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Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10, 1. 
ledd å legge forslag til Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 med 
tilhørende dokumenter ut til nytt offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10, 1. 
ledd å legge forslag til Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 med 
tilhørende dokumenter ut til nytt offentlig ettersyn. 
 

 

1. Søker/Tiltakshaver 

Solide Utbygging AS har i samarbeid med Molde kommune utarbeidet reguleringsfor-
slag for Hasleliåsen på Skåla. Planen omfatter gbnr 113/19, 114/26, 114/27 (Molde 
kommune), 113/56 (Geir Øye, Solid utbygging AS) og 114/31 (Nesjestranda Samvirke-
lag). 
 



2. Oversiktskart 

 
 

3. Begrunnelse for ny offentlig ettersyn 

Under første offentlig ettersyn fikk Molde kommune henvendelse fra grunneieren til bu-
tikkområdet som ønsket muligheten å utvide arealet (jf. kommentar nedenfor). Molde 
kommune vurderte at en slik utvidelse er mulig og fant det mest hensiktsmessig å utvi-
de planområdet i stedet for å starte en egen plansak. En slik utvidelse av planområdet 
må varsles i samsvar med plan- og bygningsloven og krever også at planen legges ut 
til et nytt offentlig ettersyn. 
 
Samtidig har det skjedd en del endringer i plankartet som direkte konsekvens av innsi-
gelsene. Fareområdet for ras er tatt ut av planen og krav om en oppgradert støyvurde-
ring resulterte i endring og flytting av formål på østsiden av planområdet. Disse end-
ringene hadde et omfang som etter kommunens vurdering også krever nytt offentlig 
ettersyn. 
 
Nytt offentlig ettersyn gir muligheten til å innarbeide noen tilpasninger i bruk av best 
egnet formål for grønt- og turområdene (bevaring av deler av Hauastien krevde en ut-
videlse av planområdet nordover) samt endring av feltnavn og mindre tilpasninger.  

4. Hovedgrep i planen 

 Tilrettelegging for nye boliger på Skåla 
 150-200 nye boenheter 
 Variert boligtilbud (eneboliger, rekkehus, kjedehus, leiligheter) 
 Vegsystem koblet til eksisterende kommunal veg med atkomst fra eksisterende 

kryss til Fv 64 
 Utvidet området til forretning nord for Skålasentret med plass til utvidet handletil-

bud og forbedret trafikksituasjon for kunder og myke trafikanter 
 Styring av bebyggelsen gjennom byggegrenser og planbestemmelser 
 Fokus på bokvalitet og barn- og unges interesser 

 



5. Forhold til overordnete planer 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2009-2020 avsatt til bolig- og næringsbe-
byggelse. Tiltaket er dermed i samsvar med overordnet plan. 
 
Reguleringsplanene for området regulerer areal til industri/næring. 

 
6. Planprosess 

14.05.2014  Varsel om oppstart av planarbeid 
14.07.2015  Møte med Nesjemarka Utmarkslag 
Oktober 2016 Oversendelse av plandokumenter til Molde kommune 
22.11.2016  Første behandling i plan- og utviklingsutvalget 
17.12.2016 -  
04.02.2017  Offentlig ettersyn 
20.02.2017  Varsel om utvidelse av planområdet 
20.06.2017  Andre behandling i planutvalget (mål nytt offentlig ettersyn) 
 
8. Merknader til offentlig ettersyn 
 
Mattilsynet, 26.01.2017 
De har ingen merknader til planen 
 
Statens vegvesen, 24.01.2017 
Det er ikke regulert kurveutvidelse på kjørevegen. Det kan bli trangt for møtende trafikk, 
kan ha innflytelse på fortauet og skarpe kurver kan også føre til sikthindringer. Det 
samme gjelder internveger med skarpe kurver og ingen kurveutvidelse. Det bør regule-
res mer areal til annen veggrunn.  
 
Gang- og sykkelforbindelsen til Kaptein Dreyers veg mangler. Det bør stilles rekke-
følgekrav om samtidig fortaubygging for å øke trafikksikkerheten. 
 
Tilrettelegging for stien mot øst kan føre til at flere krysser fylkesvegen for å komme 
seg til fotballbanen. Stisystemet bør omlegges for å lede gang-/sykkeltrafikken andre 
veger.  
 
Støyrapporten innhold noen feil som ble rettet i etterkant. For å skjerme bebyggelsen i 
østre delen av området bør det inkluderes tiltak i planen og bestemmelser i planbeskri-
velsen. 
 
Det mangler byggegrense mot fylkesveg. Hvis det ikke inkluderes vil 50 meter fra sen-
terlinje gjelde. 
 
Traktorvegen som er regulert til gang- og sykkelveg bør ha bom og det bør reguleres 
areal til annen veggrunn slik at man kan gjennomføre siktrydding. 
 
Kommentar: 
Molde kommune hadde ikke tatt inn breddeutvidelse på hovedvegen i plankartet før 
fristen til planutvalget. Molde kommune ser nødvendigheten og vil inkludere dette, samt 
frisiktsone for gang-/sykkelvegene til sluttbehandlingen. Innspill tas inn i planen.  
 
Stien på nord/nordøstsiden av området er en eksisterende natursti (Hauastien) som 
skal bevares i området som den er. I tillegg skal inngrep minimeres. Den foreslåtte 



stien mot sør kan være problematisk pga. høydeforskjellene i området. I tillegg gjør 
støyforholdene at det ikke kan være åpninger mellom husene, fordi dette vil føre til at 
lekeareal ikke blir brukbart (jf. støyrapport/planbestemmelser).  
Utvikling av den østre delen av området ligger i tillegg et stykke fram i tid. Molde kom-
mune vurderer at reguleringsplanen ikke genererer vesentlig økt risiko og fare vedr. 
krysning av Fv64. Kommunen og Statens vegvesen bør i fellesskap diskutere mulige 
tiltak om nødvendig (lys, stengsler etc.). I forbindelse med ny kommuneplan kan det 
dessuten være aktuelt å se på alternativ plassering av fotballbanen.  
Endringene er innarbeidet i planbeskrivelsen. Innspill tas til orientering. 
 
Støybestemmelse har blitt oppdatert og endret. Byggegrensen er nå en del av plankar-
tet. 
 
Bestemmelse om stenging av traktorvegen er inkludert i planen. Molde kommune ser 
ingen nødvendighet å regulere annen veggrunn langs et areal som skal beholde karak-
teren av en tursti i naturområde. Innspill tas til orientering. 
 
Avinor, 31.01.2017 
De har ingen merknader til planen. 
 
 
 
Molde kommune, Helsetjenesten, 01.02.2017 
Det har kommet ny veileder for støy og dokumentene bør oppdateres og støyrapporten 
tilpasses til nye kravene. 
 
Kommentar: 
Støyrapporten og plandokumentene er oppdatert. 
 
NVE, 01.02.2017 (innsigelse) 
De har innsigelse til planen fordi skredfaren for aktsomhetsområdet ikke er tilstrekkelig 
vurdert.  
 
Kommentar: 
Asplan Viak har på oppdrag av Molde kommune gjennomført skredvurdering og kon-
kludert med at det ikke foreligger skredfare i området. Hensynssonen er dermed tatt ut 
av planen. NVE kan vurdere planen på nytt i ny høringsrunde. 
 
Nesjestranda Samvirkelag, 30.01.2017 
De ønsker å utvide butikkareal for å imøtekomme fremtidig behov for dagligvarebutikk i 
området. I tillegg ønsker de ekstra innkjørsel mot vest. 
 
Kommentar: 
Molde kommune har vurdert ønsket om utvidet areal og hvordan dette kunne løses. I 
stedet for å tegne en egen plan har Molde kommune valgt å utvide eksisterende plan-
område for å få en helhetlig situasjon i området. Dette har som følge, at planen må 
sendes til nytt offentlig ettersyn. Likevel vil det være betydelig mindre ressursbruk på 
denne måten. Utvidelse av planen ble varslet på vanlig måte.  
 
Molde Vann og Avløp KF, 03.02.2017 
Vurdering av vann og avløp er ikke gjort i hht. gjeldende prosedyre. 
 



Kommentar: 
Molde kommune vil ta en gjennomgang med Molde Vann og Avløp i eget møte i hø-
ringsfasen for å få dette på plass.  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 03.02.2017 (innsigelse) 
De har innsigelse på støytiltak på østsiden av området. Og at støyrapporten mangler 
konkrete tiltak for å oppnå et akseptabelt støynivå for boligene. 
 
De har innsigelse på at det mangler en lekeplass på vestsiden av området. 
 
De har innsigelse på at skredfaren ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planen. 
 
Kommentar: 
Støyrapporten er oppdatert og det er foreslått konkrete tiltak for å redusere støybelast-
ningen i rapporten. Disse tiltakene er tatt inn i plankartet.  
Per i dag er det ikke bestemt, hvordan bebyggelsen i området skal se ut, slik at det er 
vanskelig å plassere bebyggelsen i selve planen. Molde kommune har derfor tatt inn 
bestemmelser som skal sikre at støynivået er innenfor de lovbestemte grenseverdiene. 
Bl.a. er det krav om utforming av leiligheter og at byggetiltak må støyvurderes under 
prosjektering og bygging. I tillegg er byggeområdene B18-20 organisert slik at bebyg-
gelsen i seg selv vil gi skjermede uteareal. 
 
Lekeplassen er inkludert i plankartet. 
 
Skredfaren er vurdert og faresonen er tatt ut av planen (jf. kommentar til NVE og ved-
legg i saken). 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 06.02.2017 
Det stilles spørsmål om omfanget av byggingen i et område med lav arbeidsplassdek-
ning, som vil føre til mer pendling. Et rent eneboligområde ville være bedre egnet. Det 
mangler i denne sammenheng vurdering av behovet for antall boenheter i denne delen 
av kommunen. 
 
De vil ha innsigelse til planen hvis det ikke gjennomføres arkeologiske undersøkelser 
og resultatet innarbeides i planforslaget. 
 
Fylkeskommunen ser en problemstilling med skytebane og fotballbane på motsatt side 
av fylkesvegen. Problemstillingen er ikke godt nok kommentert i planforslaget. Flytting 
av fotballbanen bør på lengre sikt vurderes. 
 
Kommentar: 
Planlegging av boligområde her er i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel. 
Utbygging i området vil skje over flere år og områdene med konsentrert boligbebyggel-
se vil mest sannsynlig komme etter at eneboligene er bygd. I tillegg til tidshorisonten, er 
større deler av området sør for planavgrensningen avsatt til næringsformål som gir ut-
viklingsmuligheter.  
I kommuneplanprosessen som skal startes etter sommeren, vil de store linjer og struk-
turer bli vurdert på nytt.  
Vedr. framtidig økt pendling som en følge av lokaliseringen av boligområdet, legges 
gjeldende kommuneplan til grunn, og at en har fokusert på viktigheten av å kunne tilby 
ulike boligformer. Evt. fordeling av antallet mellom de ulike typene kan vurderes. 
 



Arkeologiske undersøkelser er gjennomført og det ble ikke gjort funn. 
 
Molde kommune ser problemstilling med fotballbanen på østsiden av fylkesvegen. Det-
te er et tema som må tas opp i forbindelse med kommuneplanens arealdel, del. 2 etter 
sommeren. I tillegg kan Molde kommune tenke seg fysiske tiltak mellom gang- og syk-
kelvegen og fylkesvegen som kan hindre uønsket kryssing av vegen. Molde kommune 
vil ha dialog med Statens vegvesen om konkrete løsninger. 
 
7. Kommentarer til utvidet planområde 
 
Statens vegvesen, 11.03.2017 
De er fornøyd med utvidelse og regulering av fortau langs Kaptein Dreyers veg. Plan-
leggingen må skje på myke trafikantens premisser. De viser ellers til uttalelse til offent-
lig ettersyn. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 14.03.2017 
De viser til at etablering av detaljhandel over 3000 kvm ikke er tillatt og at planen må 
videreføre tema i planen. Ellers vises det til merknader til høringen. 
 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 17.03.2017 
De ser bedre muligheter for myke trafikanter med utvidet planområde. De viser til be-
grensningen for handel utenfor sentrumsområdene. 
 
Molde kommune tar merknadene til orientering. 
 
8. Vurdering 
Planen er i samsvar med overordnet plan. Plandokumentene er oppdatert i forbindelse 
med utvidelse av planområdet og momenter som kom inn som del av høringen er så 
vidt hensiktsmessig innarbeidet i dokumentene.  
 
Innsigelsene fra NVE og Fylkesmannen er løst i oppdatert plan, jf. kommentarene og 
vedleggene til saken. Disse vil bli vurdert frafalt i ny høringsrunde. 
 
Utvidelse av hovedkjørevegen i svingen som nevnt i Statens vegvesen sin kommentar, 
inntegning av frisiktsone for gang- og sykkelveger samt vann og avløp beregningene vil 
skje i høringsfasen og oversendes direkte. Endringene er presiseringene og har ingen 
konsekvenser for høringsprosessen. 
 
Det er viktig å få planen ut på offentlig ettersyn nå. Kommentarer om tilføyelser er av en 
slik karakter at det har ikke betydning for høringsinstansene.  
 
Kommunalsjefen har ikke videre merknader til planutkastet og anbefaler at planen leg-
ges ut til andre gangs offentlig ettersyn. 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 



 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Støyrapport 
5 Rasvurdering 
6 Resultat arkeologisk undersøkelse 
7 Utallelser 
8 ROS-analyse 
9 Detaljregulering for Hasleliåsen på 

Skåla, plannr. 201411 - Offentlig 
ettersyn 

 
 
 


