
Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark.

Plankonsulentens vurdering av merknader i forbindelse med offentlig ettersyn 10.05.2017.

1. Planlagte tiltak består av 4 like bygg med fire boenheter i hvert bygg. Byggene er i 2 etasjer 

med saltak. Bygningstypen er i samsvar med ny kommuneplans definisjon. En felles garasje 

plassert under bakken og under deler av bebyggelsen endrer ikke dette (jfr saksframlegget 

sak 12/17- 28.02.2017).

Plankonsulenten mener at foreslått løsning vil føre til en bedre trafikksituasjon med redusert 

kjørehastighet og bedre siktforhold. I planbeskrivelsen er det foreslått at 

fotgjengeroverganger kan etableres med økt belysning. Dette vil være et naturlig punkt i en 

utbyggingsavtale med Molde kommune. I tillegg er det stilt krav i planbestemmelsene pkt 5.1 

om at frisikt i krysset Moldelivegen/Cesileinfrydvegen skal sikres før det gis 

igangsettelsestillatelse.

Bygningene er planlagt med en kotehøgde på +77,5 og +80,7. Kotehøgden på eksisterende 

låve er +79,9 og høyeste tre har kotehøgde på +85,7. Planlagte tiltak ligger dermed ca 0,7 

meter over eksisterende låve. Planlagt bebyggelse er splittet opp og plassert med 8 meters 

avstand mellom hverandre for å skape luft mellom byggene og for å sikre utsyn fra 

bakenforliggende bygg.

2. Planbestemmelsene pkt 5.1 endres slik at frisikt sikres i henhold til SVV sin håndbok V121.

3. Plankonsulenten viser til vurdering under punkt 1 over vedrørende tiltakets størrelse og 

høyde. Når det gjelder forholdet til krysset og etablert lekeplass er plankonsulenten av den 

formening at planlagte tiltak bedrer trafikksikkerheten. I dag er det blandet trafikk mellom 

bilister og myke trafikanter. Med planlagte tiltak får de myke trafikantene eget areal på 

planlagte fortau med gangfelt over vegen for kryssing.

4. Ingen kommentar

5. Ingen kommentar

6. Forslagstiller kommer med følgende opplysninger vedrørende arter og naturmangfold:

«Tunet.

Hovedhuset ble bygd i 1954 da ble gjort betydelig forandringer på tun området fordi det 

gamle våningshuset ble revet og det nye flyttet lengere vest.

Hele tunområdet mellom løe og hoved huset ble forandret igjen i perioden 1997 til 2001.

Det startet med ny garasje og legging av uteplass omkranset med steinmur.

Alle eksisterende plener skriver seg fra denne tiden. Mesteparten av vegetasjonen kommer 

også fra denne omleggingen

Hekken som står mellom gårdstunet og Tannersvei er også fra denne tiden.

Øst for låven ble området ordnet med jordvoll og planert i 1997/98 dette i forbindelse Planor 

sin utbygging av området.  Rauma Folkehøgskole leide låven til stall for deres hester, skolen 

hadde “hestelinje” 



Området sør for låven var en del av denne avtalen og ble brukt til innhegning og foring for 

hestene.

Den sørlig delen av reguleringsområdet var tidligere brukt til dyrking av grønnsaker».

Som det går fram av forslagstiller sine opplysninger er terrenget på planområdet bearbeidet i 

flere omganger opp gjennom årene. Det vurderes som lite sannsynlig at det er viktige arter i 

området. Etter de opplysninger som plankonsulenten har er det ikke behov for 

spesialdeponering av jord og masser fra planområdet.

7. Ved å legge til rette for lekeplass i sørvest blir det mer og bedre egnet utomhusareal rundt 

planlagt bebyggelse. Dette går fram av revidert utomhusplan under pkt. 6.3 i 

planbeskrivelsen. 

Det er i saksframlegget (sak 12/17- 28.02.2017) vist til at den reelle utnyttelsgraden for 

tilgrensende områder med konsentrert bebyggelse er mer enn 40%, mens reguleringsplanen 

for samme området oppererer med en utnyttelsgrad på 30%. Plankonsulenten er av den 

oppfatning at det er den reelle utnyttelsesgraden som bør ligge til grunn som 

sammenligningsgrunnlag.

Ny bebyggelse vil føre til endret utsikt for bakenforliggende bebyggelse. Samtidig er det 

verdt å merke seg at høyeste tre på eiendommen ligger ca 5 meter høyere enn planlagt 

bebyggelse og at eksisterende låve ligger ca 0,7 meter lavere enn planlagt bebyggelse. Ved å 

åpne opp med 8 meter mellom byggene skapes luft og utsyn for bakenforliggende 

bebyggelse.

Fortauet øst i planområdet vil fungere som erstatning for snarvegen.

Ved å legge til rette for fortau og fotgjengoverganger slik planforslaget legger opp til, er 

plankonsulentens oppfatning at forholdene bedres for de myke trafikantene, også de som 

ferdes til og fra fotballbanen.

8. For vurdering av utnyttelse og høyde, se punkt 1 og punkt 7.

Plankonsulent og kommune har vurdert at nytt oppstartsvarsel ikke er nødvendig i saken. 

Arealet som er tatt inn i planområdet som lekeareal er avklart med Molde kommune som 

grunneier.

Plankonsulenten er ikke kjent med hvilke tanker kommunen har for gjenstående vegareal i 

forhold til barnehagearealet.

Etter 18.10.2016 er det gjort avtale mellom forslagstiller og Molde kommune om å innlemme 

arealet i sørvest i planområdet. Deretter er planforslaget justert i forhold til dette.

Eksisterende lekeplass er beskrevet i planbeskrivelsen som en lekeplass plankonsulenten 

mener bør kunne tas med som lekeplass ved beskrivelse av aktuelle arealer nær 

planområdet. Dette arealet er imidlertid ikke med i beregningsgrunnlaget for størrelsen på 

tilgjengelig lekeplassareal for selve planområdet.

For vurdering av utnyttelse og høyde, se punkt 1 og punkt 7.

Adkomst fra nord vil kun være unntaksvis ved varelevering og utrykning.

Trafikkøkningen vil kun gjelde fra Moldelivegen og opp Cesileinfrydvegen og inn til 

planområdet i sør. Plankonsulenten har lagt il grunn en økning på 64 ÅDT (1 bil pr boenhet 

kjører 2 turer t/r hvert døgn: 1x16x4=64).

Løsningen med fortauet på vestsiden av Tannersveg er gjort i samarbeid med Molde bydrift

og vurderes som en god løsning som vil føre til en bedring av trafikksikkerheten i forhold til 

dagens situasjon.



Det er avsatt 28 parkeringsplasser i parkeringskjeller og 4 p- plasser på utsiden (hver boenhet 

skal ha 2 p- plasser).

9. Ingen kommentar.

10. Ved å stramme opp vegkrysset mener plankonsulent og kommunen at hastigheten reduseres 

og at det blir bedre sikt i forhold til dagens situasjon. Etablering av fortau/gangsti langs hele 

traseen anses ikke som en oppgave for utbygger. 

For vurdering av 4- mannsboligene og eksisterende bebyggelse, se punkt 1 og punkt 7.

11. Planområdet er utvidet med en lekeplass i sørvest på ca 300m². Dette gir større og bedre 

utomhusareal rundt planlagte bygg. Utnyttelsesgraden for planområdet er 38%. I 

nærområdet finnes konsentrert bebyggelse med en reell utnyttelsesgrad på mer enn 40%. 

Planlagte bygg er planlagt med utgangspunkt i eksisterende våningshus på eiendommen, nå 

gnr 23 bnr 845. Dette er et våningshus med 2 etasjer, kjeller, loft og saltak. Eksisterende bygg 

i nærområdet består av rekkehus i 2 etasjer med saltak og loft, 3- mannsboliger i 2 etasjer 

med saltak og loft og eneboliger i 1 og 1,5 etasjer med saltak og loft. Planlagte bygg er på 2 

etasjer med saltak.

Planlagte bygg er i samsvar med ny kommuneplans definisjon. At felles garasje er plassert 

under bakken og deler av bebyggelsen endrer ikke dette (jfr saksframlegget sak 12/17-

28.02.2017).

Forholdet til det trafikale er kommentert over, blant annet under punkt 1.

12. Når det gjelder planlagte bygg, se kommentarer over, blant annet punkt 11.

Når det gjelder det trafikale er plankonsulentens formening at planlagte tiltak bedrer den 

trafikale situasjonen og vil føre til bedre trafikksikkerhet for alle, også barna. Se ytterligere 

kommentarer over, blant annet punkt 1 og punkt 8.

Forholdet til byggehøyde og utnyttelsesgrad er kommentert over, se blant annet punkt 1, 7 

og 11. 

13. Forholdet til byggehøyde og utnyttelsesgrad er kommentert over, se blant annet punkt 1, 7 

og 11. 

Forholdet til trafikksikkerhet er kommentarer over, blant annet punkt 1. Ved å etablere 

fotgjengeroverganger og fortau blir de myke trafikantene skilt fra resten av trafikken. I dag er 

det ikke slikt skille. Plankonsulenten mener at planlagte tiltak bedrer trafikksikkerheten. 

14. Bakgrunnen for å utarbeide en detaljregulering av området er fordi man ønsker en annen 

utnyttelse enn eksisterende reguleringsplan legger opp til. Planområdet er utvidet med en 

lekeplass i sørvest på ca 300m². Dette gir større utomhusareal rundt planlagte bygg.

Forholdet til byggehøyde og utnyttelsesgrad er kommentert over, se blant annet punkt 1, 7 

og 11. 

Adkomst fra nord vil kun være unntaksvis ved varelevering og utrykning. Det er avsatt 28 

parkeringsplasser i parkeringskjeller og 4 p- plasser på utsiden (hver boenhet skal ha 2 p-

plasser). Trafikkøkningen vil kun gjelde fra Moldelivegen og opp Cesileinfrydvegen og inn til 

planområdet fra sør. 

Forholdet til trafikksikkerhet er kommentert over, se blant annet punkt 3.



15. Planområdet er utvidet med en lekeplass i sørvest på ca 300m². Dette gir større og bedre  

utomhusareal rundt planlagte bygg. Plankonsulenten mener at omkringliggende bebyggelse 

og utnyttelsesgrad er et viktig sammenlikningsgrunnlag. Det samme er eksisterende låve og 

eksisterende trær. Dette er med på å gi en formening av hvordan planlagt bebyggelse vil 

være i forhold til dagens situasjon. Plankonsulenten er av den formening at brudd i fasadene 

med forskjellige strukturer, retninger, materialer og farger vil bryte opp inntrykket. I tillegg vil 

beplantning og «grønne» områder på garasjedekket bedre inntrykket.

Forholdet til trafikksikkerhet er kommentert over, se blant annet punkt 3.

16. Forholdet til byggehøyde og utnyttelsesgrad er kommentert over, se blant annet punkt 1, 7 

og 11. 

Planområdet er utvidet med en lekeplass i sørvest på ca 300m². Dette gir større og bedre

utomhusareal rundt planlagte bygg.

17. Forholdet til byggehøyde er kommentert over, se blant annet punkt 1 og 7.

18. Det er lagt opp til et fortau langs østsiden av utbyggingsarealet. Dette er gjort for bedre 

trafikksituasjonen og trafikksikkerheten for eksisterende beboere i området. Byggene er 

tilpasset eksisterende bebyggelse, jfr punkt 11 over. Byggehøyden er ikke vesentlig forskjellig 

i forhold til dagens situasjon. Det er lagt opp til fotgjengerovergang før/etter sving i 

forbindelse med planlagt fortau. I dag finnes det ikke slik fortau med fotgjengerovergang.

19. Flytting av stabbur vurderes. Ingen andre kommentarer.

20. Ingen kommentar.

21. Forholdet til byggehøyde og utnyttelsesgrad er kommentert over, se blant annet punkt 1, 7 

og 11.  Forholdet til trafikksikkerhet er kommentert over, se blant annet punkt 3 og punkt 18.
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