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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

62/16 Plan- og utviklingsutvalget 08.11.2016 

154/16 Molde formannskap 15.11.2016 

123/16 Molde kommunestyre 15.12.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.12.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommunedelplan 
for Hjelset, 2016-2026, plannr. K201301 som består av følgende dokumenter med endringer 
som framgår av saksframlegget og plandokumentene. 
 

Plankart (1:10.000) 
Planbestemmelser, sist revidert 28.9.2016 
Planbeskrivelse, sist revidert 10.10.2016 
Vedlegg 1 – ROS-analyse 
Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
Temakart 1 – ABC-soner 

Behandling 

Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 15.11.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og for-
skrift om konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende ut-
redet. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommu-
nedelplan for Hjelset, 2016-2026, plannr. K201301 som består av følgende dokumenter 
med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumentene. 
 



Plankart (1:10.000) 
Planbestemmelser, sist revidert 28.9.2016 
Planbeskrivelse, sist revidert 10.10.2016 
Vedlegg 1 – ROS-analyse 
Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
Temakart 1 – ABC-soner 

Behandling 

Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 08.11.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og for-
skrift om konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende ut-
redet. 
 
Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommu-
nedelplan for Hjelset, 2016-2026, plannr. K201301 som består av følgende dokumenter 
med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumentene. 
 

Plankart (1:10.000) 
Planbestemmelser, sist revidert 28.9.2016 
Planbeskrivelse, sist revidert 10.10.2016 
Vedlegg 1 – ROS-analyse 
Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
Temakart 1 – ABC-soner 

 
 

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) tiltrådte. 11 voterende. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

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. 
 



Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommu-
nedelplan for Hjelset, 2016-2026, plannr. K201301 som består av følgende dokumenter 
med endringer som framgår av saksframlegget og plandokumentene. 
 

Plankart (1:10.000) 
Planbestemmelser, sist revidert 28.9.2016 
Planbeskrivelse, sist revidert 10.10.2016 
Vedlegg 1 – ROS-analyse 
Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 
Vedlegg 3 – Barn og unge i planprosessen 
Vedlegg 4 – Offentlig deltagelse 
Temakart 1 – ABC-soner 

 

 

1. Bakgrunn 

Vedtak om at nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal skal etableres på Oppdøl, 
ble gjort etter en kommuneplanprosess for å avklare aktuelle tomtevalg. Da valget var 
gjort, var det nødvendig å sluttføre kommuneplanprosessen for å komme fram til en 
samlet og helhetlig overordnet plan som støtter realisering av målsetningene beskrevet 
i plandokumentene for Hjelsetområdet. 
 
Ny plan vil erstatte deler av Kommuneplanens arealdel 2008-2020. 

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 merknader 
og i tillegg to innsigelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
 
Merknadene og rådmannens kommentarer til merknadene er lagt ved plandokumente-
ne som vedlegg 5. 
 
Innsigelsene gjaldt formuleringer i planbestemmelsene. Det var hovedsakelig en for-
glemmelse at disse ikke ble tilpasset med de samme formuleringene som er brukt i 
kommuneplanens arealdel, del 1, 2015-2025. Disse er ment å være gjennomgående 
for hele kommunen. Innsigelsene er trukket etter at kommunen har oppdatert planbe-
stemmelsene. 
 
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 Hjelset sentrum 
Hjelset har i dag ikke klart definert sentrumsområde. Planen legger til rette for en mer 
styrt utvikling og tilrettelegging for sentrale funksjoner rundt butikken/skolen. Dette er 
gjort på bakgrunn av gjennomførte analyser og tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen.  
Et sentrumsområde som er tilpasset Hjelset sine behov kan ha stor betydning for at-
traktiviteten av stedet. Sentrumsområdet er regulert med en båndleggingssone som 



omfatter et større areal for å sikre en helhetlig planlegging. I tillegg til sentrumsformålet 
omfatter dette skoleområdet, vegkrysset, fylkesvegen og areal for den nye brannsta-
sjonen. 
 
3.2 Lekeplasser og uteoppholdsareal 
Bestemmelsene som gjelder lekeplasser er videreført fra kommuneplanens arealdel, 
del 1 2015-2025, som ble vedtatt i Molde kommunestyre den 6.10.2016. Målet er å ha 
enhetlige bestemmelser og å skaffe forutsigbarhet i hele kommunen. 
 
3.3 Jordvern 
Molde kommune tar nasjonale føringer om jordvern inn i kommunedelplanen. I konse-
kvensutredningen og ROS-analysen ble derfor områder som var foreslått til utbygging 
og som berørte areal som kan brukes til matproduksjon, ikke tatt inn i planen. Boligom-
rådet på Hungnesmarka ble redusert slik at området som er dyrkbar jord nå er LNF-
område. Dette vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for fremtidig tilgang til bolig-
tomter på Hjelset. Molde kommune har fått ros fra Fylkesmannen for denne holdning-
en.  
Boligbehovet for fremtiden kan dekkes gjennom eksisterende boligområder. I kommu-
neplanens arealdel er det avsatt langt mer boligareal enn behovet basert på estimert 
befolkningsutvikling (jf. planbeskrivelse).  
 

4. Oppsummering 

Planforslaget har fått to innsigelser etter offentlig ettersyn. Disse gjald bestemmelser 
som ikke ble tilpasset gjennomgående bestemmelser før utsending til offentlig ettersyn. 
Innsigelsene er trukket etter at planbestemmelsen ble korrigert.  
 
Det er også gjennomført to endringer i formålene på plankart. Det ble brukt feil formål 
på et område. Dette er rettet opp i plankartet. En nausttomt til en gård ble tatt inn etter 
innspill fra grunneieren.  
Dessuten ble alpinbakken fra gjeldende kommuneplanens arealdel videreført etter 
muntlig innspill fra befolkningen. Ved utlegging til offentlig ettersyn var den ikke del av 
plankartet fordi vi hadde feil informasjon vedr. status. 
 
Ellers er det ikke nødvendig med endringer i plandokumentene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planen legger til rette for økt befolkning og verdiskaping på Hjelset. Gjennom tilrette-
legging for nye boligområder, videreføring av regulerte områder og utvikling av næ-
ringsområder samt sykehusområdet, gir planen grunnlag for ny bosetning og investe-
ringer. 
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 tilstrekkelige. Ny barnehage på Hungnesmarka 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 bli nød-
vendig i fremtiden. 



 
5. Anbefaling 
Rådmannen viser til ovenstående og anbefaler at saken legges fram til kommunestyre 
med tilrådning om å egengodkjenne planen. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 
5 Vedlegg 1 - ROS-analyse 
6 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning 
7 Vedlegg 3 - Barn og unge i planprosessen 
8 Vedlegg 4 - Offentlig deltagelse 
9 Vedlegg 5 - Innspill og kommentarer 
10 Vedlegg 6 - Kommentarer til offentlig ettersyn 
10 Temakart 1 - ABC-soner 
 
 
 


