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Detaljregulering Årølia Vest BBK 2-2 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

17/16 Plan- og utviklingsutvalget 05.04.2016 

49/16 Molde formannskap 26.04.2016 

48/16 Molde kommunestyre 19.05.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 19.05.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området BBK 2-2 i Årølia slik denne går fram av vedlagte plandokumenter. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 26.04.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området BBK 2-2 i Årølia slik denne går fram av vedlagte plandokumenter. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 05.04.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området BBK 2-2 i Årølia slik denne går fram av vedlagte 
plandokumenter. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for området BBK 2-2 i Årølia slik denne går fram av vedlagte 
plandokumenter. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Consulent Partner AS 
Tiltakshaver:  Solstrand Boliger Eiendom AS 
Hjemmelshaver:  Solstrand Boliger Eiendom AS 
 
Sakens innhold og oppsummering: 
 

 Reguleringsforslaget gir rom for 24 boenheter, fordelt på 5 bygninger. 

 Utnyttelsesgraden er satt til 37 %, sammenlignet med 35 % i reguleringsplanen for 
Årølia. Parkeringsplasser ikke medregnet. 

 Bygningene skal utformes som småhusbebyggelse med saltak. 

 Det legges til grunn 1,3 parkeringsplass pr. boenhet, som er det samme som i 
gjeldende plan. 

 Planen gir rom for felles lekeplass på 250 m2, og øvrig uteoppholdsareal på 52 m2 
pr. boenhet, balkonger medregnet. 

 Tilkomstvegen er lagt på kommunal grunn, samtidig som utbygger forplikter seg til å 
etablere parkeringsareal for allmenn bruk i tilknytning til friområde og turterreng. 

 Reguleringsforslaget gjelder et område avsatt til konsentrert bebyggelse i 
reguleringsplanen for Årølia vest, reguleringsplanen for utbyggingen av Årølia. 
Området er tidligere detaljregulert i forbindelse med et annet konkret prosjekt. 

 
 
Bakgrunn 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er at Solstrand Boliger Eiendom AS har ervervet området 
og ønsker å benytte sitt eget utbyggingskonsept. Dette faller ikke sammen med 
grunnlaget for gjeldene detaljregulering, som er tilpasset en annen utbygger og et 
konsept som blant annet inneholder bebyggelse med lavblokk. Formålet med 
reguleringsendringen er å tilrettelegge for konsentrert bebyggelse som er tilpasset 
stedet i større grad enn lavblokk. Videre justeres adkomstløsningen og det legges til 
rette for turparkering. 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 18.05.2015. 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet mottatt reguleringsforslag i møte den 08.12.2015, 
og godkjente at dette ble lagt ut til offentlig ettersyn.  
Det er mottatt seks merknader. 
 
 
Plansituasjonen: 
 



 Områderegulering for Årølia Vest, plan nr. 0803, vedtatt 11.12.2003. 

 Detaljregulering for Årølia - BK 2-2, vedtatt 21.06.2012. 

 Vest for planområdet gjelder detaljregulering for BK2 og BK4. 

 Syd for planområdet gjelder detaljregulering for Årølia Vest, felt BK3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plansituasjon med planavgrensning inntegnet 

 
Med godkjenning av ny plan, vil eksisterende reguleringsplaner bli opphevet innenfor 
ny plans avgrensninger. 
 
 

Saksgjennomgang: 

Merknadene: 
 

1. Statens vegvesen 
Ingen merknad 
 

2. Avinor 
Ingen innvendinger til planen, men forslår et tillegg i bestemmelsene vedr. støy.  
Kommentar: Reguleringsbestemmelsene er korrigert. 
 

3. Noregs vassdrags- og energidirektorat 
Ingen merknad 
 

4. Molde vann og avløp KF 
Det etterlyses dokumentasjon på forhold knyttet til overvann, brannslukkevann 
og spillvann. I sin merknad nr. 2 konkluderer Molde VA KF med at forholdene til 
brannslukkevann og spillvann er i orden. 
Kommentar: Forslagsstiller har fått utarbeidet analyser som viser at det er mulig 
å etablere fordrøyning av overflateavrenningen på en slik måte at kravene fra 
Molde vann og avløp KF blir tilfredsstilt. Konkret utforming av løsningen skal 
inngå i de tekniske planene som kreves godkjent før anleggsoppstart. Fokuset 
er innarbeidet i bestemmelsene. 
 

5. Møre og Romsdal fylkeskommune 
Ingen merknad, men peker på forhold vedr. leikeplass og forhold som påvirker 
kvaliteten på denne. 

 



Kommentar: Areal avsatt til uteopphold og lek går i stor grad over i hverandre, så 
nær som veranda og terrasser. Det er lagt vekt på at lekearealene er plassert 
sentralt i området. Dette fører til at deler av arealet kommer i skygge først på 
dagen, særlig når sola står lavt. 
Rådmannen mener det er riktig å prioritere denne plasseringen, og heller 
akseptere at deler av arealet kommer i skygge i visse perioder. Det vises 
dessuten til at det er gode og varierte muligheter for lek og fritidsaktiviteter i 
området rundt prosjektet. 
 

6. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Ingen merknad 

 
Etter dette foreligger det ikke innsigelser eller nye merknader som er til hinder for at 
reguleringsplanen kan godkjennes. 
 
Virkninger av planen: 
 
Reguleringsplanen gir hjemmel til en konsentrert bebyggelse i samsvar med 
intensjonene i reguleringsplanen for Årølia vest om tilrettelegging for ulike boligtyper. 
Det legges vekt på opparbeidelse av tilkomstveg og parkeringsarealer som kan 
benyttes til allmenn bruk for fritids-/friluftsaktiviteter i området. 
Utbyggingen krever utbyggingsavtale med Molde kommune.  
 

Oppsummering: 

Rådmannen konkluderer med at det ligger til rette for at reguleringsplanen kan 
godkjennes slik denne går fram av de vedlagte plandokumentene. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 17.11.2015 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Mottatte merknader 
5 Utbyggingsplan 
 
 
 


