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Detaljregulering gnr. 23 bnr. 2 - Fladmark. Plan nr 201601 - Godkjenning 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

31/17 Plan- og utviklingsutvalget 06.06.2017 

65/17 Molde formannskap 14.06.2017 

50/17 Molde kommunestyre 22.06.2017 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 22.06.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Fladmark, plan nr. 201601, slik denne framgår av vedlagte plandokumenter. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 14.06.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Fladmark, plan nr. 201601, slik denne framgår av vedlagte plandokumenter. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.06.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Fladmark, plan nr. 201601, slik denne framgår 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 Fladmark, plan nr. 201601, slik denne framgår av vedlagte 
plandokumenter. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Angvik Prosjektering AS 
 
Plansituasjon: Reguleringsplan for Cecilienfryd, vedtatt 1993:  

Reguleringsformålet er villamessig bebyggelse, med slike 
bestemmelser: 
 
Område for åpen, villamessig bebyggelse. 
 
a. Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

Sokkeletasje kan hvor terrenget etter bygningsrådets skjønn 
ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammer av 
bestemmelsene i byggeforskriftene. 

b. Boliger skal ha et volum og et arkitektonisk formspråk som er 
tilpasser eksisterende våningshus på gnr. 23 bnr. 2. 

c. For hver leilighet skal det på egen tomt avsettes plass for 1 
garasje samt 1 biloppstillingsplass. 

 
Utnyttelsesgrad er definert til BYA = 25%. 



 

 
Gjeldende reguleringssituasjon 

 
Kommuneplan for Molde del 1: 
Arealbruksformålet er bolig. Vedrørende grad av fortetting, ligger 
planområdet innenfor «gul sone», med følgende bestemmelser: 
 
Områder for småhusbebyggelse, jfr. Temakart 4 (gul sone) 
 
§ 20.10 Småhuspreget skal ivaretas i det enkelte prosjekt. Med 
småhus menes frittliggende eller sammenbygde bolighus. § 20.3 
gjelder ikke. (§ 20.3 I planer der det er regulert til villamessig 
bebyggelse skal villamessig forstås som frittliggende bebyggelse 
(enebolig, vertikaldelt/horisontaldelt tomannsbolig)). 
 
§ 20.11 Strøkets dominerende bebyggelsesstruktur skal legges til 
grunn ved plassering av ny bebyggelse, avstand til veg skal særlig 
vektlegges. 
 
§ 20.12 Nye tiltak skal opprettholde strøkets karakter ved og 
samspille md høyde, volum, grunnflate, takform, farge, 
materialbruk og terreng. 
 
Ellers er det gitt bestemmelser om parkering:  
Boenhet < 60 m2 min. 1,5 
Boenhet > 60 m2 min. 2,0 
 
Utomhusareal: 
50 m2 pr. boenhet. Balkonger og terrasser kan inngå. 
 



 
Planområdet: Planområdet er totalt på 4,3 daa. Arealbruksformålenene er i tillegg  

til boligformål, vegareal og felles lekeplass. 
På området står det i dag en større driftsbygning. 
 

Prosess:  Etter godkjenning fra plan- og utviklingsutvalget ble forslag til 
detaljregulering lagt ut til offentlig innsyn i perioden 08.03. – 19.04.2017. Det er mottatt 
21 merknader til dette. 

Saksgjennomgang: 

De mottatte merknadene: 
 
Lars Storås Haugen, Trastalia 16 

 Vedr. «strøkets bebyggelsesstruktur» stilles det spørsmål ved at det på dette arealet 
legges til rette for 16 boenheter, mens det langs Trastalia er 30 boenheter i dag. 

 Stiller spørsmål ved avkjøring midt i svingen som nå er, og like etter avkjøring til 
barnehagen 

 Hvis det er riktig at bygningene kommer høyere enn dagens løe, vil disse stenge for 
bebyggelsen bak. 

 
Statens vegvesen 

Ber om ytterligere presisering i bestemmelsene vedr. utforming av kryss med 
Moldelivegen. 

 
Geir Gjelsten, Trastalia 27 

Ønsker utbygging velkommen, men mener den planlagte utbyggingen er for omfattende 
og høy. Det blir en ruvende bygningsmasse og et uoversiktlig vegkryss ved etablert 
lekeplass. 

 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 

Ingen merknad. 

 
Avinor AS 

Planområdet og utbyggingen omfattes ikke av restriksjoner knytte til flyplassen og 
innflygingen til denne. 

 
Naturvernforbundet i Molde v/ Knut Løken 

Det stilles spørsmål om området er undersøkt for viktige arter eller svartelistede arter, 
og mener at vurderingene etter naturmangfoldsloven er for dårlige. Det kreves at det 
gjøres undersøkelser/kartlegging. 
Videre må det tas standpunkt til hvordan jord fra anleggsområdet deponeres og 
plasseres. 

 
Trastalia Interesselag v/ leder Maria Moen Storøy 

 Mener at tillegget av lekearealet ikke endrer reguleringsforslaget betydelig. 

 Det er misvisende å vise til utnyttelsesgraden for eksisterende bebyggelse, da denne 
har en annen karakter. En mener at ved fortetting må en uansett forholde seg til 
reguleringsplan og ikke omliggende enheter. 

 Ny bebyggelse vil bli et stengsel for eksisterende bebyggelse. 

 Eksisterende snarveg vil forsvinne. 

 En kan ikke se at det foreligger tilfredsstillende løsning for trafikken mot fotballbanen. 

 
Ann Eva Sæter og Steinar Småge, Trastalia 3 

Generelt synes en at det «ble litt høy utnytting av tomta og at de kom veldig nær oss og ble 
veldig høyt». 



 Er det ikke behov for nytt oppstartsvarsel? 

 Er konsekvensene for barnehagearealet og gjenstående vegareal vurdert? 

 Etterlyser beskrivelse av prosessen etter 18.10.16 vedr. utvidelse av planområdet. 

 Eksisterende private lekeplass kan ikke tas med i vurderingene, jfr. planomtalen. 

 Byggehøyde: Høyeste bygg må ikke være høyere enn nordligste boligrekke på gnr. 23 
bnr. 927. Byggehøyden må reduseres med hensyn på utsikt og innsyn for naboene bak. 
– Ny bebyggelse må ikke redusere bokvaliteten for naboene bak. 

 Type boligbebyggelse: Viser til kommuneplanens gule fortettingssone. 4-mannsbolig er 
ikke typisk boligtype i området, heller ikke parkeringsløsningen. Bebyggelsen vil gi økt 
trafikk, ca 80 ÅDT. 

 Parkeringsplasser på nordsiden er ikke i samsvar med prosjektlederens signal tidligere. 
Det ikke ønskelig med atkomst fra nord. 

 Nytt fortau bør flyttes på andre siden av vegen, og kjørevegen blir da rettere og mer 
oversiktlig. 

 Er det i planen sikret nok parkeringsplasser? 

 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Ingen merknad. 

 
Magnar Nesbakk og Solveig Gulliksen, Trastalia 6 

 Det er uoversiktlige trafikkforhold i dag. Veien bør rettes opp, og gangsti/fortau må 
etableres langs hele trasséen. 

 4-mannsboliger harmonerer ikke med eksisterende bebyggelse. 

 De nye byggene vil bli som en vegg/mur mot sør, og ta utsikten for mange naboer bak. 

 
Marie Vatne og Hugo Strand, Trastalia 32 

 Det er gjort ubetydelige endringer siden forrige planforslag. «Tettheten» er den samme. 

 Prosjektet bryter med gjeldende bygningsstruktur på Cecilienfryd, og vil framstå som 
fremmed. Eksiterende bebyggelse gir «overhode ikke samme negative visuelle uttrykk 
som utbyggingsforslaget vil gjøre». 
Det er ikke mulig å gjøre avbøtende tiltak for å bedre inntrykket, da prosjektet er for stort 
og tett. 

 Det forventes en utbygging som bevarer områdets egenart og kvaliteter. 

 Planen gir ikke tilfredsstillende svar på de trafikale utfordringene. 

 
Frode Kvalheim, Trastalia 5 

 Bygningsmassen framstår like dominerende som før. 

 Barna og trafikksikkerheten må prioriteres. 

 Fortetting må ikke føre til store negative konsekvenser for beboerne i området. 

 
Arne Kavli og Sissel Waagbø, Trastalia 4 

 Utnyttelsen av tomten er for stor. To firemannsboliger plassert så nær hverandre mot 
nord vil framstå malplassert. En utbyggelsesform mer i samsvar med eksisterende må 
velges. 

 Trafikksikkerhet: Gang- og sykkelveg må videreføres med grønn skillerabatt helt opp til 
Tanners veg, uten å krysse vegen. 

 En mener at innskjerping av kryss/sving ikke bedre oversikten, og at kryssing at 
kryssing for gående og syklende vil forverre trafikksikkerhetssituasjonen. 

 Det må påregnes aking i bakken og stor fart av syklende. 

 
Solveig O. og Lars Myklebust, Trastalia 7 

 Det er ikke gjort vesentlige endringer i planforslaget i forhold til tidligere. 
Bygningsmassen framstår fortsatt som dominerende, og følger ikke vedtatt 
reguleringsplan for området. 



 Prosjektet skiller seg klar ut i forhold til eksisterende bebyggelse, det blir en høy, 
kompakt og ruvende boligmasse, som forringer utsikt og solforhold. 

 Utbyggingen må ta hensyn til den eksisterende situasjonen. 

 Det stilles spørsmål ved de inntegnede parkeringsplassene på nordsiden, da det er 
informert om at atkomsten fra nord bare skal være til nødbruk. 

 Det er ikke vist en tilfredsstillende løsning for myke trafikanter i området. De 
eksisterende trafikale utfordringene i området er allerede store, og vil bli forsterket 
vesentlig med den nye bebyggelsen. 

 
Hege Bakken og Halvard Arntzen, Trastalia 9 

Nytt planforslag er identisk med tidligere forslag. 
Sammenligning med øvrig bebyggelse er misvisende når det gjelder utnyttelsesgrad. 
Det samme gjelder å sammenligne bygningshøyde med låvens mønehøyde. To 
firemannsboliger får en helt annen virkning.  
Firemannsboliger vil framstå som blokk/vegg for flere i Trastalia og Tanners veg. Å 
gjøre arkitektoniske tilpasninger endrer ikke på dette. 
Det er uoversiktlige trafikkforhold i området i dag. Gang-/sykkelveg bør legges på 
vestsida av vegen. Løsningen i planen sees på som dårlig og farlig for folk i området. 
Ber om at utbyggingen tilpasses området, tar hensyn til utsikt og estetikk, samt 
trafikksikkerhet. 

 
Andreas Kanestrøm, Trastalia 34 

Positiv til at låven fjernes, men er opptatt av at det ikke legges til rette for for stor 
fortetting. 16 boenheter på dette arealet vil skille seg ut, og er ikke nevneverdig 
annerledes enn i tidligere plan 

 
Bård Tafjord 

Bekymret for høyden på bebyggelsen, som for hans eiendom vil redusere lys og sol 
vinterstid. 
Oppfordrer til at utvalget tar befaring. 

 
John Erik Johnsen, Trastalia 25. 

Mener det tas for lite hensyn til beboerne i området. 
Foreslås at det tas befaring for å se på området som skal bygges ut, og på de trafikale 
løsningene. Er skeptisk til fotgjengerovergang i en sving. 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

Oppfordrer til at gammelt stabbur kan flyttes. 
Ingen øvrige merknader til planforslaget. 

 
Mattilsynet 

Ingen merknad 

 
Frank Rødseth, Tanners veg 2 

De nye boligene vil representere en kraftig fortetting i området, og bidra til å forringe 
eksisterende bomiljø. 
Trafikkløsningene er tilfeldige og lite trafikksikker 

 



 
 
Merknadene retter seg særlig mot to forhold: Trafikksikkerhet og graden av fortetting. 
Dette er de samme hovedtemaene som det var fokusert på under oppstarten av 
planarbeidet. 
 
Trafikksikkerheten: 
 
Cecilienfrydvegen er i dag tilkomstveg til kunstgressbane, barnehage og boligene i 
Tannersveg og Trastalia. 
Fra Moldelivegen og forbi barnehagen er det etablert gang- og sykkelveg. Ellers er det 
ingen separering mellom kjørende og myke trafikanter. 
 
I merknadene er det pekt på at det er en til dels uoversiktlig trafikksikkerhetssituasjon i 
området, der aktviteten ved kunstgressbanen er en av hovedårsakene. 
 
Gjennom ny reguleringsplan og forutsetningene for denne skal følgende tiltak 
gjennomføres: 

 Opprydding ved krysset til Moldelivegen, jfr. forutsetningene fra Statens vegvesen. 
Det betyr sikring av siktkravene etter vegnormalene, Håndbok N100. Dette tiltaket 
skal gjennom rekkefølgebestemmelse være gjort før igangsettingstillatelse for 
prosjektet gis. 

 Det skal etableres opphøyde fotgjengeroverganger i Cecilienfrydvege. Dette vil 
både tydeliggjøre krysningspunkt på vegen, samt redusere kjørehastigheten. 

 Krysset mellom Tanners veg og Cecilienfrydvegen vil bli strammet opp, slik at 
Tanners veg blir gitt en krappere kurve. Kombinert med fotgjengerovergang mener 
rådmannen at dette også vil medvirke til nedsatt kjørehastighet. 

 Langs planområdets østgrense er det innregulert fortau. Dette gir en separering av 
gående og kjørende helt opp i Tanners veg. 



 Tilkomsten til nye boliger og garasjer skal skje via ny avkjørsel fra 
Cecilienfrydvegen. Det betyr at den økte trafikken som en følge av boligene, inn til 
80 ÅDT, ikke vil belaste Tanners veg. 

 
Oppsummert mener rådmannen at med disse tiltakene vil trafikksikkerhetssituasjonen 
bli betydelig forbedret, og på en slik måte at trafikken fra planområdet ikke vil 
representere en vesentlig økt risikofaktor. 
 
Grad av fortetting: 
 

 
 

 Ny bebyggelse er utformet som firemannsboliger i to etasjer. Eksisterende 
bebyggelse i området består av én- og to-manns boliger, eneboliger i rekke og tre-
manns boliger. Ovenstående figur viser strukturen i området, der ny bebyggelse 
etter rådmannens vurdering faller akseptabelt inn i denne. 

 Bygninger i to etasjer oppfattes som moderat, og påregnelig. 

 Denne bygningsformen vurderes ikke å føre til vesentlig større reduksjon i utsikt for 
bakenforliggende bebyggelse enn evt. alternative utbyggingsformer. 
I denne vurderingen er det lagt vekt på at det både nord og øst for planområdet er 
det god avstand til eksisterende bebyggelse, ved at Tanners veg ligger mellom, og 
at det er stigende terreng bakover. 

 Da utnyttelsesgraden etter rådmannens vurdering er akseptabel, er det 
totalvirkningen av fire like bygninger som må vurderes. Dette er tatt opp ved 
tidligere behandling hvor konklusjonen var at det i byggesaken kan settes krav til 
arkitektonisk utforming, gjennom materialvalg og farge, i den hensikt å gi et mindre 
bastant inntrykk. Rådmannen legger vekt på at dette blir fulgt opp. 

 
Naturmangfoldloven: 



Planområdet er vurdert ut fra tilgjengelig kunnskap, jfr. naturmangfoldloven § 8. I tillegg 
er det innhentet opplysninger om hvordan området har vært brukt, og hvordan dette 
kan ha påvirket vegetasjonen.  
Rådmannen vurderer etter dette at på grunnlag av registreringer og lokalkunnskap er 
det ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser. Den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 6 vil fortsatt være gjeldende for gjennomføring av tiltak. 

Tilråding: 

Det er mange merknader til planen. Det er ingen spesielle merknader fra offentlige 
høringsinstanser. Naboer i området har merknader til trafikale forhold og fortetting som 
en følge av utbyggingen. Rådmannen har vurdert alle merknadene, og rår til at 
detaljreguleringen fremmes til sluttbehandling. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Situasjonsplan 
5 Vedlegg 1 - ROS-analyse 
6 Merknader samlet 
7 Plankonsulentens kommentarer til merknadene 
 
 
 


