planbestemmelsene. I tillegg er 

det i reguleringsbestemmelsene stilt krav til opparbeidelse av lekeområde på 

eiendommen. 

5. Møre og Romsdal fylkeskommune 

Har innsigelser mot planens ivaretakelse av barn og unges interesser. 

Vedrørende 5: Det er nå innarbeidet i reguleringsbestemmelsene strengere krav til 

opparbeidelse av lekeområde for barn på eiendommen. 

6. Statens Vegvesen 

Ønsker en rekkefølgebestemmelse i forhold til sanering av avkjørsler og opparbeidelse av 

nye. 

Vedrørende 6: Det er nå innarbeidet i reguleringsbestemmelsene under §5.3. 

9. Oppsummering 
I det fremlagte planforslaget er det så langt som mulig tatt hensyn til de innspill som har 

kommet både fra naboer, myndigheter og andre interessenter. Vi har også forsøkt å komme i 

møte de offentlige instansene som hadde sterke føringer på viktige element i planområdet. 
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10. Oversikt vedlegg 
 

Vedlegg 1: Forslag til reguleringsbestemmelser  

Vedlegg 2: Forslag til reguleringskart 

Vedlegg 3: Skisseprosjekt som viser planlagt bebyggelse inkl. solstudie.   

(Illustrasjoner vist i planbeskrivelsen gjelder ved avvik i forhold                     

illustrasjoner vist i skisseprosjektet)  

Vedlegg 4: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Vedlegg 5: Kopi av melding om oppstart av planarbeid (avisannonse). 

Vedlegg 6: Kopi av melding om oppstart av planarbeid (naboer og instanser), samt 

melding om endring av plangrenser. 

Vedlegg 7: Naboliste og liste over aktuelle instanser. 

Vedlegg 8: Innkomne innspill og merknader. 

Vedlegg 9: Møtereferat 

Vedlegg 10:  Støykartlegging 

Vedlegg 11: Skisse for ny kryssløsning fra Statens vegvesen 

 


