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Saksframlegg 
 

Detaljregulering Villa Bjerteli, plan nr. 201111 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

66/15 Plan- og utviklingsutvalget 06.10.2015 

111/15 Molde formannskap 27.10.2015 

92/15 Molde kommunestyre 12.11.2015 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 12.11.2015  

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for 
Villa Bjerteli, plan nr. 201111, med tilhørende bestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 27.10.2015  

Formannskapets innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for 
Villa Bjerteli, plan nr. 201111, med tilhørende bestemmelser. 
 
Oversendelsesforslag: 
 
Krysset framfor Villa Bjerteli er svært utfordrande. Som alternativ for skissert endring, foreslås å 
endre dagens to køyreretninger til ein, dvs. einvegskøyrt gate frå dette krysset til Dahl Kontor 
krysset lenger vest. 
På den nordlige del av denne veg etableres sykkeltrasé.  
Einvegskøyrt i retning til sjukehuset. 

Behandling 

Ola Sønderland (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
 
Krysset framfor Villa Bjerteli er svært utfordrande. Som alternativ for skissert endring, foreslås å 
endre dagens to køyreretninger til ein, dvs. einvegskøyrt gate frå dette krysset til Dahl Kontor 
krysset lenger vest. 
På den nordlige del av denne veg etableres sykkeltrasé.  
Einvegskøyrt i retning til sjukehuset. 
 
Votering: 



 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
MDG’s fremsatte oversendelsesforslag ble vedtatt med 11 mot 2 (1 H, FRP) stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.10.2015  

Innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
reguleringsplan for Villa Bjerteli, plan nr. 201111, med tilhørende bestemmelser. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
reguleringsplan for Villa Bjerteli, plan nr. 201111, med tilhørende bestemmelser. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker: Kosbergs Arkitektkontor AS 
Tiltakshaver: Villa Bjerteli AS 
Hjemmelshaver: Villa Bjerteli AS 

Bakgrunn 

Kosbergs arkitektkontor AS har fått i oppdrag å se på mulighetene for en bedre 
utnyttelse av eiendommene gnr/bnr 24/628 og 24/938. Hensikten med den nye planen 
er å legge til rette for å bygge flere boliger på området ved å rive eksisterende 
lagerbygg og bolig. Villa Bjerteli er tenkt bevart.  

Plansituasjonen 

Kommunedelplan for Molde sentrum 1997-2007. 
Området har ikke egen reguleringsplan. 
 
Planprosess 
 
Planforslaget ble første gang behandlet i Plan- og utviklingsutvalget 30.10.2012. 
Forslaget ble returnert med anmodning om å vurdere - 1) bredde av fortau fra 2 til 3 
meter, 2) romsligere kryss for å hindre trafikkproblemer, 3) unngå stenging av 
Amtmann Leths gate og 4) rekkefølgebestemmelser. 
 
Alle punktene er kvittert ut, jf. punkt 6 i planbeskrivelsen.  
 



Planforslaget ble andre gang behandlet i Plan- og utviklingsutvalget 24.09.2013. 
Forslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 12.10 - 23.11.2013 med 
følgende tilleggsforslag: «Plan- og utviklingsutvalget vil presisere at Amtmann Leths 
gate, som tverrforbindelse nord/sør, opprettholdes».   
 
Tilleggsforslaget er hensyntatt og videreført i revidert planutkast.  

Innspill i saken: 

Det er mottatt 9 innspill i saken: 
 
1 Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE, 14.10.2013. Ingen merknader til planen. 
 
2 Statens vegvesen, 15.10.2013. Mener at det foreliggende planforslag er et 
akseptabelt kompromiss mellom flere hensyn. Ber om at det innføres 
rekkefølgebestemmelser som sier at før bygge- og anleggsarbeid starter skal gamle 
avkjørsler være stengt og nye avkjørsler etablert i tråd med planen.  
 
Kommentar: Merknaden tatt til følge, jf. bestemmelsenes § 5.3. 
 
3 Avinor, 21.10.2013. Ingen merknader til planen. 
 
4 Helsetjenesten, Molde kommune, 23.10.2013. Har merknader i forbindelse med 
universell utforming og støy.  
 
Kommentar: Universell utforming er ivaretatt gjennom bestemmelsenes § 3.5 som viser 
til gjeldene byggeforskrifter. Støyforholdene er ivaretatt gjennom justeringer av plan og 
bestemmelser i samråd med fylkesmannen, jf. punkt 5.   
 
5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 21.11.2013. Innsigelse til planen inntil 
støyforholdene er dokumentert i samsvar med T-1442 og nødvendige tiltak er 
innarbeidet i planen. Område for lek må vises på plankartet 
 
Kommentar: Plan og bestemmelser er rettet opp i samråd med Møre og Romsdal 
fylkeskommune, jf. bestemmelsenes § 4.3 og § 4.4. Fylkesmannen har trukket sin 
innsigelse i henhold til mail datert 24.09.2015, jf. vedlegg 15. 
 
6 Molde Vann og Avløp KF, 21.11.2013. Kommunen har overvannskulvert på østre 
side av eiendommen. Kulverten er i drift og må ivaretas/omlegges. Det etterlyses plan 
for omleggingen.  
 
Kommentar: Merknaden tas til etterretning. Plan blir utarbeidet i forbindelse med 
byggesak.  
 
7 Møre og Romsdal fylkeskommune, 22.11.2013. Innsigelse til planen. Mener at 
planforslaget kommer fylkeskommunens kulturminnefaglige merknader i møte, men tar 
ikke godt nok hensyn til barn og unge sitt oppvekstmiljø. Planforslaget viser ikke 
uteoppholdsareal som er egnet for lek som eget arealformål. Etterlyser konkrete krav i 
bestemmelsene. 
 
Kommentar: Plan og bestemmelser er endret i henhold til fylkeskommunens innspill, jf. 
bestemmelsenes § 4.3. I brev datert 31.08.2015 har fylkeskommunen trukket sin 
innsigelse til planen, jf. vedlegg 14.  



 
8 Byggesak og geodata, 23.11.2013. Diverse synspunkt til bestemmelsene.  
 
Kommentar: Merknadene tas til følge.   
 
9 Rådet for funksjonshemmede, 12.12.2013. Positiv til prosjektet og stiller seg gjerne til 
disposisjon i det videre arbeidet.  

Rådmannens kommentarer: 

I forbindelse med planprosessen er det utarbeidet forslag til ny kryssløsning for 
Sandvegen/Øvre veg i samråd med Statens vegvesen, jf. vedlegg 4. Nedre del av 
Amtmann Leths gate vil bli berørt av Statens vegvesens framtidige reguleringsplan for 
kryssområdet og tas derfor ikke med i denne planen. De deler av fortaus- og 
kjørevegsløsninger som er vist i planen er tilpasset vegvesenets anbefalte løsning.   
 
En utfordring har vært hvor vidt Amtmann Leths gate bør stenges for gjennomkjøring. 
En eventuell stenging vil gi bedre adkomstforhold til det nye boligprosjektet, men vil 
samtidig kunne gi en merkbar trafikkøkning i andre gater. Plan- og utviklingsutvalget 
presiserte i møtet 23.09.2013 at Amtmann Leths gate, som tverrforbindelse nord/sør, i 
denne planen skal opprettholdes. Dette er hensyntatt.   
 
Boligbebyggelsen, slik planen er utformet, vil ikke være til hinder for gjennomføring av 
en ny, framtidig kryssløsning, jf. vegvesenets skisse, vedlegg 4. Gate- og 
trafikkløsningen er også godkjent av Molde bydrift.   

Problematikken rundt støy og oppvekstmiljø for barn og unge er løst i samråd med 
fylkeskommunen og fylkesmannen.    

 
Tilråding: 

Rådmannen viser til ovenstående saksutredning og legger saken fram for behandling 
med tilråding om å godkjenne reguleringsplan for Villa Bjerteli. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 

Kommunalsjef 
  
 
 

Vedlegg: 
 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Statens vegvesens forslag til ny kryssløsning 
5 Merknad fra Noregs vassdrags- energidirektorat, NVE 
6 Merknad fra Statens Vegvesen 
7 Merknad fra Avinor 



8 Merknad fra Molde kommune, Helsetjenesten  
9 Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
10 Merknad fra Molde Vann og Avløp KF 
11 Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune  
12 Merknad fra Byggesak og geodata 
13 Merknad fra Rådet for funksjonshemmede 
14 Frafall av innsigelse bekreftet fra Møre og Romsdal fylkeskomme 
15 Frafall av innsigelse bekreftet fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
16 ROS-analyse 
17 Støyrapport Norconsult 


