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1. Sammendrag 
Plankonsulenten har fått i oppdrag av Ceci Prosjekt AS med å utarbeide planforslag 
for gnr 23 bnr 2 i Molde kommune. Det ble avholdt oppstartsmøte med Molde kom-
mune og meldt planoppstart våren 2016. Planbeskrivelsen gir en beskrivelse av ek-
sisterende situasjon, en beskrivelse av planlagte byggetiltak og konsekvensene av 
dette. Byggesøknad og planforslag kjøres parallelt. Det legges opp til utbygging av 4 
firemannsboliger, felles garasjeanlegg og lekeplass på eiendommen. Det er kommet 
inn 11 merknader i forbindelse med planoppstarten, disse er gjengitt og kommentert i 
pkt. 9. 
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
Hensikten med planarbeidet er å kunne tilby attraktive leiligheter sentralt i Molde 
kommune med kort veg til sentrumsfunksjoner.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagstiller: Ceci Prosjekt AS 
Plankonsulent: Angvik Prosjektering AS 
Prosjektleder: Byggpartner Stig Havnes 
Hjemmeslhavere:  Gnr 23 bnr 2: Ceci Eiendom AS 
   Gnr 23 bnr 835: Molde kommune 
Planområdets størrelse: ca 4,3 daa 
Oppstartsmøte dato: 06.04.2016 
Kunngjøring av planoppstart: 28.04.2016 
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3. Planprosess 
Oppstartsmøte ble avholdt med Molde kommune 06.04.2016. Referat fra møtet føl-
ger som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning.  
Brev til berørte parter og naboer ble sendt 25.04.2016. Oppstart av planarbeidet ble 
annonsert i Romsdals Budstikke 28.04.2016.  
 
Det er avholdt flere møter med Molde kommune etter oppstartsmøtet. Blant annet 
21.06.2016 og 22.06.2016 for avklaringer i forhold til løsning for mjuke trafikanter. 
 
Planforslaget ble sendt til behandling i kommunen 16.09.2016.  
 
Planen var oppe til 1. gangs behandling i Plan- og utviklingsstyret 18.10.2016.  
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
I gjeldende kommunedelplan for Molde kommune by 2000 – 2010 er arealet avsatt til 
boligformål. Prosjektet er i tillegg spilt inn til ny kommuneplan.  
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
I gjeldende reguleringsplan, Cecilienfryd (plan 1189), er arealet regulert til villamessig 
bebyggelse. Planforslaget skal erstatte deler av denne planen. 
 

4.3 Tilgrensende planer 
Ingen andre planer som grenser til det aktuelle planområdet. 
 

4.4 Temaplaner 
I temakart fortetting som er en del av den nye kommuneplanen (ikke endelig vedtatt) 
er området avsatt til område for småhusbebyggelse.  
Planområdet ligger sentrumsnært og nære byen med viktige sentrumsfunksjoner. Det 
er god tilgang til byen for myke trafikanter med fortau og gang/sykkelveger. På dette 
grunnlaget burde fortetting av området være aktuelt. Fortetting av slike områder er 
også i tråd med statlige planretningslinjer jfr også tilbakemeldingen fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
Se punktet over. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 

 
Planområdet ligger sentralt nord- vest for Molde sentrum, i Cecilienfrydvegen. Det er 
kort avstand til viktige funksjoner: 

- Ca 100 meter til barnehage 
- Ca 100 meter til kunstgressbane 
- Ca 600 meter til barneskole 
- Ca 600 meter til ungdomsskole 
- Ca 350 meter til dagligvarebutikk 
- Ca 1,5 km til Molde rådhus 
- Ca 600 meter til Molde sjukehus 
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Planområdet var i utgangspunktet ca 4 daa stort og avgrenset av eiendomsgrensen 
til gnr 23 bnr 2 i vest. Mot nord og øst er planavgrensningen senterlinje veg. Videre 
mot øst og sør er vegareal og kryss for deler av Cecilienfrydvegen og Tanners veg 
planavgrensingen. Etter at planen var oppe til 1. gangs behandling i Plan- og utvik-
lingsutvalget 18.10.2016 er planområdet justert jfr kartutsnittet under slik at planom-
rådet nå er ca 4,3 daa.  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Arealet ligger i dag som et restareal fra den tidligere gården på gnr 23 bnr 2. Det står 
en låve, et stabbur og et par andre uthus/lager på eiendommen i dag. Våningshuset 
er fradelt og blitt egen eiendom med gnr 23 bnr 845. 
  

 
 
Tilstøtende arealer er bebygd med eneboliger, tomannsboliger, kjedede tomannsboli-
ger og tremannsboliger. I tillegg finnes det barnehage, kunstgrasbane og lekeplass i 
nærheten. 
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5.3 Stedets karakter 

 
 
Nord for Trastalia ligger vertikaldelte 2- mannsboliger med 2 etasjer og loft. Sør for 
Trastalia ligger 2- mannsboliger i rekke med 2 etasjer og loft. Sør for Tanners veg lig-
ger eneboliger med 1,5-2 etasjer.  
Områdene med 2- mannsboliger i Trastalia og Tanners veg har en utnyttelse (%BYA) 
på ca 34-37 %. Byggene er ført opp med tradisjonell saltak. 
 
Trastalia, eksempel på område og bebyggelse med 2- mannsboliger i rekke: 
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Trastalia, eksempel på 2- mannsboliger: 

 
 
 
 
 
Tanners veg, 3- mannsbolig: 
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Tanners veg, eksempel på eneboliger i området: 

 

5.4 Landskap 
Planområdet ligger i en sør- vendt helling med gode solforhold hele dagen. Fra Tan-
ners veg i nord til krysset Tanners veg/Cecilienfrydvegen i sør er høydeforskjellen ca 
6 meter, fra ca +72 til ca +66. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Plankonsulenten har undersøkt www.gislink.no, https://askeladden.ra.no og www.kil-
den.skogoglandskap.no (03.08.2016). 
 

 

http://www.gislink.no/
https://askeladden.ra.no/
http://www.kilden.skogoglandskap.no/
http://www.kilden.skogoglandskap.no/
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Planområdet ligger i et areal som inngår som et friområde i Molde kommune sin 
grønnstruktur (fra 1996). Det er opplyst at det i vest er opparbeidet en turveg med 
bru, dette er en viktig adkomst til Moldemarka i nord.  
I tillegg er det registrert en fremmed art, alaskamjølke sør- øst for planområdet (i 
1998).  
Stabburet står registrert som revet/brent i SEFRAK. 
 
Plankonsulenten finner ingen andre registreringer i/i nærheten av planområdet. 
 
 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 
http://kart.naturbase.no, http://artskart.artsdatabanken.no, 
www.gislink.no og www.kulturminnesok.no er undersøkt 03.08.2016.  
Det er funnet registreringer av kjøttmeis, svartmeis, kamsmeller (et småkryp) og 
Nucutena umbratica (et småkryp). Dette er arter som er klassifisert som livskraftige.  
I tillegg er det registrert en fremmed art, alaskamjølke sør- øst for planområdet (i 
1998). 
Plankonsulenten finner ingen andre registreringer av viktige arter, rødelistearter, 
fremmede arter, viktige naturtyper osv i eller i nærheten av planområdet. 
 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslut-
ninger skal vise hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet inn i den konkrete 
saken og hvilken vekt de er tillagt.  
§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på viten-
skapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det 
er foretatt søk i www.gislink.no, www.skrednett.no, http://artskart.artsdatabanken.no 
og www.naturbase.no (03.08.2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.gislink.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.gislink.no/
http://www.skrednett.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
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www.gislink.no: 
Risikosjekk 

 
 
Plansjekk 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gislink.no/
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www.skrednett.no: 
 
Aktsomhetsområder 

 
 
http://artskart.artsdatabanken.no: 
 

 
 
 

http://www.skrednett.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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www.naturbase.no: 

 
 
Det som er framkommet av undersøkelsene er beskrevet over i pkt 5.5 og pkt 5.6.1. 
Vi anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i saken som oppfylt.  
 
§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for 
hvordan myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for 
miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor man 
ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør føre-var-prin-
sippet tillegges stor vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap og at potensialet for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet blir derfor tillagt 
liten vekt. 
Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at om-
rådet er avsatt til boligbebyggelse i reguleringsplan og kommuneplan. Planforslaget 
er i tråd med dette. Samtidig foreligger det ikke informasjon om viktige biotoper eller 
andre viktige registreringer i området. 
Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på 
naturmangfoldet skal bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da 
det verken finnes registreringer eller mistanke om viktige biotoper i området som kan 
ta skade av en utbygging som planlagt. 
Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder og 
den lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultat jf. naturmangfoldloven § 
12. 
Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som plan-
konsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en utbyg-
ging slik planforslaget legger opp til ikke å belaste naturmangfoldet på en negativ 
måte. 

http://www.naturbase.no/
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5.7 Trafikkforhold 
Adkomst til planområdet går via fylkesveg 401, Moldelivegen og kommunal veg Ceci-
lienfrydvegen. Langs Moldelivegen og Cecilienfydvegen er det gang-/sykkelveg og 
fortau.  
Moldelivegen er ca 6 meter bred og Cecilienfrydvegen ca 5 meter bred, begge er as-
faltert.  
Det er kjent at det har vært noen ulykker og nesten ulykker nederst Tanners veg og 
krysset Tanners veg og Cecilienfrydvegen. Opprinnelig var vegforbindelsen mellom 
Cecilienfrydvegen og Tanners veg tenkt som en gang- og sykkelveg, jfr eksisterende 
reguleringsplan for området. Vegen har fungert som bilveg siden feltet ble utbygd 
rundt slutten av 1990- tallet. Det er 30 km/t- sone i området. 
Det er gode bussforbindelser langs Moldelivegen. 
 

5.8 Barns interesser 
Som vist under pkt 5.3 fines det en eksisterende nærlekeplass ca 20-30 meter nord 
for planområdet. Denne lekeplassen er i utgangspunktet for eksisterende boliger, 
men den vil også kunne fungere for planlagte boliger. Her er det benker, huskestativ 
og sandkasse. I tillegg er det kunstgressbane og barnehage med uteområde ca 80 
meter sør for planområdet. Det er i tillegg kort veg til Moldemarka i nord.  
 

5.9 Sosial infrastruktur 
Cecilienfryd barnehage er en privat barnehage drevet av Mobarn. Denne har seks 
avdelinger fordelt på 108 plasser. 
 
Barnas Hus er en kommunal barnehage i Bekkevollvegen 8B med plass til 69 barn i 
alderen 1-5 år. 
 
Lillekollen barnehage er en kommunal barnehage i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85 
med plass til 35 barn i alderen 1-2 år og 60 barn i alderen 3-5 år. 
 
Sellanrå skole er en barneskole i Moldelivegen 89. Sellanrå har på planleggingstids-
punktet 324 elever fordelt på 1.-7. trinn. Kapasiteten er opplyst til å være inntil 392 (2 
klasser pr. årstrinn / 56 elever pr. trinn). 
 
Bekkevold ungdomsskole ligger nederst i Bekkevoldvegen og har plass til 480 elever. 
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Planområdet ligger som tidligere nevnt i en sørvendt helling, dette gjør at det er vans-
kelig å få til universell utforming (UU) for hele området. Stigning overgår kravene til 
UU. Det er forøvrig muligheter for UU innenfor deler av området.  
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5.11 Teknisk infrastruktur 

 
 
Kartet er mottatt fra Molde kommune 15.06.2016. Det viser eksisterende VAO- led-
ninger i området med dimensjoner. 
 
Tilknytning til strømforsyning skjer mot nord til eksisterende trafo: 
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5.12 Grunnforhold 
Planområdet består av marin strandavsetninger, torv/myr og morene (http://kil-
den.skogoglandskap.no. 03.08.2016): 
 

 
 
Det er ikke kjent at det er ustabile grunnforhold eller skredfare i området. 

http://kilden.skogoglandskap.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
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5.13 Støyforhold 
Planområdet ligger ca 7 km vest for Årø flyplass i Molde. Det er ikke kjent at dette 
skaper problemer i forhold til støy. Det er ingen andre støykilder i nærheten bortsett 
fra eksisterende fylkes- og kommunale veger. Disse ligger imidlertid så langt unna 
planområdet at de vurderes som ikke å utgjøre noen problem i forhold til støy. Se for 
øvrig registrerte støydata langs Moldelivegen under pkt 5.6.2. Der går det fram at pla-
nområdet ligger langt unna gul sone.  
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
Plankonsulenten har benyttet tilgjengelig datagrunnlag på nett pr. 03.08.2016 for å 
vurdere området. Plankonsulenten har benyttet følgende nettsider: 
www.gislink.no 
http://skredatlas.nve.no 
http://kilden.skogoglandskap.no 
http://artskart.artsdatabanken.no 
http://kart.naturbase.no 
http://www.kulturminnesok.no 
 
ROS- analysen følger i vedlegg 1. Analysen er foretatt med en vurdering for hvert en-
kelt tema og gitt en farge for risiko; grønn er liten risiko, gul er middels risiko og rød 
er stor risiko. Plankonsulenten har kommet fram til fem gule tema og resten grønne. 
Under foretas en kort kommentar til hvert enkelt tema som er vurdert til å utgjøre mid-
dels risiko (gul): 
Pkt 39, 40: Støv og støy trafikk/andre kilder, planlagt tiltak. Nytt tiltak med utbygging 
av 4- mannsboliger kan i anleggsfasen føre til noe støy- og støvplager. Plankonsu-
lenten vurderer denne plagen som kortvarig og å gjelde kun i anleggsfasen. Etter fer-
digstillelse blir det økt trafikk til området, men dette begrenses til Cecilienfrydvegen 
ettersom inn- og utkjøring fra planområdet skjer fra sørlige delen av planområdet.  
 
Pkt 45, 46 og 53: Trafikkulykke ved av/påkjørsel, gående/syklende og ved anleggs-
gjennomføring. Plankonsulenten vurderer det som sannsynlig at dette kan skje og at 
konsekvensen av en slik hendelse kan være kritisk. Risikoen for trafikkulykke ved an-
leggsgjennomføring vurderes til å være kortvarig.  
Det kan vurderes å iverksette tiltak for å redusere risikoen for ulykker, slik som ekstra 
belysning, merkede opphøyde fotgjengeroverganger, tilstrekkelig frisikt i kryss etc. 
  

http://www.gislink.no/
http://skredatlas.nve.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
http://www.kulturminnesok.no/
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6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet reguleres til konsentrert bebyggelse og planlegges bebygd med 4 4- 
mannsboliger, garasjeanlegg og lekeplass.  
Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Areal 
(daa) 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 2,8 
Lekeplass 0,3 
Sum areal denne kategori: 3,1 
    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Areal 
(daa) 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (5) 0,3 
Fortau 0,2 
Gang-/sykkelveg 0,01 
Kjøreveg (2) 0,7 
Sum areal denne kategori: 1,2 
    
Totalt alle kategorier: 4,3 

 

6.2 Reguleringsformål 
BKS kan bebygges med firemannsboliger, garasjeanlegg under bakken og tilhørende 
infrastruktur. Maksimal utnyttelsesgrad er 38%. Takvinkelen skal være maksimalt 25 
grader. Maksimalt tillatt mønehøyde er kote +81. Byggene skal oppføres innenfor 
byggegrensene vist på plankartet. Byggegrensen mot vegarealene er 7,5 meter fra 
senterlinje veg og 4 meter fra nabogrensen i vest. 
 
Det avsettes areal til nærlekeplass sørvest for BKS. Dette arealet er ca 300m² 
(f_BLK). Dette arealet skal inneholde minimum ett lekeapparat, sandkasse og benk. 
 
Et areal øst på eiendommen reguleres til fortau. Denne skal asfalteres og være mini-
mum 2,5 meter bred.  
 
SKV reguleres til privat veg på kommunal grunn og o_SKV reguleres til offentlig veg 
på offentlig grunn. 
 
 

6.3 Bebyggelsens plassering, høyde og utforming 
 
Under vises utomhusplanen: 
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Snitt av planlagt bebyggelse, eksisterende bebyggelse og vegetasjon: 
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Planområdet sett fra sør/sør- øst (GoogleEarth 29.11.2016): 
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Fasadetegninger av mulig kledning for planlagte bygg, liggende kledning i 1. etasje 
og stående i 2. etasje: 
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Eventuelt med bruddkant i etasjeskille: 

 
 
 
Snittegning av planlagte bygg: 
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Hver leilighet er ca 97 m². Under vises plantegning for en av 1. etasjene: 
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Ved å splitte opp bygningsmassen i flere deler bidrar man til å skape et luftigere ut-
trykk. Byggene er forsøkt plassert i forhold til terrenget og omgivelsene ved at gara-
sjeanlegget er lagt under bakkenivå og i tillegg er de to nederste byggene lagt lavere 
i terrenget enn de to øverste. Mønehøgden er hhv 77,5 m.o.h og 80,7 m.o.h. Eksiste-
rende låve har en mønehøgde på 79,9 m.o.h. Forran (pkt 5.3) er det vist hvilke type 
boliger som er i området. Planlagt utbygging er forsøkt tilpasset omgivelsene i forhold 
til dette.  
Man legger opp til en forholdsvis høy utnyttelse av arealet for å bedre utnytelsen av 
en sentrumsnær tomt med nærhet til viktige funksjoner. Som vist i figurene over er 
det lagt opp til å bryte opp fasadene på 4- mannsboligene ved enten å legge inn en 
bruddkant i etasjeskillet eller ved å kombinere dette med å ha forskjellig kledning på 
1. og 2. etasje. I tillegg vil det være fornuftig med jordnære farger på fasadene, slik 
som for eksempel forskjellige nyanser av brunt og grått. Dette vil være med på å 
myke opp bebyggelsen og dempe volumfølelsen. 
 

6.4 Bokvalitet 
Planområdet ligger som tidligere omtalt sentralt med kort veg til viktige sentrumsfunk-
sjoner (se pkt 5.1). Det ligger i en sørvendt helling med gode solforhold hele dagen. 
Det er samtidig kort veg til Moldemarka med gode turmuligheter sommer som vinter. 
 
Bygging av 4 firemannsboliger, slik planforslaget legger opp til, vil føre til økt trafikk til 
området. Med adkomst sør på tomta og parkering i garasjeanlegg under de to 
øverste firemannsboligene vil trafikkøkningen være mest merkbar for eiendommene 
langs Cecilienfrydvegen.  
 
Utbyggingen vil også føre til at eiendommen gnr 23 bnr 2 blir tettere bebygd enn den 
er i dag. 
 
Det legges opp til å etablere fortau på østsiden av eiendommen gnr 23 bnr 2 og an-
leggelse av gangfelt for å bedre trafikksikkerheten for de mjuke trafikantene. 
 

6.5 Parkering 
Det skal avsettes 2 p- plasser for bil og 2 plasser for sykkelparkering pr boenhet in-
nenfor planområdet jfr planbestemmelsene §1.8.  
Det er planlagt et garasjeanlegg under de to nordligste 4- mannsboligene. Her vil det 
bli plass til boder for alle boenhetene, avfallsrom og 28 p- plasser. Det avsettes 4 
parkeringsplasser på utsiden av byggene. To nedenfor garasjeanlegget og to oppe 
på garasjeanlegget jfr utomhusplanen under pkt. 6.3. Sykkelparkering løses utenfor 
hver 4- mannsbolig. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
Planlagte bygg kobles til kommunalt vann- og avlpøssystem enten ved innkjøringen 
til eiendommen i sør, eller i krysset Cecilienfrydvegen/Tanners veg. 
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Strøm kobles til via trafo nord for planområdet. 
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6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 
Adkomst til planområdet planlegges via privat adkomstveg på kommunal grunn, SKV. 
Avkjørsel via Cecileinfrydvegen. Samtidig vil det være adkomstmulighet mot nord og 
Tanners veg. Denne vil for øvrig kun benyttes sporadisk ved varetransport og f.eks. 
utrykningskjøretøy.  
En utbygging vil føre til økt trafikk i Cecilienfrydvegen. Dersom man går ut fra at hver 
boenhet har 1 bil og at hver bil tar 2 tur/retur- turer vil dette føre til en trafikkøkning på 
64 turer hvert døgn i Cecilienfrydvegen. For å øke trafikksikkerheten kan det være 
nødvendig med tiltak for å sikre frisikt i viktige kryss (Moldelivegen/Cecilienfrydvegen 
og Cecilienfrydvegen/Tanner veg). I tillegg kan det være aktuelt å legge til rette for 
fotgjengeroverganger eventuelt med økt belysning langs Cecilienfrydvegen og Tan-
ners veg. Dette vil være en naturlig del av en utbyggingsavtale med Molde kommune. 
 
 

6.7.2 Utforming av veger 
o_SKV planlegges med totalt 5 meters vegbredde og 1 meters grøfteareal på hver 
side. Fortauet og gang- /sykkelveg bygges med minimum 2,5 meters asfaltert 
bredde. Fortauet holdes adskilt med kantstein mot vegarealet. SKV bygges som pri-
vat veg med 3 meters bredde og tilhørende grøfteareal. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
 
Planområdet ligger i nærheten av Molde kommune sitt hovednett for gående og syk-
lende (se utsnitt av kommunedelplanen over). Ved å legge til rette for fortau øst på 
gnr 23 bnr 2 vil det gi bedre tilgang til dette hovednettet for planområdet og nærområ-
det forøvrig. Det blir da fortau, gang- og sykkelveg fra Trastalia/Tanners veg via Ceci-
lienfrydvegen og til Moldelivegen. 
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6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 
Sykkelparkering kan foregå utenfor boligene eller inne i garasjeanlegget. Det skal 
settes av 2 parkeringsplasser for sykkel pr boenhet innenfor planområdet jfr planbe-
stemmelsene §1.8. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 
Det er god bussforbindelse fra Moldelivegen/Cecilienfrydvegen til Molde sentrum 
store deler av døgnet med halv- times avganger på morgen-/dagtid og timesav-
ganger på kveldstid. 
Via bussterminalen i Molde sentrum er det bussforbindelse til flere tettsteder og byer. 

6.8 Miljøtiltak 
Ingen spesielle miljøtiltak i prosjektet. 
 

6.9 Universell utforming 
I firemannsboligenes 1. etasjer (8 leiligheter) vil det være mulig å få til universell ut-
forming med tilgang til garasjeanlegg og lekeplass. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
Normen er 50m² uteoppholdsareal pr boenhet, det vil si 800m². 
 
Hver leilighet har egne terrasser på ca 14m² (ca 224m²), i tillegg er det arealer mot 
sør og vest (ca 200m²) som kan benyttes som uteoppholdsareal. Ca 250m² på det 
felles garasjeanlegget kan også benyttes til uteoppholdsareal. Sør-øst i planområdet 
er det ca 300m² uteoppholdsareal. Planlagt utbygging gir dermed ca 975 m² uteopp-
holdsareal. 
 

6.11 Lekeplasser 
Det avsettes areal til nærlekeplass sør for BKS (f_BLK). Dette arealet er ca 300m² og 
skal inneholde minimum ett lekeapparat, sandkasse og benk. Nord for planområdet, 
mellom Tanners veg og Trastalia er det en lekeplass for eksisterende boliger, i tillegg 
er det kort veg til friluftsområde/turområde langs Sagelva, det er kort veg til Molde-
marka, kunstgrasbanen på Cecilienfryd og lekeplassen på Cecilienfryd barnehage. 
Dette er områder som plankonsulenten mener også kan inngå som lekeområder for 
planområdet. 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
Det legges ikke opp til å bevare eksisterende vegetasjon. 
Det planlegges ikke i detalj ny vegetasjon.  

 

6.13 Friområder 
Se pkt. 6.10. 
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6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
Frisikt i krysset Moldelivegen/Cecilienfrydvegen skal sikres før det gis igangsettelses-
tillatelse for prosjektet. 
 
Opparbeidelse av VA- anlegg, omlegging og opparbeidelse av veger og fortau skal 
ferdigstilles senest samtidig med første boenhet innenfor planområdet.  
 
Lekeplass f_BLK skal ferdigstilles senest samtidig med første boenhet innenfor plan-
området. 
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke aktuelt. 
 

6.16 Kulturminner 
Ikke aktuelt. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
Se pkt. 5.9. 
 
Som tidligere beskrevet er planområdet sentralt plassert med kort veg til Molde sen-
trum. Det er kort veg til viktige funksjoner som barnehage, skole, sjukehus, dagligva-
rebutikk mm. Sammen med et godt utbygd kollektivtilbud i nærheten gjør dette at pla-
nområdet bør være attraktivt for både unge og eldre. 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
Se pkt 6.6. 
 

6.19 Overordnete planer 
I gjeldende kommunedelplan for Molde kommune by 2000 – 2010 er arealet avsatt til 
boligformål. Prosjektet er i tillegg spilt inn til ny kommuneplan og i gjeldende regule-
ringsplan, Cecilienfryd (plan 1189), er arealet regulert til villamessig bebyggelse. 
Planforslaget skal erstatte deler av denne planen. 
 

6.20 Landskap 
Se pkt 6.3. 

 

6.21 Stedets karakter 
Planområdet ligger i dag som et restareal av tidligere gårdsbruk med bebyggelse av 
dårlig forfatning. Det vokser høye trær på området som skjermer for utsikten til ba-
kenforliggende bebyggelse.  

En utbygging som planlagt vil føre til at eksisterende bebyggelse og trær blir fjernet, 
jordhaug og terreng mot øst blir bearbeidet og senket for å gi plass til fortau og bedre 
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sikten. Fortauet vil også bedre trafikksikkerheten i området. Etablering av 4 fire-
mannsboliger, garasjeanlegg og lekeplass vil føre til at flere kan bosette seg i et at-
traktivt område med kort veg til viktige funksjoner og som er knyttet til resten av sen-
trum via et godt kollektivtilbud, i tråd med sentrale føringer. Etablering av firemanns-
boliger med saltak som planlagt bryter ikke vesentlig med den etablerte bebyggelsen 
i området. Fra før finnes tomannsboliger og tomannsboliger i rekke nord for planom-
rådet og tremannsboliger vest for planområdet (se pkt 5.3 og 6.3). 

 

7. Konsekvensutredning 
Ikke aktuelt. Det er ikke stilt krav til å utarbeide egen konsekvensutredning for pro-
sjektet. 
 

7.1 Krav om konsekvensutredningen 
Ikke aktuelt. Det er ikke stilt krav til å utarbeide egen konsekvensutredning for pro-
sjektet. 
 

7.2 Oppsummering av konsekvensutredningen 
Ikke aktuelt. Det er ikke stilt krav til å utarbeide egen konsekvensutredning for pro-
sjektet. 
 
 

8. Virkninger og konsekvenser av planforslaget. 
Virkninger og konsekvenser av planforslaget er for det meste beskrevet i de foregå-
ende kapitlene.  
 
Arealet avsatt til boligformål i kommunedelplanen for Molde kommune by 2000 – 
2010 og i gjeldende reguleringsplan, Cecilienfryd (plan 1189), er arealet regulert til 
villamessig bebyggelse. Planforslaget skal erstatte deler av denne reguleringsplanen.  
I forslag til ny kommuneplan (ikke vedtatt ennå) er området foreslått avsatt til små-
husbebyggelse og arealet ligger utenfor området for fortetting. Dette er ikke i tråd 
med Statlige planretningslinjer om samordnet bosteds-, areal- og transportplanleg-
ging. Som tidligere beskrevet (pkt 5.1) ligger området nær viktige funksjoner og det er 
kort veg til sentrum og det er gode kollektivtilbud i området. Sammen med tiltak som 
sikring av frisikt, etablering av fortau og fotgjengeroverganger ligger området godt til 
rette for fortetting.  
 
Etablering av firemannsboliger med saltak som planlagt (se pkt. 6.3) bryter ikke ve-
sentlig med den etablerte bebyggelsen i området. Fra før finnes tomannsboliger og 
tomannsboliger i rekke nord for planområdet og tremannsboliger vest for planområ-
det (se pkt 5.3).  
 
En utbygging som planlagt vil føre til økt trafikk i Cecilienfrydvegen. Planlagt etable-
ring av fortau øst på eiendommen og mulige andre trafikksikkerhetstiltak (se pkt. 
6.18) vil føre til en bedret situasjon for de mjuke trafikantene.  
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9. Innspill og merknader 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstiller sin kommentar 
Varsel om oppstart ble sendt instanser og naboer 25.04.2016 og offentliggjort 
27.04.2016 i Romsdals Budstikke. Merknadsfrist var 08.06.2016. Under følger en 
oppsummering av innkomne merknader (i kursiv) og med plankonsulentens vurdering 
av disse. Det er kommet inn 11 merknader totalt. 
 
 
Statens Vegvesen, brev av 02.05.2016: 
I krysset Cecilienfrydvegen (kommunal veg) og Moldelivegen (fylkesveg 401) er det 
etablert et gjerde og en hekk som tar mye av sikten, samt at det sørvestlige garasje-
hjørnet på eiendommen står i veien for kravene for et uregulert T- kryss. De dårlige 
siktforholdene får også konsekvenser for krysningspunktet mellom fortauet langs 
Moldelivegen og gang- og sykkelvegen langs Cecilienfrydvegen og utgjør en trafik-
fare for mjuke trafikanter. 16 boenheter vil generere en vesentlig trafikkøkning over 
vegkrysset og ferdsel av mjuke trafikanter på gangvegnettet. Siktforholdene i krysset 
kreves utbedret i henholdt til håndbok N100 og uregulerte T- kryss før ny bebyggelse 
kan etableres.  
 
Plankonsulenten kommentar: 
Det legges inn et rekkefølgekrav i planbestemmelsene om at krysset Moldelivegen- 
Cecilienfydvegen skal utbedres etter siktkravene gitt i håndbok N100 for uregulerte T- 
kryss. Merknaden tas til følge. 
 
 
Evy og Knut Nauste- Tannersveg 4, brev av 05.05.2016 
Mener det er naturlig å se på gang/sykkelveg- løsning jfr eksisterende regulerings-
plan ved en regulering av denne eiendommen. Omregulering kan skape en situasjon 
som avskjærer muligheten for å få til en tilfredsstillende løsning for gående på sei-
nere tidspunkt.  
En fortetting på inntil 16 boenheter gir en betydelig endring i trafikkbildet. Det pekes 
på uoversiktlig kurve og felles bil- og sykkelveg. Samtidig skjer det mye kryssing av 
kjørefeltet og inn på parkeringsplass ved barnehage og fotballbane. Det er uoversikt-
lig utkjøring fra Tannersveg2. Parkering langs Cecilienfrydvegen forekommer ved ar-
rangementer ved barnehage og fotballbanen. Det kan ikke aksepteres at det etable-
res 16 nye boenheter uten at det gjøres noe med trafikksikkerheten mellom avkjø-
ringa til barnehagen/fotballbanen og opp til Tannersveg 14. 
Det burde vært separert gang og sykkelveg opp hele Cecilienfrydvegen. Alternativt 
kan kurven på dagens bilveg rettes ut for å skape bedre sikt i svingen og at det leg-
ges opp til å bruke vegskulder på høyre side som en smal gang- og sykkelvegløsning 
opp til Tannersveg 14. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planforslaget vil ikke avskjære framtidige muligheter for adkomstløsning for gående. 
Planområdet omfatter gnr 25 bnr 2, deler av Tannersveg og kryss Cecilienfrydvegen 
og nedre del av Tannersveg. Dette i henhold til eksisterende reguleringsplan for Ce-
cileinfyd, plan 1189. Adkomst til ny bebyggelse vil i all hovedsak skje fra sør og inn i 
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planlagt parkeringsanlegg. Planlagt adkomst i nord, mot Tannersveg, vil være for ut-
rykningskjøretøy og for sporadisk bruk ellers f. eks. ved varetransport av større ting 
etc. Bortimot all trafikk vil derfor gå utenom Tannersveg og kun belastes Cecilien-
frydvegen.  
Ved utbygging av planområdet vil det bli bygget en privat veg på kommunal grunn i 
sør, i forlengelsen av Cecilienfrydvegen. I forbindelse med dette vil krysset det er 
snakk om bli noe ombygd slik at det blir tilfredsstillende sikt i henhold til gjeldende 
krav og slik at trafikksikkerheten øker. Felles bil- og sykkelveg ligger på kommunal 
grunn og det er ikke vurdert som en del av planarbeidet i denne saken å legge opp til 
en videre utbygging av Cecilienfrydvegen jfr. plan 1189.  
Plankonsulenten tar utgangspunkt i at parkeringsbehov og trafikkløsning til barne-
hage og kunstgrasbane løses av de respektive eiendommer og at dette ikke er en del 
av ansvaret til en privat utbygger på en annen eiendom. 
Merknaden tas delvis inn i planforslaget. 
 
 
Morten Hjelle- Tannersveg 8, brev av 22.05.2016: 
Gangveg opp forbi låven er tatt i bruk som «midlertidig bilveg.» Felles utkjøring fra 
Tannersveg 2-10 er i en uoversiktlig sving. Gangveien slutter nedenfor i innersving 
og gjør fotgjengere utsatt. Fotgjengere må deretter krysse vegen uten fotgjengerover-
gang for å komme til idrettsbanen. Ønsker at det endelig landes en god løsning for 
både biler og fotgjengere. Ønsker at (1) gangvegen forlenges oppover nåværende 
bilveg slik det var planlagt opprinnelig og alle kjører nedenfor planlagt område eller 
(2) at det gjøres plass til gangvegen videre og at bilvegen flyttes noen meter mot nå-
værende låve. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til kommentarene som ble gitt over. Øvrige trafikksikkerhetstiltak, slik som 
fotgjengerovergang og krav til frisikt, har blitt vurdert som en del av planarbeidet. 
Det er lagt opp til et fortau på østsiden av gnr 23 bnr 2 samtidig som det legges opp 
til fotgjengeroverganger i forbindelse med denne. Merknaden tas delvis inn i planfor-
slaget. 
 
 
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), epost av 30.05.2016: 
NVE har ingen innspel til planarbeidet. 
 
 
Marie Kristin Vatne og Hugo Strand- Trastalia 32, brev av 04.06.2016: 
Eksisterende bebyggelse i Tannersveg og Trastalia er særdeles homogen. Ny be-
byggelse på omsøkt areal må innpasse seg målestokken og typografien i den eksis-
terende bebyggelsen. Dvs tilpasning av volum, høyder og frittliggende garasjer. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Eksisterende bebyggelse i Tannersveg og Trastalia består av frittliggende eneboliger, 
rekkehus, kjedehus og vertikaldelte tomannsboliger. Tomannsboligene og kjedehus-
ene ligger ovenfor (nord) planområdet. Eneboligene ligger øst og sør- øst for planom-
rådet. For kjedehusene og tomannsboligene er bebygd areal (%BYA) ca 35%. Eksis-
terende bebyggelse i området er på 1,5-2,5 etasje. Molde kommune har tidligere ut-
talt at man innenfor områder som i eldre reguleringsplaner er regulert til villamessig 
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bebyggelse kan bebygges med 4- mannsboliger. 4- mannsboligene planlegges med 
2 etasjer. Store deler av garasjeanlegget blir liggende under bakkenivå. Plankonsu-
lenten mener at planlagt bebyggelse ikke bryter vesentlig med eksisterende bebyg-
gelse. 
Merknaden tas ikke til følge. 
 
 
Jorunn Hurlen, Finn- Ove Aandal og Heidi Nerland- Cecilienfrydvegen 12, brev 
av 05.06.2016: 
Planområdet er ihht gjeldende reguleringsplan 1189 regulert til villamessig bebyg-
gelse med utnyttelsesgrad 25 prosent. Området er i ny kommunedelplan definert som 
småhusbebyggelse (gul sone). Mener bebyggelse av planområdet bør være ihht gjel-
dende regulering og i tråd med ny kommunedelplan. Det er viktig at ny bebyggelse 
harmonerer med eksisterende bebyggelse. Som eksempel på dette viser det til rek-
kehusbebyggelse vest for Cecilienfrydvegen 12.  
Trafikkfarlige situasjoner oppstår ved: 

- Innkjøring til fotballbane og barnehage. Her foregår også kryssing av Cecilien-
frydvegen fra gang- og sykkelveg. 

- Utkjøring fra Tannersveg 2 har svært dårlig sikt spesielt mot venstre (ned-
over). 

- Ved større arrangementer på fotballbanen og barnehagen foregår det parke-
ring på vestsiden av Cecilienfrydvegen. 

- Gammel gårdsveg gjennom planområdet og gnr 23/845 brukes i dag av 
mange beboere (særlig barn) som skal til kunstgrasbanen og lekeplassen på 
barnehagen. Ved utbygging vil denne trygge vegen forsvinne og alle myke tra-
fikanter må ferdes langs den smale og uoversiktlige delen av Cecilienfrydve-
gen. 

 
Mener at det ikke kan aksepteres at det etableres mange nye boligenheter uten at 
det gjøres tiltak som skaper bedre trafikksikkerhet mellom avkjøring til barnehage/fot-
ballbane og opp til Tannersveg 14. Dette kan løses ved å etablere separert gang- og 
sykkelveg opp hele Cecilienfrydvegen (fra Moldelivegen til Tannersveg). Eventuelt 
kan kurven på dagens bilveg rettes ut for å skape bedre sikt i svingen og det er mulig 
å bruke vegskulder på høgre side fra Tannersveg 2 som en smal gang- og sykkelve-
gløsning opp til kryss ved Tannersveg 14. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til kommentarer gitt over. Rekkehusene vest for Cecilienfrydvegen består 2 
rekkehus med 3 enheter hver fordelt på 2,5 etasjer. Plankonsulenten mener at plan-
lagte firemannsboliger på 2 etasjer ikke skiller seg vesentlig fra disse hverken når det 
gjelder høyde eller bebygd areal. 
Merknaden tas delvis inn i planforslaget. 
 
 
Trastalia interesselag v/leder John Erik Johnsen, brev av 06.06.2016: 
Viser til at området er regulert til villamessig bebyggelse og at tilliggende områder i 
Trastalia og delvis Tannersveg er regulert til konsentrert bebyggelse (reguleringsplan 
1189). Det er i den private detaljreguleringen lagt opp til et betydelig høyere antall 
boenheter pr arealenhet enn ellers i området og dette kan ikke kalles villamessig be-
byggelse. Bygningsmassen vil virke som en mur mot sør for en del av boenhetene og 
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vil spesielt påvirke utsikt fra Trastalia 1 og til dels 3 og 4. Mener at nybyggene vil ha 
en høyde som fullstendig dominerer utsynet for beboerne bakenfor. Det etterlyses 
lekeområde i planen.  
Synes det er merkelig at man ikke legger vekt på Kommuneplanen 2015-2025. Regu-
leringsplaner og kommuneplaner gir en pekepinn på og en trygghet for hva man kan 
forvente seg av utbygging i nærområdet. I dette tilfellet er utbyggingsplanene langt 
utenfor det man kunne forvente. 
Mener at en forlengelse av gang- og sykkelveg opp til Tannersveg må legges inn i re-
guleringsplanen. Begge adkomstene for biler til de planlagte boligene vil bidra til å 
gjøre dette til et enda farligere område for myke trafikanter. Innkjøring fra øst må 
unngås. Innkjøring mot nord er med på å skape ytterligere uoversiktlig trafikkbilde 
med mange kryss. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til kommentarer gitt over. En reguleringsplan gjelder inntil den blir erstattet 
av ny reguleringsplan. Eksisterende reguleringsplan i området er fra 1993 og det er 
ofte slik at behov for arealer forandrer seg over tid, det stilles ofte andre krav til utnyt-
telse og bruk av arealer i dag i forhold til tidligere. Det er derfor satt krav til at utbyg-
gingen av arealet skal gjennom en reguleringsprosess slik at flest mulig momenter 
belyses og beskrives. Når det gjelder planlagt bebyggelse og dens omfang og høyde, 
mener plankonsulenten at dette ikke skiller seg vesentlig fra eksisterende bygg i om-
rådet. Lekeområde for beboerne innenfor planområdet vil bli etablert på taket av ga-
rasjeanlegget. 
Adkomst mot øst utgår og er ikke lenger en del av planene. Adkomsten i nord er kun 
for sporadisk bruk. Hovedadkomsten blir mot sør i forlengelsen av Cecilienfrydvegen. 
Merknaden tas delvis inn i planforslaget. 
 
Rune Refnes- Tannersveg 12, brev av 07.06.2016: 
Hvor mange boenheter som planlegges og høydene på boligene er ikke nevnt i opp-
startsmeldingen. Veien øst for planområdet skulle være gangvei uten mulighet for 
gjennomkjøring med bil. Utbygger fikk midlertid lov til å bruke denne gangveien som 
adkomst for hele feltet. Naturlig adkomst for det nye prosjektet vil være fra sør slik 
den opprinnelige regulering var. Veien gikk da videre nord for barnehagen og fort-
satte til Tannersveg. Da kan gangvegen sperres for gjennomkjøring. Har vært flere 
ulykker i området. Ber om at det tas hensyn til bomiljøet og trafikksikkerheten. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til kommentarer gitt over. Det ble i oppstartsmeldingen varslet en utbygging 
av 4- mannsboliger uten å si hvor mange boenheter det ble lagt opp til. Det var noe 
usikkerhet rundt antall boenheter (antall 4- mannsboliger) ved oppstarten og det ble 
derfor ikke sagt noe om dette ved oppstart. Forøvrig kunne man ved å ta kontakt i et-
terkant fått tilsendt informasjon om dette. Plankonsulenten ser at man burde lagt ved 
situasjonskart av hva som var planlagt på oppstartstidspunktet. 
 Adkomst for prosjektet vil i all hovedsak foregå fra sør. Eventuell forlengelse av Ce-
cilienfrydvegen er ikke en del av dette prosjektet. Trafikksikkerhet og frisikt i kryss vil 
bli en del av planbeskrivelsen. Merknaden tas delvis inn i planforslaget. 
 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev av 07.06.2016: 
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I reguleringsplan Cecilienfryd er arealet regulert til villamessig bebyggelse og i tema-
kart 4 i kommuneplanens del 1 ligger det aktuelle arealet i område for småhusbebyg-
gelse.  
Arealet inngår i et lokalt viktig friluftsområde. I friluftsområde finnes både statlig sikret 
areal langs elva og tilkomstveger ligger mellom husene. Friluftsinteressene bør kvitte-
res ut i planbeskrivelsen. 
Fylkesmannen sin sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleg-
gingen er et formålstjenlig verktøy for ROS- analyser av denne størrelsen. Lekeplass 
skal avsettes i alle områder med 5 eller flere boenheter. Virkninger for barn og unge 
skal beskrives i planbeskrivelsen i tillegg til en oversikt over lekeareal ellers i områ-
det. Egnede arealer for lek må sikres i plankart og bestemmelser og gis funksjons- og 
rekkefølgekrav. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er tidligere sagt at firemannsbolig ligger innenfor begrepet villamessig bebyg-
gelse. Kommunen har ikke gitt signaler på noe annet i forbindelse med planoppstart 
og oppstartsmøtet. Når det gjelder begrepet småhusbebyggelse i kommuneplanen 
som har vært ute på offentlig høring så viser plankonsulenten til at det ellers i områ-
det ligger bebyggelse som utnyttelsesmessig ligger opp mot samme nivå. Eksiste-
rende tomannsboliger og kjedehus i nord har en %BYA på ca 32-37%. Høydemessig 
er det etter plankonsulentens syn heller ikke store forskjeller. Eksisterende bebyg-
gelse har 1,5-2,5 etasje mens planlagt bebyggelse har 2 etasjer og 2 etasjer pluss 
garasjeanlegg under bakken.  
Friluftsinteressene og forholdet til barn og unge vil bli beskrevet i planbeskrivelsen. 
Egnede lekeplasser og funksjonskrav til disse tas med i planforslaget. 
Merknaden tas delvis inn i planforslaget. 
 
Britt Mari og Frank Rødseth- Tannersveg 2, epost av 07.06.2016: 
Det bes om at det tas hensyn til eksisterende bebyggelse i området når det gjelder 
høyde på de nye husene. Det er viktig for oss at de nye boligene kommer så lavt som 
mulig i terrenget. 
Med økt trafikk må eksisterende gangvei fra Moldelivegen forlenges i retning Trasta-
lia for å skjerme myke trafikanter. Det oppfattes som pålagt med lekeplasser når det 
planlegges fortettet bebyggelse. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til kommentarer gitt over. Høyde på planlagt bebyggelse vil ikke skille seg 
vesentlig fra eksisterende bebyggelse i området. Det etableres egne egnede leke-
arealer innenfor planområdet. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 08.06.2016: 
Det må avsettes eget areal til nærlekeplass innenfor planområdet. Planbeskrivelsen 
må vise hvordan det er tilrettelagt for barn og unge i og nær planområdet. 
Kan ikke se at det er drøftet fortettingsprinsipp i forbindelse med oppstartsmøtet. I 
kommuneplanen er området nevnt som område for småhusbebyggelse. Kan ikke se 
noe annet enn at det vil være vanskelig å realisere 16 boenheter uten å komme i strid 
med dette. Når det er sagt ligger arealet såpass nær bykjernen og ulike hverdagstil-
bud at grunnlaget for fortetting av slike årsaker er vesentlig. Fortettingssone (hvit 
sone) ligger i kommuneplanen perifert i forhold til sentrum og infrastruktur, mens 
«neisonene» (gul og grønn sone) begge er avgrenset til nærområdene til sentrum. 
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Dette er omvendt prisnipp av det som ligger til grunn for Statlige planretningslinjer om 
samordnet areal- og transportplanlegging. Krav til 50m2 egnet uteareal pr boenhet på 
egen grunn og krav om lekeareal er satt i ny kommuneplan. Ny kommuneplan er ikke 
egengodkjent ennå, men dette bør likevel nevnes og det bør være et mål å oppnå til-
svarende kvaliteter.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vises til kommentarer gitt over. Egnede lekeareal tas inn i planforslaget og gis 
funksjonskrav via rekkefølgekrav og planbestemmelser. Vurderinger rundt fortettings-
prinsipp tas inn i planbeskrivelsen. 
Merknaden tas til følge. 
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