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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 12.11.2015  

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for 
Storkaia, plan nr. 201314, med tilhørende bestemmelser. 
 

Behandling 

Thor A. Nagell (SV) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han har leilighet i Lønsethgården 
og fratrådte møtet. 46 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habilitetsspørsmålet besluttet kommunestyret enstemmig at han er habil til å 
behandle saken, da det ikke foreligger «særegne forhold», som kan svekke hans habilitet, fvl  
§ 6, andre ledd. 
 
Thor A. Nagell (SV) tiltrådte møtet. 47 voterende. 
 
Innstillingen ble vedtatt med 43 mot 4 (BOR) stemmer. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 27.10.2015  

Formannskapets innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for 
Storkaia, plan nr. 201314, med tilhørende bestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble vedtatt med 12 mot 1 (BOR) stemmer. 

 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.10.2015  

Innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
reguleringsplan for Storkaia, plan nr. 201314, 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 Storkaia, plan nr. 201314, med tilhørende bestemmelser. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker: Lusparken arkitekter as 
Tiltakshaver: Molde og Romsdal Havn IKS (MRH IKS) 
Hjemmelshaver: Molde Havnevesen KF (MH KF) og Molde kommune 

Plansituasjonen: 

Reguleringsplan for Molde sentrum er gjeldene plan i området. Arkitektkonkurranse for 
utvikling av Storkaia ble gjennomført av MRH IKS i 2012. Vinnerutkastet fra Lusparken 
arkitekter as ligger til grunn for detaljreguleringen av området. Formålet med 
detaljreguleringen er å definere byggehøyder for den nye bygningsmassen og sikre en 
helhetlig utvikling av storkaiområdet. Det er også en målsetting at Molde får en god og 
verdig adkomst fra sjøsiden samtidig som bymessige kvaliteter ivaretas.   
 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte 11.11.2014 å legge planen ut til offentlig 
ettersyn. Høringsperiode 22.11.2014 - 09.01.2015.  

Innspill i saken: 

Det er mottatt 9 innspill i saken: 
 
1 Mary Eide Seljeseth, 26.11.2014. Spør om illustrasjonen på side 43 i 
planbeskrivelsen er sett fra Alexandraparken eller fra et punkt høyere oppe.  
 
Kommentar: De nevnte illustrasjonene viser skjematisk hvordan nåværende og ny 
bebyggelse påvirker utsikten når man står i Storgata. Det er nå utarbeidet nye 
perspektivskisser sett både fra Alexandraparken og Storgata. Jf. vedlegg 16. 
 
2 Statens vegvesen, 16.12.2014. Mottatt 30.04.2015. Statens vegvesen stiller en rekke 
spørsmål til planløsningen. Problemstillingene framgår av rådmannens kommentarer. 
 



Kommentar: Kjøremønsteret inn til planområdet og i planområdet blir ikke endret som 
følge av detaljreguleringen. Planforslaget har introdusert «shared space» som verktøy 
for å øke Hamnegatas fleksibilitet. Plassering, utforming og detaljering av bevegelige, 
trafikkregulerende elementer hører til en senere fase og vil bli utført i samråd med 
Molde kommune.  
 
Det ansees tryggest at ventende busser på selve kaiområdet stiller seg med dørene 
vendt mot båtene slik at det ikke vil være nødvendig å gå rundt og mellom parkerte 
busser for innstigning. I periodene med cruisebåtanløp vil kaiområdet være avstengt i 
henhold til internasjonale regler og turistenes bevegelse mellom båt og buss veiledes 
og overvåkes. Når det gjelder den chartrede busstrafikken i forbindelse med 
cruisebåtanløp vil det være uforenlig med kaias drift å etablere opphøyde ramper for 
av- og påstigning langs kaia. Når det gjelder bussholdeplasser tilknyttet kollektivtilbudet 
i Molde vil tilpassinger bli gjennomført i henhold til holdeplassnormen i Molde 
kommune.  
 
Plassering, materialbruk og utforming av ledelinjer for synshemmede tilhører en senere 
fase av planleggingen og vil bli gjort i samråd med Molde kommune.  
 
Konklusjon: Rådmannen mener at planforslaget gir en tilfredsstillende utgangspunkt for 
håndtering av de trafikale utfordringene i Storkaiområdet og at de viktigste 
kommentarene fra Statens vegvesen blir håndtert i videre detaljering av området.  
 
3 Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE, 19.12.2014. Det bør vurderes om 
byggehøyden i planen skal settes høyere dersom Storkaia er utsatt for bølger.   
 
Kommentar: Byggehøyden er definert av eksisterende kainivå og tilpasset 
omkringliggende terreng. Ny bebyggelse planlegges slik at det sikres for ekstrem vind 
og stormflo på inntil 284 cm, som anbefalt i ROS-analysen. Jf. bestemmelsene, § 4.5. 
 
4 Kystverket, 05.01.2015. I samband med forlenging av Storkaia mot vest vil det bli noe 
trangt med hensyn til adkomst og manøvrering i fiskerihavna. Det vil være naturlig å 
korte inn på bølgebryter/flytebrygge og omplassere flytebrygge knyttet til fiskerikaia.  
 
Kommentar: Ved en eventuell forlengelse av Storkaia mot vest kan 
flytebrygger/bølgedemper omplasseres, og forlengelse og bredde på kaien 
reduseres/tilpasses slik at forholdene for fiskefartøyene ikke blir forverret. 
 
5 Storgata 6, Espen Silseth, 08.01.2015. Reagerer på den nye bebyggelsens 
høyde/volum og tap av utsikt. Firmaet O.A. Sanne har forretning i 1. etasje med 
hovedinngang mot Hamnegata. Nåværende parkeringsplasser tilknyttet virksomheten 
ønskes opprettholdt. Ber videre om at søppelkontaineranlegg som er foreslått plassert 
foran hovedinngang flyttes.  
 
Kommentar: Vedrørende høyder og volum vises til kommentarer under punkt 9 og til 
rådmannens generelle kommentarer. Plassering av søppelkontainere flyttes til området 
T1. Eksisterende næringsvirksomhet ved Storgata 6 benytter i dag området foran 
hovedinngang på nordsiden av Hamnegata til parkering for egne biler samt for kunder. 
Denne bruken tillates videre inntil annet godt parkeringstilbud er opparbeidet.    
 
6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 09.01.2015. Ber kommunen vurdere ordlyden - 
«mindre tiltak» - i bestemmelsenes § 12, undersøkelser i grunnen.  



 
Kommentar: Størrelsen vedrørende mindre tiltak er definert i paragrafen. Ordlyden 
endres til «tiltak» uten konsekvens for paragrafens innhold.  
 
7 Avinor, 09.01.2015. Krever at fellesbestemmelser vedrørende radioteknisk vurdering 
og farlig/villedende lys tas inn i planen. Dersom bestemmelsene ikke blir tatt inn i 
planen blir merknadene å betrakte som innsigelse til planen. 
 
Kommentar: Merknadene er tatt til følge, jf. bestemmelsenes § 12.4 og § 12.5. 
 
8 Molde Vann og Avløp KF, 20.01.2105. Kommunen har eksisterende hovedledninger 
for vann og avløp langs Tollbugata, Hamnegata og Amtmann Kroghs gate. I tillegg 
krysser en større overvannskulvert kaia i forlengelse av Amtmann Krohgs gate. Inne i 
Hamnegata 12 har kommunen en større avløpspumpestasjon. Plasseringen av denne 
bør opprettholdes.  
 
Kommentar: Merknadene tas til følge. 
 
9 Møre og Romsdal fylkeskommune, 13.01.2015. Innsigelse til planen.  
 
Ut fra hensynet til Molde som gjenreisningsby og Alexandraparken som park og 
friområde for allmennheten, mener fylkesrådmannen at utnyttelsen av Hamnegata 8 og 
10 er uheldig. Av hensyn til kulturminneinteressene fremmer fylkesrådmannen 
innsigelse mot byggehøyder ut over gjeldene plan for de delene av K1 og K2 som 
ligger framfor Alexandraparken med grense tilpasset vegglivet på Storgata 4 og 6. 
Fylkesrådmannen anbefaler at disse bygningsdelene bør avgrenses til èn etasje.  
 
Kommentar: Lusparken arkitekter as er ikke enig i fylkesrådmannens vurderinger og 
mener at forslag til justeringer heller vil forstyrre enn avklare Storkaias sjøfront. I brev 
og notat med vedlagte perspektivskisser presiserer arkitektene hvorfor de mener det er 
riktig å opprettholde forslaget til detaljregulering av området. Jf. vedlegg 14,15 og 16. I 
vedlagte perspektivskisser, sett fra Alexandraparken og Storgata, illustreres 
situasjonen på tre måter; 1) - bebyggelse i henhold til planforslaget, 2) - bebyggelse i 
henhold til plan- og bygningslovens alminnelige høydebegrensinger, og 3) - bebyggelse 
i henhold til Møre og Romsdal fylkeskommune sitt forslag.  
 
Som følge av møter og diverse kommunikasjon mellom fylkeskommunen, søker og 
Molde kommune trekker Møre og Romsdal fylkeskommune sin innsigelse i brev datert 
30.06.2015. Jf. vedlegg 17. Sitat fylkesrådmannen:  
 
«Kommunen har drøfta og grunngitt saken gjennomgående og stiller seg bak forslaget 
frå tiltakshavar. Samen med at avviket frå gjeldande regulering ikkje er svært 
gjennomgripande, har eg etter ny gjennomgang lagt stor vekt på kommunen sine 
vurderingar, og konkluder med at motsegn vert å trekke.»   
 
I konklusjonen anmoder fylkesrådmannen likevel om at prosjektet blir endret med sikte 
på en løsning som i mindre grad stenger for utsikten fra Alexandraparken. 

Rådmannens kommentarer: 

Prosjektet holder seg innenfor fotavtrykket i gjeldene reguleringsplan for Molde 
sentrum. Det er ikke fastsatt byggehøyder i gjeldende reguleringsplan for Hamnegata 8 
og 10. Det er derfor Pbl § 29-4 som angir maks gesims- og mønehøyde, henholdsvis 



8,0 og 9,0 meter over terreng. Tilbygget til Hamnegata 8 er behandlet og godkjent i 
særskilt dispensasjonssak og behandles ikke nærmere her. Hamnegata 10 oppgis på 
planen med kotehøyder, dvs. gesims, kote 9,9 og møne, kote 12,0. Nivået på Storkaia 
ligger på kote 2,4. Dette betyr at gesimshøyden er 0,5 m lavere enn Pbl’s 
bestemmelser (høyde 10,4) mens mønehøyden er 0,6 m høyere enn Pbl’s 
bestemmelser (høyde 11.4). I reguleringsplanen for Molde sentrum tillates et avvik på 
+/- 0,5 m i forhold til planens oppgitte høyder.  
 
Rådmannen mener at mønehøydens avvik på 10 cm er akseptabelt. Det legges også 
vekt på at de tre bygningsvolumene, Hamnegata 8 -10 og 12, er utformet som et 
helhetlig konsept. Høyder, form og takvinkler er deler av en komposisjon/arkitektur 
som, etter rådmannens vurdering, gir Molde sentrum en god og verdig adkomst fra 
sjøsiden samtidig som bymessige kvaliteter ivaretas.   

Tilråding: 

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

Kommunalsjef 
  
 
Vedlegg: 
 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Illustrasjonsplan 
5 Merknad fra Mary Eide Seljeseth 
6 Merknad fra Statens Vegvesen 
7 Merknad fra Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE 
8 Merknad fra Kystverket 
9 Merknad fra Storgata 6 
10 Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
11 Merknad fra Avinor 
12 Merknad fra Molde Vann og Avløp KF  
13 Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
14 Brev fra Lusparken arkitekter as, datert 15.05.2015 
15 Notat fra Lusparken arkitekter as, datert 20.05.2015 
16 Volumperspektiv Hamnegata 8 og 10 sett fra Alexandraparken 
17 Fylkeskommunen, trekking av innsigelse, datert 30.06.2015 
18 Trafikkvurdering 
19 Geoteknisk vurdering 
20 Miljøforhold i sjø 
21 ROS - analyse 
 
 
 


