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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 06.10.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet i samsvar 
med vedtatt planprogram. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommunepla-
nens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025, plannr. K201401 som består av følgende dokumen-
ter med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumentene. 
 

 Plankart (1:20.000) 
 Planbestemmelser, sist revidert 11.8.2016 
 Planbeskrivelse, sist revidert 11.5.2016 
 Vedlegg 1 – ROS-analyse 
 Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
 Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
 Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
 Temakart 1 – ABC-soner 
 Temakart 2 – Soner parkering 
 Temakart 3 – Soner lekeplasser og uterom 
 Temakart 4 – Fortetting   

 
med følgende endringer: 
 
Nye utbyggingsområder 
 

 Hauksikt tas inn i planen som nytt utbyggingsområde bolig. 

 Brattlia. Under forutsetning av at utbygger finner en vegforbindelse med akseptabel 

stigningsgrad til Brattlia, vil kommunestyret arbeide for at området blir regulert til nytt 

område for bolig. 

Endrede utbyggingsområder: 
 

 Området avgrenset av Sandveien, Parkveien vestover til Chateauet, Statsråd Astrups 

gate og Bjørnstjerne Bjørnsons vei tas ikke inn i noen av soneinndelingene, dvs nåvæ-



rende reguleringsbestemmelser beholdes inntil videre. Området skal underlegges en 

egen områderegulering for å sikre et fremtidig og helhetlig utviklingsgrep. Det skal tilret-

telegges for en variert boligmasse med boliger, også tilpasset førstegangsetablerere. 

 Område Nedre Rosenlund beholdes som friområde.   

 Området Gamle Kvam Skole må utbygges med konsentrert bebyggelse, lavblokker. 

Områdene Bjørsetsaga/gamle Kvam skole må ses i sammenheng, utarbeide detaljert 

plan hvor boligbygging blir sett på og utvikla under ett. 

Samferdsel 
 

 Den fremtidige E39 traseen østover fra Felleskjøpet må spesielt hensyn ta dagens fri-

område på Retiro og Tøndergård Båthavn.  

Parkering 
 

 Kravet til parkeringsplasser for bolig. Antallet skal rundes ned til nærmeste hele tall. 

 Kravet til sykkelplasser gjelder ikke for eneboliger. 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP og V: 
 
Molde kommunestyre opprettholde rådmannens forslag til innstilling når det gjelder området 
avgrenset av Sandvegen, Parkvegen vestover til Chateauet, Statsråd Astrups gate og Bjørn-
stjerne Bjørnsonsveg. 
 
Thor Nagell (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Hele Bjørsetsaga og det nærliggende området på nordsiden av Juslsundvegen utvikles til fri-
område. Området legges til rette slik at Bjørset Vels planer for området realiseres. 
 
Terje Tovan (BOR) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg 2. avsnitt: 
 
Gjeldende plan for området rundt Bjørsetsaga beholdes inntil videre, og tas opp igjen til ny be-
handling når alternative strategier for grunneier, muligheter for finansiering av friområde gjen-
nom statlig deltakelse, og utfordringer knyttet til trafikale løsninger er tilfredsstillende belyst. 
 
Votering: 
 
Innstillingens 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingens 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Nye utbyggingsområder: 
 
Kulepunkt 1 (Hauksikt) ble vedtatt med 42 mot 5 (SV, MDG) stemmer. 
Kulepunkt 2 (Brattlia) ble vedtatt med 42 mot 5 (SV, MDG) stemmer. 
 
Endrede utbyggingsområder: 
 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens kulepunkt 1 og SP og V’s fremsatte fellesforslag 
der førstnevnte ble vedtatt med 41 mot 6 (SP, V) stemmer. 
 



Kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
SV’s fremsatte forslag falt med 5 (SV, MDG) mot 42 stemmer. 
 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens kulepunkt 3 og Borgerlistens fremsatte forslag 
der førstnevnte ble vedtatt med 34 mot 13 (BOR, SP, 1 KRF, SV, MDG) stemmer. 
 
Samferdsel: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Parkering: 
 
Det ble votert samlet over kulepunkt 1 og 2 som ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 27.09.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet i samsvar 
med vedtatt planprogram. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommunepla-
nens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025, plannr. K201401 som består av følgende dokumen-
ter med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumentene. 
 

 Plankart (1:20.000) 
 Planbestemmelser, sist revidert 11.8.2016 
 Planbeskrivelse, sist revidert 11.5.2016 
 Vedlegg 1 – ROS-analyse 
 Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
 Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
 Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
 Temakart 1 – ABC-soner 
 Temakart 2 – Soner parkering 
 Temakart 3 – Soner lekeplasser og uterom 
 Temakart 4 – Fortetting   

 
med følgende endringer: 
 
Nye utbyggingsområder 
 

 Hauksikt tas inn i planen som nytt utbyggingsområde bolig. 

 Brattlia. Under forutsetning av at utbygger finner en vegforbindelse med akseptabel 

stigningsgrad til Brattlia, vil kommunestyret arbeide for at området blir regulert til nytt 

område for bolig. 

Endrede utbyggingsområder: 
 

 Området avgrenset av Sandveien, Parkveien vestover til Chateauet, Statsråd Astrups 

gate og Bjørnstjerne Bjørnsons vei tas ikke inn i noen av soneinndelingene, dvs nåvæ-

rende reguleringsbestemmelser beholdes inntil videre. Området skal underlegges en 



egen områderegulering for å sikre et fremtidig og helhetlig utviklingsgrep. Det skal tilret-

telegges for en variert boligmasse med boliger, også tilpasset førstegangsetablerere. 

 Område Nedre Rosenlund beholdes som friområde.   

 Området Gamle Kvam Skole må utbygges med konsentrert bebyggelse, lavblokker. 

Områdene Bjørsetsaga/gamle Kvam skole må ses i sammenheng, utarbeide detaljert 

plan hvor boligbygging blir sett på og utvikla under ett. 

Samferdsel 
 

 Den fremtidige E39 traseen østover fra Felleskjøpet må spesielt hensyn ta dagens fri-

område på Retiro og Tøndergård Båthavn.  

Parkering 
 

 Kravet til parkeringsplasser for bolig. Antallet skal rundes ned til nærmeste hele tall. 

 Kravet til sykkelplasser gjelder ikke for eneboliger. 

Behandling 

Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg 2. avsnitt: 
 
Med følgende endringer: 
 
Nye utbyggingsområder 
 

 Hauksikt tas inn i planen som nytt utbyggingsområde bolig. 

 Brattlia. Under forutsetning av at utbygger finner en vegforbindelse med akseptabel 

stigningsgrad til Brattlia, vil kommunestyret arbeide for at området blir regulert til nytt 

område for bolig. 

Endrede utbyggingsområder: 
 

 Området avgrenset av Sandveien, Parkveien vestover til Chateauet, Statsråd Astrups 

gate og Bjørnstjerne Bjørnsons vei tas ikke inn i noen av soneinndelingene, dvs nåvæ-

rende reguleringsbestemmelser beholdes inntil videre. Området skal underlegges en 

egen områderegulering for å sikre et fremtidig og helhetlig utviklingsgrep. Det skal tilret-

telegges for en variert boligmasse med boliger, også tilpasset førstegangsetablerere. 

 Område Nedre Rosenlund beholdes som friområde.   

 Området Gamle Kvam Skole må utbygges med konsentrert bebyggelse, lavblokker.  

Samferdsel 
 

 Den fremtidige E39 traseen østover fra Felleskjøpet må spesielt hensyn ta dagens fri-

område på Retiro og Tøndergård Båthavn.  

Parkering 
 

 Kravet til parkeringsplasser for bolig. Antallet skal rundes ned til nærmeste hele tall. 

 Kravet til sykkelplasser gjelder ikke for eneboliger. 

Terje Tovan (BOR) fremmet følgende forslag: 
 



Tillegg 2. avsnitt: 
 
Bjørsetsaga avsettes i sin helhet til friluftsområde i henhold til forslag fra Bjørset Vel sitt plan-
forslag. 
 
Grunneiers interesser skal ivaretas gjennomsærskilt avtale med kommunen der Kvam skole 
kan inngå som et element. 
 
Frøydis Austigard (V) fremmet følgende forslag: 
 
Nedre Rosenlund, 2.11, tas ut av planen; endres fra Alternativ 1 til Alternativ 0. 
 
Områdene Bjørsetsaga/gamle Kvam skole må ses i sammenheng, utarbeide detaljert plan hvor 
boligbygging blir sett på og utvikla under ett. 
 
Etter debatten i formannskapet ble V’s fremsatte forslag angående Rosenlund samordnet med 
forslaget fra H, 2. kulepunkt Endrede utbyggingsområder, og ikke votert over. 
 
KRF og Borgerlisten sluttet seg til Høyres forslag. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert punktvis over fellesforslaget fra H, KRF og BOR: 
 
Nye utbyggingsområder: 
 
Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Endrede utbyggingsområder: 
 
Kulepunkt 1 ble vedtatt med 11 mot 2 (SP, V) stemmer. 
Kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Samferdsel: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Parkering: 
 
Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Borgerlistens tilleggsforslag til 2. avsnitt falt med 2 (BOR, V) mot 11 stemmer. 
 
V’s fremsatte tilleggsforslag til kulepunkt 3 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 30.08.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og for-
skrift om konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende ut-
redet i samsvar med vedtatt planprogram. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommu-
neplanens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025, plannr. K201401 som består av føl-
gende dokumenter med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumente-
ne. 
 

 Plankart (1:20.000) 
 Planbestemmelser, sist revidert 11.8.2016 
 Planbeskrivelse, sist revidert 11.5.2016 
 Vedlegg 1 – ROS-analyse 
 Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
 Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
 Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
 Temakart 1 – ABC-soner 
 Temakart 2 – Soner parkering 
 Temakart 3 – Soner lekeplasser og uterom 
 Temakart 4 – Fortetting   

 
 

Behandling 

Leder Roar Beck (H) fremmet følgende forslag til behandling av saken: 
 
Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre fremmer forslag om at det kun voteres over Rådmannens 
forslag til innstilling. 
 
Eventuelle endringsforslag, tilleggsforslag, o. a. protokollføres for drøfting og behandling i for-
mannskapet. 
 
Høyre, Arbeiderpartiet og Venstres fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Drøfting:  
 
Frank Lien (H) fremmet følgende forslag:   

 Hauksikt tas inn i planen som nytt utbyggingsområde bolig. 

 Brattlia tas inn som nytt område for bolig. En utbygging forutsetter opparbeiding av en 
vegforbindelse med akseptabel stigningsgrad. 

 Den fremtidige E39-traseen østover fra Felleskjøpet må spesielt hensynta dagens friom-
råde på Retiro og Tøndergård båthavn. 

 Kravet til parkeringsplasser for bolig. Antallet skal rundes ned til nærmeste hele tall.  

 Kravet til sykkelplasser for eneboliger fjernes. 
 
Thor Nagell (SV) fremmet følgende forslag:  
Hele Bjørsetsaga utvikles til friluftsområde. 
 
Sindre Pedersen (FRP) fremmet følgende forslag:  

 Området nord og sør for Statsråd Astrups gate 4/5 og østover, med Gørvellalleen og 
Gartnervegen – sør for Parkvegen og nord for Sandvegen sees på som et svært viktig 



område for mulig fremtidig fortetting med stor mulighet for økt antall beboere i nær til-
knytning til bysentrum. Området tas derfor ut av «Grønn sone» i kommuneplanen. 

 
FRP stilte også spørsmål om det var behov for en grønn sone for fortetting.  

 
Frøydis Austigard (V) fremmet følgende forslag: 

 Venstre går imot utbygging av Nedre Rosenlund. 
 
Steinar Husby (BOR) fremmet følgende forslag: 

 Hele Bjørsetsaga reguleres som friluftsområde. 
 
De fremsatte forslagene ble kun drøftet, og blir ikke realitetsbehandlet før i formannskapet. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 10 mot 1 (BOR) stemmer. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og for-
skrift om konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende ut-
redet i samsvar med vedtatt planprogram. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommu-
neplanens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025, plannr. K201401 som består av føl-
gende dokumenter med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumente-
ne. 
 

 Plankart (1:20.000) 
 Planbestemmelser, sist revidert 11.8.2016 
 Planbeskrivelse, sist revidert 11.5.2016 
 Vedlegg 1 – ROS-analyse 
 Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
 Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
 Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
 Temakart 1 – ABC-soner 
 Temakart 2 – Soner parkering 
 Temakart 3 – Soner lekeplasser og uterom 
 Temakart 4 – Fortetting   

 

 

1. Bakgrunn 

Molde kommunestyre vedtok 20.6.2013 kommunal planstrategi 2013-2016. I planstra-
tegien inngår utarbeiding av kommuneplanens arealdel for Molde byområde. Planar-
beidet omfatter en revisjon av flere planer. Ny plan erstatter følgende kommunepla-
ner/kommunedelplaner: 

 Kommuneplanens arealdel 2008 – 2020 (fra Haukebøen til Aukra grense), del av 
 Kommunedelplan Eikrem med Nye Molde Sykehus – 2007 
 Kommunedelplan for Molde by 2000 – 2010 



 Kommunedelplan for Moldemarka 1999 – 2010  
 Kommunedelplan for Molde sentrum 1997 – 2007  

 
2. Offentlig ettersyn 
 
Plandokumentene og konsekvensutredningen har ligget ute til offentlig ettersyn i tids-
rommet 5.9.-19.10.2015. Innen høringsfristen har Molde kommune mottatt et stort an-
tall merknader og i tillegg innsigelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Avinor og Statens vegvesen. 
 
Merknadene og rådmannens kommentarer til merknadene er lagt ved plandokumente-
ne som vedlegg 5. 
 
Molde kommune har hatt møter med innsigelsesmyndighetene. Resultatet er tilpas-
singer i plankart og bestemmelsene av mindre omfang. Bare for innsigelsen som gjel-
der det foreslåtte nye boligområdet B2 (Hauksikt) kom Molde kommune ikke fram til 
enighet med Fylkesmannen. Formålet er som følge av det tatt ut av kommuneplanens 
arealdel. For en oversikt over innsigelsene og hvordan disse er løst vises til vedlegg 5. 
Merknadenes originalversjon ligger som scan på Molde kommunens hjemmeside. 
 
Alle fire innsigelsesmyndighetene har trukket sine innsigelser (jf. vedlegg). 
 
Oppdateringene av plankartet er avgrenset til mindre justeringer av områder der det i 
høringsfasen ble funnet tegnefeil eller forglemmelser. I tillegg kommer endringer som 
følge av innspill. Ingen av disse endringene har vesentlige konsekvenser for planen. 
 
3. Spesielle vurderinger 
 
3.1 Lundavang 
I den reviderte planen er formålet endret fra offentlig/privat tjenesteyting til et kombina-
sjonsformål som inkluderer bolig. Dette ble gjort pga. innspill fra fylkeskommunen for å 
gi flere muligheter i området for fremtiden uten å vanskeliggjøre dagens drift og nød-
vendige tiltak. 
 
Formålet åpner for etablering av boliger etter at sykehuset er flyttet til Hjelset. Dette 
sikres gjennom bestemmelsene. Samtidig er det stilt krav om en samlet områdeplan 
som dekker Lundavang- og Stuevollområdet. 
 
3.2 Lekeplasser og uteoppholdsareal 
Molde kommune har mottatt innsigelser som gjelder bestemmelsene for lekeareal. Med 
endring av noen formuleringer, tilpasning av størrelses- og kvalitetskrav for lekearealet 
har Molde kommune etter rådmannens mening nå gode regler for å ivareta barn- og 
unges interesser i plan- og byggesaker. 
 
3.3 Bjørsetsaga 
Planen tar utgangspunkt i dagens bruk av Bjørsetsaga. Store deler av området er brukt 
til industri/lager og ikke tilgjengelig for allmennheten. Det er ulike interesser i området. 
Grunneieren ønsker å utvikle boliger, mens andre ønsker å etablere et stort friluftsom-
råde. 
 
I vurderingen av hvordan området skal utnyttes, er begge interesser veiet, og resultatet 
er at området er delt. Det tillates boliger på vestre del av området, mens den østre de-



len er avsatt til friluftsformål. Bjørsetalleen er skilleaksen mellom de to funksjonene som 
også sikrer fritt utsyn fra alleen. I tillegg ligger vestsiden litt lavere enn vegen i forhold til 
østsiden. Dermed blir konsekvensene for de som ligger bak betydelig mindre. På øvre-
siden av vegen ligger gamle Kvam skole som også er et utviklingsområde for boliger. 
På denne måten kan området utvikles, uten å være til alt for stor sjenanse for andre. 
 
Det ble også vektlagt at samlet areal på friområdet ikke blir redusert i forhold til gjel-
dende kommuneplan. Planen ivaretar dette. Med hjelp av en regulert grønn buffer mot 
fjorden sikres det også tilgang til vannkanten for allmennheten. Det er viktig at regule-
ringsarbeidet i området bidrar til funksjonelle og gode løsninger. 
 
Planforslaget klarer etter rådmannens syn å imøtekomme de ulike interesser i området 
på en tilfredsstillende måte. 
 
3.4 Fortetting langs Sandvegen 
Plan- og utviklingsutvalget fikk i møte i juni 2016 en gjennomgang av innkomne hø-
ringssvar og administrasjonen sine vurderinger av disse. Forslag til endringer av hø-
ringsdokumentet ble presentert. 
 
En av endringene var å utvide sonen med særlige restriksjoner på nordsiden av Sand-
vegen. 
 
I etterkant og for å høre berørte grunneiere, ble det arrangert møte og gitt mulighet til å 
komme med skriftlig innspill. Slike er mottatt, se vedlegg. 
 
Rådmannen velger etter en nøye vurdering å tilrå at den grønne sonen blir utvidet i for-
hold til det opprinnelige planforslaget. 
 
Dette begrunnes som følger: 
 
En av målsetningene i kommunedelplanen er å legge til rette for flere boliger sen-
trumsnært og i sentrum. Dette er løst ved de nye boligområdene i kommuneplanen og 
gjennom fortetting av eksisterende områder. Områder som allerede er planlagt realisert 
sammen med nye områder som for eksempel ved Fabrikkvegen og mellom Fræna-
vegen og Roseby vil øke andelen av sentrumsnære leiligheter betydelig. Det må også 
ikke glemmes området Lundavang/Stuevoll, som ligger i gangavstand (opp til to kilome-
ter) til Storgata og vil føre til en betydelig økning av leiligheter. Regner man i tillegg bo-
ligområdet som er i sykkelavstand til byen (som er per definisjon ca. fem kilometer) så 
er potensiale for utviklingen stor. Behov for sentrumsnære boliger i planperioden vil 
løses innenfor disse områdene. 
 
En fortetting langs Sandvegens nordside berører flere interesser, jf. merknadene. En 
slik fortetting må gis et omfang og volum som er av en slik størrelse at det har betyd-
ning for byutviklingen. Rådmannen vurderer at det er vanskelig å gjennomføre og til-
passe, samtidig som en skal ta vare på de verdier som området representerer både i 
seg selv og som del av byens egenart. 
 
Molde betraktes fortsatt som en grønn by. Det skyldes i stor grad villabebyggelsen som 
omkranser sentrum. Moldes frodige hageanlegg, deriblant Humlehaven, speilet den 
lune beliggenheten og gav byen karakter. 
 
 



Som utpreget «båndby» har det vært viktig i utviklingen av Molde - også i Sverre Pe-
dersens gjenreisningsplan - med «fingerprinsippet» på tvers av landskapets linjer. Det-
te prinsippet er videreført i kommunedelplaner og reguleringsplan for sentrum. Flere 
grønnkorridorer, inkludert Moldeelva, går fra heia ned til sentrum. Det er også et poeng 
at villaområdene beveger seg på tvers av landskapslinjene og noen steder helt ned mot 
sentrum. Dette formidler byhistorie og bidrar til mangfold og diversitet i sentrums nær-
område. Sandvegen danner en naturlig grense mellom sentrumsbebyggelse og villa-
bebyggelse - både sett i forhold til strukturer, landskap og historie.   
 
Boligområdet nord for Sandvegen framstår som tidstypisk og homogent. En eventuell 
fortetting med sentrumsbebyggelse nord for Sandvegen vil bryte opp naturlige byg-
ningsstrukturer og redusere boligområdets kvalitet. Rådmannen ser det verken som 
ønskelig eller nødvendig at området nord for Sandvegen åpnes for en bymessig fortet-
ting. I tillegg følger rådmannen råd gitt fra Møre og Romsdal fylkeskommune om sone-
avgrensingen.  
 
Rådmannen ser for seg at det er vanskelig å legge til rette for både å ta vare på egen-
arten og kvaliteten i området og en ny urban utbyggingsform som en del av samme 
området. Rådmannen har vurdert at det må gjøres et valg, og har konkludert med at for 
byen er det riktig å ta vare på den egenarten området har i dag. 
 
Det betyr ikke at det ikke kan skje tiltak i området. Planbestemmelsene for området 
merket med grønn i temakart for fortetting er veldig tydelig på, hva som kan gjøres. I de 
grønne områdene er det strukturen som er viktigst å bevare. Derfor tillates det ikke fra-
deling av nye tomter og tilbygg/bygg på eksisterende tomter må underordne seg ho-
vedhuset. Gatestrukturen/hagestukturen er også viktige momenter i de grønne sonene. 
Bestemmelsene tillater en økning av antall boenheter innenfor gjeldende bygnings-
masse under forutsetning at krav om uteoppholdsareal, lekeareal og parkering over-
holdes. 
 
Rådmannen endrer derfor avgrensningen av sone med særlige begrensninger i frem-
lagt plan. 
 
 
4. Oppsummering 
Planforslaget har fått noen innsigelser etter offentlig ettersyn. Gjennom enkelte end-
ringer og god kommunikasjon med både innsigelsesmyndigheter og berørte parter har 
Molde kommune klart å få alle innsigelser til planen trukket. 
 
Endringene berører hovedsakelig planbestemmelsene der det ble krevd suppleringer, 
presiseringer og endringer for å være i samsvar med statlige føringer og overordnete 
lover og sikre forskjellige overordnete interesser i den fremtidige planleggingen. 
 
Endringene i plankart er gjort for å presisere formål og for å sikre overordnete interes-
ser innenfor planleggingen (f.eks. barn og unges interesser). Et foreslått boligområde 
(B2) er tatt ut av planen ettersom kommunen ikke kunne komme til enighet med fyl-
kesmannen i Møre og Romsdal. Dette er den eneste innsigelsen det var ikke mulig å 
løse. 
 
Endringen for fortettingssonene er gjennomgått i saksframlegget og rådmannen innstil-
ling går fram av konklusjonen der. 
 



Det er også gjort noen endringer pga. tegnefeil og forglemmelser. Ingen av disse end-
ringene er vesentlig og i de tilfellene det var nødvendig ble de berørte partene kontak-
tet og fikk mulighet til å uttale seg (jf. plandokumenter). Etter rådmannens vurdering 
trenger planen ikke ny offentlig ettersyn og kan behandles som den foreligger. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planen legger til rette for økt befolkning og verdiskaping i Molde. Gjennom tilretteleg-
ging for nye boligområder og utvikling av sentrale næringsområder gir planen grunnlag 
for nye bosetninger og investeringer.  
 
På lengre sikt vil befolkningsveksten sannsynligvis utløse behov for oppgradering og 
utvidelse av både teknisk og sosial infrastruktur i kommunen. Per i dag er kapasitetene 
på institusjonene tilstrekkelig, men enkelte kan trenge utvidelse. Nye barnehager og 
utvidet barnehageareal er del av planforslaget og vil påføre kommunen kostnader. 
 
Planen vurderer ikke kapasitet av vann- og avløpsnettet, men utvidelse og nyetablering 
av boligområder vil føre til nødvendige investeringer.  
 
Investeringer i trafikkanlegg særlig for tilrettelegging for myke trafikanter vil være nød-
vendig i fremtiden. 
 
 
5. Anbefaling 
Rådmannen viser til ovenstående og anbefaler at saken legges fram til kommunestyre 
med tilrådning å egengodkjenne planen. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Vedlegg 1 - ROS-analyse 
5 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning 
6 Vedlegg 3 - Barn og unge i planprosessen 
7 Vedlegg 4 - Offentlig deltagelse 
8 Vedlegg 5 - Oppsummering av innspill og kommentarer 
9 Temakart 1 - ABC-soner 
10 Temakart 2 - Soner parkering 
11 Temakart 3 - Soner lekeplasser og uterom 
12 Temakart 4 - Fortetting 
 
 
 


