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27/16 Plan- og utviklingsutvalget 24.05.2016 

79/16 Molde formannskap 30.05.2016 

67/16 Molde kommunestyre 23.06.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 23.06.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Strandgata 2, 4 og 6, plan nr. 201421, slik denne framgår av vedlagte 
plandokument. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 30.05.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Strandgata 2, 4 og 6, plan nr. 201421, slik denne framgår av vedlagte 
plandokument. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 24.05.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Strandgata 2, 4 og 6, plan nr. 201421, slik denne framgår av 
vedlagte plandokument. 
 



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 Strandgata 2, 4 og 6, plan nr. 201421, slik denne framgår av 
vedlagte plandokument. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    AsplanViak AS 
Tiltakshaver:  Brunvoll Holding AS 
 
Bakgrunn:   Forslag til reguleringsplan for området Strandgata 2, 4 og 6 ble lagt  

ut til offentlig ettersyn i perioden 17.12.2015 – 05.02.2016. 
Det er 10 merknader ved offentlig ettersyn. I forbindelse med varsel 
om innsigelse til planen, har det vært drøftingsmøter med 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Statens vegvesen for å komme til omforente 
løsninger. På grunnlag av dette er innsigelsene og varsel om 
innsigelser trukket. 

 

Saksgjennomgang: 

 
Hovedelementer i saken: 
 
o Transformasjon av et industri-/næringsområde i sentrum til sentrumsområde, med 

arealer til kommersiell aktivitet på gateplan og boliger over dette. 
o Hovedgrepet i planen for Molde sentrum med et større grøntområde/park på sjøsida 

videreføres. 
o En manglende løsning for gående og syklende på sjøsiden kan realiseres. 
o Planen forutsetter at Fv400 følger dagens trasé. 
o Det forutsettes at evt. flytting/endring av kaianlegg for Sekkenferga skjer utenfor 

planområdet. 
 
Gjeldende plansituasjon: 
 
Planområdet er i sin helhet omfattet av gjeldende reguleringsplan for Molde sentrum 
(2011). Området er der regulert til utbyggingsformål (kontor/industri, sentrumsformål og 
bolig), trafikkareal (kjøreveg, torg, kai og gang- og sykkelveg) og park. 
 
I forslag til ny kommunedelplan inngår også område for kontor/industri i 
sentrumsformålet. 
 



Ny reguleringsplan forholder seg til føringene gitt i gjeldende reguleringsplan, så nær 
som på to punkt:  
o Det er etter krav fra kommunen lagt til grunn at Fv400 skal gå etter dagens trassé. 
o Område for kai er tatt ut. Det er forutsatt at det vil skje store endringer og behov for 

ny reguleringsplan for kaiområdet på sikt. 
 

 
 
 
Vurdering av merknadene: 
 
Mottatte merknader har vært oversendt forslagsstiller for gjennomgang, og Asplan Viak 
har oppsummert disse med kommentarer i vedlagte matrise. Rådmannen vil i tillegg 
kommentere følgende: 
 
o Måten det har vært arbeidet sammen med innsigelsesmyndighetene for å komme 

fram til omforente løsninger, er eksemplarisk og bør videreføres i framtidige 
planarbeider også. Dette reduserer misforståelser og låste situasjoner. I dette 
tilfellet har en kommet til slik forståelse at innsigelsene og varsel om slike er trukket. 
De reviderte plandokumentene kan dermed egengodkjennes etter plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

o Fra kommunens helsetjeneste er det vist til at en ved andre bygge- og anleggstiltak 
ofte får klager på støy og andre ulemper. I denne planen har en tatt dette til 
etterretning og innarbeidet en egen bestemmelse som i tillegg til kravene i TEK10 
krever at det med søknad om igangsettingstillatelse skal følge med plan for 
miljøoppfølging i anleggsfasen som skal sikre omgivelsene mot støy, støv, utslipp 
fra forurensning i grunn eller overvann, samt trafikkfare. Rådmannen er tilfreds med 
et slikt krav, da større bygge- og anleggstiltak alltid er en utfordring med hensyn på 
naboer og byens funksjonalitet. 

o Det er ikke kommet mange merknader fra nabohold, men Odd Helge Sandvik peker 
på at de nye byggehøydene vil gi dårligere sol- og lysforhold på hans eiendom, 
Strandgata 3. 
Den nærmeste delen av ny bebyggelse vil bli høyere enn i dag, men faktisk litt 
lavere enn Sandvegen 3. Men avstanden mellom bebyggelsen på hver side av 

 



Strandgata er så pass liten ( ca 12,5 m) at virkningen blir større.  
Den bygningsdelen som er høyest vil ha en tilsvarende avstand på ca 27 m. 
Rådmannen vurderer likevel at den samlede løsningen er innenfor tålelige rammer, 
og at reduksjonene i sol- og lysforhold er slik som må påregnes ved en 
transformasjon som dette.  

 

 
 
 
Vurdering av planforslaget: 
 
Kommunalsjefen finner det riktig å påpeke at illustrasjoner som har vært presentert i 
seinere tid, ikke fullt ut viser den utformingen av sjøfronten som reguleringsplanen 
legger opp til. Grunnen til å bemerke dette er at det er reguleringsplanen som viser den 
faktiske kvaliteten som byutviklingsprosjekt dette har. 
 
Fra kommunen sin side ser en på planene for transformasjon av dette  
industri-/verkstedsområde som svært positivt for byutviklingen. Begrunnelsen for dette 
er at området reint visuelt vil framstå som en vesentlig oppgradering av bybildet, det gir 
anledning til å gjennomføre og oppgradere et større område i samsvar med idéene i 
sentrumsreguleringen, at det vil skje en bedring av forholden for gående og syklende, 
og nye boliger her vurderes som en styrking av byens sentrumskjerne. 
 
Samtidig er det noen forutsetninger som må oppfylles for at dette samlet sett skal bli et 
vellykket byutviklingsprosjekt. 
Dette gjelder trafikkforholdene, spesielt forholdene for gående og syklende, og å sikre 
bokvaliteten ved tilstrekkelig utearealer. Disse forholdene har også vært en del av 
grunnlaget for de innsigelsene som nå er imøtekommet og løst. 
 
God tilrettelegging for gående og syklende møter begrensinger på deler av området på 
grunn av for lite plass. Samtidig har dagens gang- og sykkelsystem utenfor 
planområdet store mangler. Ved en framtidig transformasjon av fergekaiområdet vil en 
kunne forbedre situasjonen vesentlig, men når dette kan skje er uvisst. 
Gjennom dette prosjektet blir da det å etablere en alternativ trasé på sørsiden av den 
nye bebyggelsen med krysning over Moldeelva et hovedgrep. Denne løsningen har i 
mange sammenhenger også blitt etterlyst. 
Dette gir en trygg og god forbindelse for å kunne bevege seg mellom områdene vest og 
øst for elva, og medvirke til at flere velger å la bilen stå. 

 



Fra forslagsstiller har det vært påpekt at nærheten mellom dette boligprosjektet og 
sentrums- og handelsfunksjonene i både øst og vest, gjør at prosjektet genererer 
mindre bilkjøring enn ellers. Rådmannen mener da at en slik løsning også vil være en 
stor nødvendighet og et stort aktivum for prosjektet, og er viktig å få på plass om mulig 
før innflytting skjer. 
Det er påregnelig at trafikkbildet i området vil endre seg over tid. Å sikre tilstrekkelig 
areal til en framtidig gang- og sykkelløsning langs Fv400, vil da i tillegg være viktig i 
denne planen. Den viste arealbruken i plankartet er en løsning som Statens vegvesen 
mener ivaretar dette hensynet, og det er ikke lenger innsigelse på dette punktet. 
 
Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har fokusert på den «grønne» siden av god 
bokvalitet og hadde innsigelse mot planforslaget slik det først var utformet. 
Plankart og bestemmelser er nå justert slik at innsigelsene er trekt. I planbeskrivelsen 
er det gitt en oversikt og vurdering av eksisterende situasjon vedr. uterom og plasser. 
Dette er et viktig tema også her i bysentrum, og en forutsetning for attraktiviteten. 
 
En har fått til løsninger for de private og aller nærmeste fellesløsningene innenfor 
bebyggelsen på en akseptabel måte. 
I tillegg er det etter krav fra Fylkesmannen tatt inn bestemmelser om at det på 
parkområdet skal etableres en mindre lekeplass. Denne må plasseres slik at den ligger 
trygt både i forhold til sjøen og til gang- og sykkelvegen.  
Dette vil være med på å gjøre parkområdet mer inviterende og attraktivt for alle, og ikke 
minst beboerne i nærområdet. Med visning til reduserte sol- og lysforhold som nevnt 
ovenfor, vil parken kunne være med å gi en forbedring av bomiljøet utover 
plangrensene. 
Den regulerte parken vil sammen med gjennomføring av sentrumsreguleringens grep 
ved Moldeelvas utløp, utgjøre et viktig element i utviklingen av sjøfronten og byens 
ansikt mot sjøen. 
 

Virkninger av planen 

Virkningen og måloppnåelsen ved denne reguleringsplanen framgår i all hovedsak av 
vurderingene ovenfor.  
Det vil bli inngått utbyggingsavtaler mellom kommunen og de ulike partene som blir 
involvert i denne utbyggingen. Gjennom disse vil en sikre gjennomføring av prosjektet 
gjennom gode løsninger og godt samarbeid. 
Utbyggingsavtalene vil avklare de anleggene/områdene som kommunen skal overta til 
drift og vedlikehold. 
 
Utbygging av prosjektet som planen vil gi hjemmel for, vil gi over 90 nye boenheter i 
sentrum, av ulik størrelse. Dette blir et vesentlig bidrag til en god sentrumsutvikling og 
bidra til å styrke servicetilbudet der. 
I tillegg gir det også muligheten til at kommunen gjennom sin boligsosiale 
handlingsplan kan tilby boliger til flere. 
 

Tilråding: 

Rådmannen rår til at planforslaget fremmes for kommunestyret til godkjenning. 
 
 
 
 



  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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1 2016.05.12. Planbeskrivelse 
2 Plankart 
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Planbestemmelser 
4 Mottatte merknader 
5 Oppsummering av 

merknader 
6 Sols-/skygge diagram 
7 ROS-analyse 
 
 
 


