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1. Sammendrag 
 
Foreliggende reguleringsplan ligger på Nesjestranda i Molde kommune og består av 
deler av eiendommene gbnr. 113/19, 113/56, 114/26, 114/27 og 114/31 (sistnevnte er 
supplert etter 1. gangs høringen). I henhold til gjeldende kommuneplans arealdel er 
dette området avsatt til boligbebyggelse og næring. 
 
Etter første høringen ble planområdet utvidet slik at også deler av eiendommene 
113/12 og 133/3 inngår i planområdet med hensyn til eksisterende tursti i området, 
 
Denne planen er et samarbeide mellom Molde Kommune og Solid Utbygging AS som 
begge er grunneiere av planens totale areal. Totalt regulert område er ca. 237.000 m2, 
hvorav Molde Kommune eier ca. 150.000 m2, Solid Utbygging AS eier ca. 70.000 m2 
og Nesjestranda samvirkelag eier 16.000 m2. 
 
Boligområdet ligger vakkert til på en lav åsrygg, hvor de fleste tomter vil få god utsikt 
og gode solforhold. Videre ligger området slik til at opparbeidelse av boligfeltet ikke vil 
være til sjenanse eller hinder for noen i byggefasen, området ligger et godt stykke fra 
eksisterende bebyggelse.   
  
Bebyggelsen er planlagt som eneboliger og konsentrert bebyggelse som rekkehus, 
småhus i kjede samt lavblokker. Vi ser det som viktig at et slikt boligfelt får en variert 
boligmasse, som tilfredsstiller de behov som publikum måtte ønske. Fullt utbygget vil 
boligfeltet kunne romme ca. 200 boenheter. Nesje Samvirkelag ba i uttalelse til hø-
ringen om å bli med i planområdet for å legge til rette for bedre handelstilbud i en 
voksende bydel. Her kan det etableres nye/utvidete butikklokaler. 
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbygging/butikkbygging i 
området Nesjestranda i Molde kommune. Både Solid Utbygging AS og Molde Kom-
mune har fått en rekke henvendelser fra personer som kan være interessert i tomt og 
bosette seg i dette området. 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Solid Utbygging AS er ansvarlig for utarbeidelse av denne reguleringsplanen. Molde 
kommune og Solid Utbygging AS har et tett samarbeide omkring utforming av regule-
ringsplanen, slik at alles interesser blir ivaretatt. 
 
Området som omfattes av denne reguleringsplanen er følgende eiendommer og ei-
ere. 

Gårds- og bruksnr. Registrert eier 

113/19 Molde Kommune 

113/56 Geir Øye (Solid Utbygging AS) 

114/26 Molde Kommune 

114/27 Molde Kommune 

114/31 Nesje Samvirkelag 

113/3 Elin Næsje Sætre 

113/12 Siv Bente Nesje 
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3. Planprosess 

 
Oppstart planarbeid ble annonsert og utsendt den 14.05.2014, med frist for kommen-
tarer/innsigelser satt til den 30.06.2014. Ved fristens utløp fikk vi kommentarer fra føl-
gende: 

• Møre og Romsdal fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

• Statens vegvesen 

• Avinor 

• Skåla Helselag 

• Nesjemarka Utmarkslag 
 

De kommentarene vi fikk inn er søkt ivaretatt i dette forslaget til detaljregulering. Jf. 
også kapittel 7, hvor dette er kommentert og redegjort for av forslagsstiller. 
 
Planen ble sendt til offentlig ettersyn i tidsrommet 17.12.2016 – 4.2.2017. Molde kom-
mune har mottatt 9 kommentarer, derav 2 innsigelser (NVE og Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal). Disse er innarbeidet i revidert planforslag og kommentert i sakspapirene 
til plan- og utviklingsutvalget.  
 
Planen må pga. utvidelse av planområdet og en del endringer ut til nytt offentlig etter-
syn. Innsigelsene er ikke trukket før behandlingen, men skal avgjøres i høringsfasen. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
I gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse og næ-
ring. 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
For deler av området gjelder reguleringsplan for Åsan, Nesjestranda (plannr. 0577). 
Her er området regulert til industriformål og midlertidig skogsveg. 
 
Tomten 114/31 er del av reguleringsplanen Kaptein Dreyers veg (plannr. 201302). 
Tomten er regulert til næring. 
 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Planen grenser til reguleringsplanen Kaptein Dreyers veg (plannr. 201302). Områ-
dene som grenser til planen er regulert til industri og forretning.  
 

4.4 Temaplaner 
 
For planområdet legger kommunedelplanen – hovednett for gående og syklende 
(plannr. 1502K200902) føringer. Planområdet ligger ved hovedsykkelnettet og det må 
tas hensyn til det i planforslaget. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
For planområdet er det to overordnete statlige retningslinjer som må nevnes. Det ener 
er statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og riks-
politiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
 
Begge er ivaretatt på en akseptabel måte i planforslaget. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdets beliggenhet er på Nesjestranda i Molde kommune, med adresse 6456 
Skåla. Området ligger på en ås like nord for butikksentret på Nesjestranda. 
Avgrensing: 

• Mot nord grenser planområdet mot LNF- områder bestående av skog 
(furu/lauv) og myrområder. Terrenget skråner ned mot sjøen. 

• Mot vest grenser planområdet mot LNF- områder bestående av skog 
(furu/lauv). 

• Mot øst grenser planområdet mot riksveg 64. 

• Mot syd grenser planområdet mot myrområder. I henhold til gjeldende kommu-
neplan er disse områder avsatt til industriformål. 

 
Planområdets størrelse er ca. 250 daa, derav ca. 125 daa til bebyggelse og anlegg, 
40 daa til samferdsel og resten til friområder, park og turveg. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Dagens bruk av planområdet og tilstøtende areal er i dag til i hovedsak jakt og turgå-
ing. Næringsområdet brukes til butikk og bensinstasjon. 
 

5.3 Stedets karakter 
 
Store deler av området er i dag ubebygd. Området brukes i forbindelse med friluftsliv. 
Butikkområdet er full asfaltert og brukes til parkering og trafikk. 
 

5.4 Landskap 
 
Planområdet består av en lav åsrygg med retning øst/vest.  
 
Fra åsens topp og mot syd består landskapet av en blanding av furu- og løvskog. Den 
østlige del av dette partiet har mest løvskog og den vestlige mest og til dels ganske 
stor furuskog. Mot øst er terrenget noe bratt med en del bergknauser.  
 
Fra åsens topp og mot nord er terrenget ganske flatt med en svak helling nordover. 
Størsteparten av området er åpent og består av grunn myr. 
 
Det finnes ingen bygninger i planområdet nor for folkestien. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet. Ved ferdsel i området har vi heller 
ikke oppdaget menneskeskapte inngrep i terrenget som kan karakteriseres som kul-
turminne. 
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5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
Det er ikke registrert arter eller naturtyper i området som krever særlig hensyn/bevaring 
(jf. www.gislink.no). Vestre delen av planområdet er ytre grensen for et området som 
er registrert som beiteområde for hjort av middels verdi. Det berørte området er veldig 
begrenset og hjortens tilpasningsevne betyr at inngrepet vil ikke ha negative konse-
kvenser. 
 

 
Figur 1: Naturverdier (www.gislink.no 1.11.2016) 

 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
NML § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
§ 8 anses som oppfylt. Under planprosessen ble det ikke gjort funn som tilsier at tiltaket 
vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. Som kunnskapsgrunnlag vises det 
til GISlink og NVE sine databaser, samt lokalkunnskap innenfor kommunen om forhol-
dene. Det vises også til kapittel 5.6.1 der betydningen av området som hjortebeite be-
skrives, samt kartutsnitt der. 
 
Ut ifra dette grunnlaget konkluderes det med at det ikke trengs videre vurderinger i hht. 
naturmangfoldloven. 

 

5.7 Trafikkforhold 
 
Det nye boligområdet er i dag ikke direkte tilgjengelig med veg. Den gamle traktorve-
gen på sørsiden av planområdet og kommunal veg vest for Skålasentret er de eneste 
tilkomstmulighetene. 
 
Butikkområdet har atkomst fra Kaptein Dreyers veg. 
 

http://www.gislink.no/
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Planområdet ligger nært fv 64 og bussholdeplassen ved Skålasentret med forbindelser 
til Molde sentrum og Sølsnes/Åndalsnes. 
 

5.8 Barns interesser 
 
Det foreligger ikke informasjon om hvordan barn og unge bruker området. Det må an-
tas at området som friluftsmål brukes en del av lokale barn og unge. 
 

5.9 Sosial infrastruktur 
 
Planområdet ligger sentralt nært sosial infrastruktur. Vågsetra barne- og ungdoms-
skole og Vågseter barnehage ligger ca. 1,2 km fra planområdet.  
Skåla sykeheim er ca. 500 meter fra planområdet. I tillegg tilbyr bygda en del idretts 
og fritidsaktiviteter. Området for friluftsliv grenser direkte til planområdet. 
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Området er ikke utbygd og derfor er den universelle tilgjengeligheten svært begrenset. 
Deler av folkestien er tilrettelagt slik at den kan brukes med rullestol og barnevogn. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur 
 
På østsiden av planområdet ligger det en kommunal hovedvannledning. Området sør 
for planområdet er tilkoblet kommunal vann- og avløpsnett. Det er kjente problemer 
med forsyning for slokkevann i området, som må løses i en videre prosess. 
 
Tilkobling til elektrisitet og telekommunikasjon må skje under byggesaksbehandlingen.  
 

5.12 Grunnforhold 
 
Det er i hovedsak grunn myr og skogsvegetasjon innenfor planområdet. I hht. NVE 
sine kart er et område merket som rasfarlig. Rasfaren er vurdert pga. innsigelse fra 
NVE og resultatet er at det ikke eksisterer en rasfare. Faresonen er tatt ut av planen. 
 

5.13 Støyforhold 
 
I forkant av planarbeidet ble det gjennomført en støyundersøkelse av SWECO som 
inkluderte fylkesvegen og skytebanen og virkning på planområdet.  
I forbindelse med høringen og som svar på innsigelse til planen ble støyvurderingen 
utvidet og konkretisert.  
 
Resultatet er innarbeidet i plankart og bestemmelsene og støyrapporten ligger ved 
plansaken. 
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5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Med unntak for de kjente farene ras/skred og støy er det bare usikkerhet rundt kultur-
minner fordi det ikke er blitt gjennomført registreringer i området. Endringene vil doku-
menteres før endelig vedtak fattes. 
Støyvurderingen med avbøtende tiltak fører til at risikobildet er betydelig redusert og 
krav må oppfylles for bygg innenfor området. 
 
Tiltakene i planen vil redusere risikoen på de nevnte områdene til et minimum. Planen 
vurderes derfor å ikke inneholde store risiko som kunne påvirke området negativt. 
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6. Beskrivelse og virkninger av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Området er stort og det er en del forskjellige formål som brukes.  
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
▪ Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
▪ Forretninger 
▪ Industri 
▪ Energianlegg 
▪ Vann- og avløpsanlegg 
▪ Renovasjonsanlegg 
▪ Lekeplass 
▪ Bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 

(Park/Lekeplass og LNF/lekeplass) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
▪ Gang/sykkelveg 
▪ Annen veggrunn – grøntareal 
▪ Tekniske bygg/konstruksjoner 
▪ Parkering 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Turdrag 
▪ Turveg 
▪ Friområde 
▪ Park 

 

Landbruks-, natur og frlifutsområder samt reindrift (PBL §12-5 nr. 5) 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

▪ Sikringssone – Frisikt 
▪ Støysone – Rød sone iht. T-1442 
▪ Støysone – Gul sone iht. T-1442  
▪ Angitt hensynssone – Hensyn landskap 

 

6.2 Reguleringsformål 
 
Det skilles mellom frittliggende småhusbebyggelse for eneboliger/tomannsboliger og 
konsentrert boligbebyggelse for rekkehus, kjedehus og lavblokk. Området skal legge 
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til rette for et variert boligtilbud for alle som ønsker å etablere seg. Fra mindre tomter 
til eneboligtomter og leiligheter i forskjellige størrelser. Denne blandingen anses som 
viktig for at området blir dynamisk og får en variert befolkningsstruktur. 
 
Tekniske anlegg for vann, avløp og elektrisitet er inkludert i planen og har egne be-
stemmelser. Spesielt er anlegget for renovasjon, der det skal tilrettelegges for retur-
punkt for papir, glass, papp, klær o.l. Dette anses som miljøtiltak og viktig i en bære-
kraftssammenheng. Området er plassert sentralt i området og lett tilgjengelig. 
 
Området tilbyr et betydelig antall lekeplasser med forskjellig størrelse og funksjon. Alle 
lekeplasser er felles for området og dette er fastsatt i planbestemmelsene. Mer om 
lekeplassene og parkareal beskrives nedenfor i planbeskrivelsen. 
 
Trafikkformålene er valgt ut ifra nødvendigheten og utformingen er spesifisert i plan-
bestemmelsene. Disse beskrives i videre forløp av planbeskrivelsen.  
 
Området inkluderer en del areal til turveger, friområde og park. Disse formålene er 
valgt for å skaffe et område med høy bokvalitet og skal kunne nyttes av lokalbefolk-
ningen, samt bevaring av eksiterende natur og landskap. 
 
Butikkområdet skal gi et godt tilbud for hele bydelen og tilrettelegge for fremtidig be-
folkningsvekst. Det er satt begrensninger i samsvar med nasjonale retningslinjer for 
dette formålet.  
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Planen legger ikke opp til spesifiserte bygningstyper. Det er ikke valgt arkitekt eller en 
type hus som skal bygges i området. Hele området skal utvikle seg over tid od det 
stilles krav til høyde, volum, estetikk etc. i planbestemmelsene. Det settes krav om 
feltutbygging/prosjektering innenfor områder for konsentrert boligbebyggelse for å 
unngå en kakofoni av byggestiler i samme felt. Ellers står prosjekterende fritt å utforme 
områder innenfor bestemmelsenes rammer. Byggegrense mot veg er gitt og for rekke-
hus-/kjedehusområder er det satt byggegrense på begge sider med nok spillrom for 
variasjon, men slik at intensjon med å skaffe et gateinntrykk sikres. 

 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Bebyggelsens høyde er angitt i planbestemmelsene i gesims- og mønehøyde. Det er 
ikke bestemt takform. Planen legger ikke til rette for et konkret prosjekt. Derfor er det 
ikke angitt høyde i maksimal kotehøyde. Planen legger i bestemmelsene føringer for 
at byggene skal tilpasses terrenget og ikke terrenget bebyggelsen. 
 
Bebyggelsen og bebyggelsens høyde vil ikke ha konsekvenser for andre boligområ-
der. 
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6.3.2 Grad av utnytting 

 
Grad av utnytting er angitt i %-BYA for planområdet. Det er gjort en forskjell mellom 
de enkelte formålene. Eneboliger har fått en utnyttelsesgrad på %-BYA = 30 %, om-
råder for rekkehus og kjedehus hat fått en %-BYA = 35 %. Tallene skal gi like mulig-
heter for bebyggelse på forskjellige tomter. Mens eneboligtomter ligger i snitt mellom 
900 kvm og 1000 kvm vil rekkehus-/kjedehusbebyggelsen ligger et sted mellom 300-
400 kvm. Utnyttelsesgraden sikrer varierte muligheter for forskjellige interessegrup-
per. 
 
Resterende områder for konsentrert bebyggelse har fått en %-BYA = 40 %. I disse 
områder er det ønske om tettere bebyggelse. 
 
Næringsområdet har fått en begrensing på BRA = 3000 kvm i samsvar med overord-
nete føringer for kjøpesentre.  
 
Bestemmelsene for parkering og uteoppholdsareal må overholdes innenfor alle om-
råder. Differensieringen vil legge til rette for et bredt spekter av boligtyper for alle be-
folkningsgrupper. 

6.3.3 Boliger 

 
I planen bestemmes det ikke størrelse på leiligheter og antall boenheter. Det ende-
lige antallet vil være avhengig av bebyggelsen som velges for de enkelte tomter om-
rådene og etterspørsel. Det satses på et variert tilbud.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har stilt spørsmål om plassering av så mange bo-
enheter i perifere områder av kommunen. Avstanden fra Skålasentret til byen er mindre 
enn avstanden fra Hjelset og Kleive til Molde sentrum. Det eksisterer bussforbindelser 
både til Molde sentrum og Åndalsnes som tilbyr et alternative til bilen. Molde kommune 
ønsker å konsentrere bebyggelsen rundt Skålasentret i nærhet til skolen, barnehage 
og handelstilbud som vil redusere behovet for å kjøre bilen for disse formålene. 
 
Den videre boligstrategien også i forhold til arbeidsplasstilbudet på stedet vil bli en del 
av vurderingene i kommuneplanarbeidet i 2017. Tidsperspektivet for utbygging av om-
rådet er langsiktig og i samsvar med godkjent kommuneplan.  
 

6.4 Bokvalitet 
 
Bokvalitet har vært et veldig viktig tema i planprosessen. Planen legger vekt på et va-
riert tilbud på boliger. Området skal gi lett tilgang til naturen, den skal tilrettelegge for 
lek og har gode forbindelse innenfor området og til viktige punkter som gang- og syk-
kelveger, bussholdeplassen og handlemuligheten. 
 
I tillegg har Molde kommune på sin egen tomt prøvd å tilrettelegge for en litt annen 
type boligområde med rekkehus/kjedehus som ligger i et parklignende område med 
best mulig lysforhold og luft rundt husene.  
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Et av boligområdene er helt bilfritt med fellesparkering i nærheten. Parkområdet er 
knyttet til gangstien som må flyttes pga. utbyggingen og parken er et tilbud for alle i 
nærområdet. Lekeplasser og muligheter for kvartalshager skal ytterlig bidra til et godt 
bomiljø. 
 
På østsiden skal en litt tettere bebyggelse danne en støyskjerm for trafikk og skyteba-
nestøy. 
 

6.5 Parkering 
 
Parkering skal i utgangspunktet skje på egen tomt. Det er valgt samme parkeringsnøk-
kel som i de nye kommuneplanene, dvs. maks 2 parkeringsplasser for boenheter over 
60 kvm og 1,5 parkeringsplasser for boenheter under 60 kvm. I tillegg vil det gjelde 
generelle krav for sykkelparkering for feltene med flere boenheter i samme hus. 
 
For de to områdene som ikke har direkte kjøreatkomst er det innregulert parkerings-
plasser som felles parkering og i tillegg er det en parkeringsplass på østsiden av om-
rådet som kan brukes av alle. 
 
Det er mulig å tilby underjordisk parkering på feltene der dette anses som hensikts-
messig. 
 
Området for forretning har fått egne bestemmelser til parkering i samsvar med vedtatt 
kommuneplan i andre deler av kommunen. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Konkret tilkobling til infrastruktur skal planlegges og prosjekteres ved utbygging av om-
rådet. Det er gitt konkrete føringer for veiatkomsten som må skje fra eksisterende kom-
munal veg koblet til eksisterende kryss med fylkesvegen. 
 
Planområdet vil kobles til eksisterende infrastruktur der det er mulig og det vil etableres 
ny infrastruktur innenfor området. 
 
Vann- og avløp vil bli knyttet til kommunale anlegg som ligger i kommunal vei syd. 
Avløp (spillvann) vil bli tilknyttet slamavskiller og «gråvann» vil bli pumpet til kommunalt 
avløp. Overflatevann samles og slippes til terreng på steder som er egnet. 
 
Området har problemer med slokkevannforsyningen (liter/sekund). Det må finnes til-
fredsstillende løsninger før utbygging i området kan skje. Det er inkludert en tilsvarende 
rekkefølgebestemmelse. 
 
 
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 
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Samlevegen knyttes til eksiterende kommunal vei syd for området. Dette vil være den 
eneste atkomsten til området. Det er planlagt mindre atkomstveger innenfor området. 
 
Butikkområdets atkomst flyttes litt mot vest for å ha en mer trafikksikker løsning og 
det etableres en ny atkomst på vestsiden av tomten til ny kjøreveg. 
 
Atkomsten fra fv 64 skal skje i eksisterende kryss.  
 
Trafikken i området vil øke med ca. 1000 ÅDT.  
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Det er lagt vekt på å plassere veier i terrenget slik at en unngår større og skjemmende 
veiskjæringer og likeledes fyllinger. Hovedvei i boligfelt har fortau. Alle kjøreveier i bo-
ligfelt har stigningsforhold som er mindre enn 8 %. De i planen viste tur og sykkelveier 
vil også i all hovedsak overholde stigningsforholdene på mindre eller lik 8 %, men her 
vil enkelte partier avvike fra dette pga. terrengmessige forhold. Maksimal veibredde 
framgår av plankartet. 
 
Bygging av veger vil føre til en del fyllinger og skjæringer i området. Bestemmelse 
krever at virkning av tiltak skal reduseres mest mulig. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Planen legger vekt på god tilrettelegging for gående og syklende. Hovedveien skal ha 
fortau over hele lengden. Eksisterende turvei på nordsiden av området legges om og 
videreføres mellom byggefeltene. Det er lagt inn 4 forbindelser i retning nord – sør, 
disse vil sannsynligvis ikke kunne overholde krav som stilles til universell utforming, 
men det er fastsatt i bestemmelsene at standarden skal være så god som mulig i hht. 
kravene. 
 
Østre delen av området skal få en parkmessig utforming og det er lagt vekt på gode 
forbindelser for gående og syklende, uavhengig fra biltrafikken. 
 
Området er koblet til gamle traktorveien i syd, som har fått formålet gang- og sykkelveg, 
men likevel skal kunne brukes til trafikk koblet til land- og skogsbruk. 
 
Hovednett for gående og syklende ligger på østsiden av området, ved siden av fv 64. 
Her er det lagt inn to koblinger, både fra gamle traktorvegen samt en kobling med 
turvegen i nord og en ny gang- og sykkelforbindelse mellom BKS_18 og BKS_19. 
 
Både Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune har uttalt seg skeptisk 
mot denne forbindelsen, som kopler seg til eksisterende Hauastien. Problemstillingen 
ses rundt fare for et økende antall mennesker som prøver å krysse fylkesvegen for å 
komme seg til fotballbanen. Molde kommune kan se denne problemstillingen, men ser 
ikke løsninger som kan implementeres i denne planprosessen. En flytting av stiene vil 
bare flytte problemstillingen og beboere vil finne sine egne veier for å ta korteste vegen 
til målet. Her må det tas en vurdering på overordnet plannivå. Kommuneplanprosessen 
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for dette området skal startes i løpet av høsten 2017. Her kan det vurderes f.eks. plas-
sering av enkelte tilbud i området. Etter vår antagelse vil utbyggingen i dette området 
ikke være avsluttet før flere år har gått. Det må være et mål at vegeieren og Molde 
kommune finner midlertidige og/eller permanente løsninger for å øke trafikksikkerheten 
i området. Hvilke løsninger som er å prioritere må være gjenstand av diskusjoner. 
 
 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Sykkelparkering skal skje i samsvar med gitte bestemmelsene som er likelydende som 
kommuneplanens arealdel for Molde, del 1. I tillegg skal det etableres sykkelparkering 
på/ved lekeplasser i samsvar med bestemmelsene. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Området vil ikke inkludere anlegg eller legge til rette for kollektivtrafikk. Koblingen til 
busslinjen Åndalsnes – Sølsnes – Molde skje ved Skålasentret. 
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Planen er en blanding av typer bebyggelse og satser på grønne omgivelser til beboere. 
Likevel vil utbygging ha noen virkninger på miljøet. Gjennom reguleringsbestemmelser 
og struktur i området skal innvirkningen på miljøer reduseres. 
 
Det kreves tiltak knyttet til håndtering av overvann. Planlegging av tiltak skal skje for 
hvert felt og målet er at spissbelastningen på overvannsmengden fra feltet bør ikke 
være større enn dagens situasjon. 
 
Det åpnes for solfangere/-celler som alternative energikilder og det legges til rette for 
gående og syklende innenfor området og gode forbindelser til infrastrukturen rundt, 
samt krav om sykkelparkering. 
 
Terrenginngrep skal være begrenset og vegetasjon bevares. To områder er regulert 
med hensynssone landskap for å sikre terrengformasjoner, vegetasjon og Halsle-
listeinen som har betydning for lokalbefolkningen. Det er lagt til rette for kvartalshager 
innenfor parkområdet på østre delen av planområdet. 
 
Tiltaket vil likevel ikke hindre inngrep i naturen og realistisk sett vil biltrafikken øke som 
følge av utbyggingen. Planutformingen og bestemmelsene prøver å redusere kon-
sekvensene. 
 
Det er påvist støysoner i østre delen av planområdet. Spesielt skytebanen i sør-øst har 
virkninger på området. Det er utarbeidet en støyrapport fra SWECO som viser belast-
ningen og foreslår avbøtende tiltak i form av støyskjerm på skytebanen. Denne må 
etableres før det kan skje utbygging innenfor støysonen. Eller skal T-1442 overholdes. 
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6.9 Universell utforming 
 
Universell utforming er sikret gjennom planbestemmelsene. Det er detaljerte krav for 
utforming av gang- og sykkelveger og turveger i området, som skal sikre universell 
utforming i så stor grad som mulig. Det er bl.a. satt krav til ledelinjer, belysning og 
overflate på veger. I områder som pga. terrenget ikke tillater stigningsforhold som er i 
samsvar med kravene om universell utforming, skal det tilrettelegges slik at standarden 
blir så god som mulig. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Uteoppholdsareal (uten lekeareal) er satt til 50 kvm per boenhet på egen tomt i hele 
planområdet. I tillegg til dette inneholder planen store arealer til uteopphold som kan 
brukes av alle. For fellesområdene er det satt krav om utforming og opparbeiding, bl.a. 
en samlet landskapsplan for området med reguleringsformålet park. 
 

6.11 Lekeplasser og barnas interesser 
 
Planen inkluderer et variert tilbud på lekeareal tilpasset behovene i området. Sand-
lekeplassene er plassert i nærhet til bebyggelsen og det er definert hvilke tomter/om-
råde lekeplassene skal være felles for. Lekeplassene er strategisk fordelt over hele 
området, slik at alle områder har tilgang til sandlekeplass. 
 
I tillegg er det inkludert kvartalslekeplasser fordelt i området. Størrelsen på kvartals-
lekeplassene er minst 1,5 daa. Bestemmelsene gir detaljerte krav. 
 
I østre delen av planområdet er lekeplassene inkludert i parkområdet. Tanken er at 
leke-/aktivitetsareal ikke er begrenset til en firkant, men blir en naturlig del av landska-
pet og får en attraktiv og inviterende utforming ikke bare for barn, men for beboere i 
alle aldersgrupper. Det stilles krav til en samlet landskapsplan for å sikre opparbeiding 
og utforming av lekeplassene. 
 
Rekkefølgebestemmelsene er utformet slik at lekeplassene skal være ferdig med 
første boligen. Det er tillatt trinnvisutbygging i østre delen av planområdet. 
 
Ca. 16 daa av området er avsatt til park og lekeareal. I tillegg kommer friområder og 
andre grøntområder på ca. 80 daa. Dette er inklusive bratte skråninger og arealer 
rundt traktorvegen som ikke kan bebygges. Dette gir gode muligheter for uorganisert 
lek og oblevelser. 
 
Trafikksikkerheten med fortau langs hovedvegen og et system av tur-, gang- og syk-
kelveger som er uavhengig av biltrafikken anses som høgt. Evt. kryssinger av kjøre-
vegen må utformes på en tilfredsstillende måte (f.eks. opphøyd gangfelt).  
 

6.12 Eksisterende og nye vegetasjon 
 
Planområdet består i dag hovedsakelig av skog og myrområder. Utbygging av et om-
råde i størrelsesorden på Hasleliåsen vil automatisk medføre en betydelig endring i 
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vegetasjonen. Bestemmelsene til reguleringsplanen prøver å bevare mest mulig av 
den opprinnelige vegetasjonen, slik at ikke trær fjernes unødvendig. Tre områder er 
underlagt spesiell beskyttelse pga. landskapet og betydning for lokalbefolkningen. Her 
er det ikke tillatt med inngrep i vegetasjonen. 
 
Parkområdet i østre delen av området vil få en helhetlig landskapsplan som også skal 
ta seg av vegetasjonen. Her kan eksisterende og ny vegetasjon kombineres. 
 

6.13 Friområder 
 
Friområder er regulert til formålet friområde og park. Disse er tilgjengelig via gang- og 
sykkelveier og turveger. Der det er naturlig, f.eks. ved utbygging av områder for kon-
sentrert boligbebyggelse skal det vurderes flere friområder og hvordan områdene kob-
ler seg eksisterende friområder. 
 
Formålet på to området er etter høringen endret til LNF med spesielle bestemmelser 
pga. områdenes betydning og særpreg. 
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Krav om utomhusplan for de enkelte områdene og krav om innhold i utomhusplaner 
som skal leveres med byggesøknaden er fastsatt i planbestemmelsene. Det samme 
gjelder rekkefølgebestemmelser for planområdet. 
 

6.15 Kulturminner 
 
Det er ikke registrerte kulturminner i området. Etter pålegg fra Fylkeskommunen er 
det gjennomført undersøkelser i området. Det ble ikke gjort funn i området. 
 

6.16 Sosial infrastruktur 
 
Det forventes ikke at bygning av 150-200 i området vil føre til kapasitetsproblemer på 
skolen, barnehagen og pleieinstitusjoner. Utbyggingen vil i tillegg skje i etapper over 
tid, slik at utviklingen kan vurderes fortløpende. 
 

6.17 Teknisk infrastruktur 
 
Tilkobling til vann- og avløp skal skje til kommunal nett i syd av området (i kommunal 
veg. Det er nødvendig med nye ledninger innenfor området, men disser er ikke ennå 
prosjektert. Det samme gjelder strøm, internett og TV. 
 
Beregningene fra Molde vann og avløp KF viser, at det eksisterende vannforsynings-
systemet kan levere ca. 40 l/s ved et resttrykk av 12 mVs (kote 70) i kum 135 (planlagt 
ny kum). Avløpsnettet er dimensjonert slik at den kan håndtere de nye boenhetene i 
området. 
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Området vil kobles til kommunal renovasjon. I tillegg er det regulert et returpunkt for 
glass, papir/papp, metall og klær i området. 
 
Tiltaket vil føre til en økning av ca. 1000 ÅDT i krysset mot fylkesvegen og forbi Skå-
lasentret. Vegen har en standard som tilrettelegger for den ekstra belastningen. Ve-
gene innenfor planområdet vil bygges i nødvendig standard for den forventete trafikk-
mengden. 
 

6.18 Overordnete planer 
 

Planen vil ikke ha konsekvenser for overordnete planer og er i samsvar med disse. 

 

6.19 Landskap 
 

Planområdet består av skog av forskjellig bonitet (lauv/furu) og myrområder. Området 

er ikke bebygd fra før. Det foregår en del aktiviteter innenfor friluftsliv/rekreasjon i pla-

nområdet. 

Landskapet karakter vil endre seg i forbindelse med realisering av planenes mål. I 

plandokumentene er det så langt mulig tatt inn bestemmelser og tiltak som skal legge 

til rette for bevaring av enkelte områder som helhet, ta vare på vegetasjon der det er 

mulig og opprettholder tilgangen til området for lokalbefolkningen.  

Planen legger opp til bevaring av områdene langs Hauastien og Folkestien med utdy-

pende bestemmelser. 
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7. Innspill og kommentarer til varsel om oppstart 

7.1 Møre og Romsdal fylkeskommune 
Se vedlegg i saken 
 
Forslagsstillers kommentar 
Automatisk freda kulturminne: 
Før eventuelle anleggsarbeider starter skal det foretas en registrering av eventuelle 
kulturminner.  
 
Barn og unge: 
Planforslaget angir totalt ca. 16.800 m2 som direkte er avsatt til park- og lekearealer. 
Videre er det innenfor planområdet ca. 80.000 m2 som er disponert til grøntarealer. 
Likeledes grenser planområdet mot omliggende arealer som også vil kunne benyttes 
til tur, lek og rekreasjon. I planen er det også hensyntatt at barn og myke trafikanter 
skal kunne ta seg til div. sosial infrastruktur uten å måtte ferdes på trafikkert vei. 
 
Samferdsel: 
Møre og Romsdal fylkeskommune tar, i sin kommentar til oppstart reguleringsarbeid, 
opp det forholdet at det ligger en idrettsbane øst for planområdet og på andre siden av 
fylkesveien. Dette kan medføre farlige situasjoner når barn eller myke trafikanter krys-
ser veien for å komme dit. Likeledes påpekes også skytebane litt lengre syd. Fylkes-
kommunen ber om at disse forholdene drøftes og at eventuelle avbøtende tiltak utre-
des i planarbeidet. 

 
Eventuelle tiltak som vil bedre sikkerheten vil være en planfri kryssing av fylkesveien i 
form av en gangbru eller undergang i form av en kulvert. Eller et gjerde plassert mellom 
eksisterende gangvei langs fylkesveien og fylkesveien. Gjerdet kan ikke plasseres inne 
på planområdet fordi en da hindrer gangvei til f.eks. skole. Slike tiltak vil da skje utenfor 
planområdet og må avklares med Statens vegvesen og fylkesmannen. 
Fylkeskommunen påpeker også at etablering av nytt samband over Langfjorden vil 
kunne endre mye på fremtidig trafikkbilde, avhengig av konsept- og trasevalg.  
 
 

7.2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Se vedlegg til saken 

  
Forslagsstillers kommentar 
Natur- og miljøverninteresser: 
Støyutredning er utført av Sweco AS og rapport med beskrivelse av avbøtende tiltak 
er vedlagt denne planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak er beskrevet i planbestemmel-
sene. 
 
Samfunnstrygghet: 
ROS-analyse er vedlagt denne planen som vedlegg 1 i sakspapirene. Av funn er det 
to forhold som er avdekket, og disse er støy (som er omtalt over) og et område hvor 
det skal utvises aktsomhet/hensyn ved plassering av anlegg eller bygninger. Før tiltak 
igangsettes skal nødvendige sikringstiltak utredes. 
Faresone er merket i reguleringsplanen. 
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Barn og unge sine interesser: 
Rundskriv T-2/08 er lagt til grunn for tilretteleggelse av utearealer for barn og unge. 
Planforslaget angir totalt ca. 16.800 m2 som direkte er avsatt til park- og lekearealer. 
Videre er det innenfor planområdet ca. 80.000 m2 som er disponert til grøntarealer. 
Likeledes grenser planområdet mot omliggende arealer som også vil kunne benyttes 
til tur, lek og rekreasjon. Planområdet har også fortau langs hovedvei samt en god del 
gang- og sykkelveier slik at lek og trivsel skulle være godt ivaretatt. I planen er det 
også hensyntatt at barn og myke trafikanter skal kunne ta seg til div. sosial infrastruktur 
uten å måtte ferdes på trafikkert vei. 
             

7.3 Statens vegvesen 
Se vedlegg til saken 

 
Forslagsstillers kommentar 
Tilkomst boligfelt: 
Statens vegvesens krav til tilkomst er oppfylt i reguleringsplanen. 

 

7.4 Avinor 
Se vedlegg til saken 

 
Forslagsstillers kommentar 
Avinor AS bekrefter at planområdet ligger utenfor hinderflatene for restriksjoner til Årø 
flyplass. 

 

7.5 Skåla Helselag 
Se vedlegg til saken 

 
Forslagsstillers kommentar 

Gjennom reguleringsområdet går det fra gammelt av en opprinnelig traktorvei, som i 
den senere tid er mye brukt som tursti. Denne er blitt vedlikeholdt av Skåla Helselag 
og blir i dag betegnet som «Folkestien». Det er viktig at stien blir ivaretatt og at denne 
ikke endrer karakter i bruk og opplevelse. Dette hensyntatt i reguleringsplanen. 

 

7.6 Nesjemarka utmarkslag 
Se vedlegg til saken 
 
Forslagsstillers kommentar 
Det er avholdt møte med Nesjemarka utmarkslag hvor reguleringsforslaget er gjen-
nomgått (se vedlagte notat fra Molde kommune). Resultatet av gjennomgangen ble at 
reguleringsforslaget tilfredsstiller utmarkslagets ønsker for området. 
 

7.7 Støyutredning Sweco Norge AS 
Se vedlegg til saken 
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Forslagsstillers kommentar 
Reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser tilfredsstiller de avbøtende tiltak 
som er beskrevet i rapporten for at støynivået i boligområdet skal overholde satte nor-
mer. 
 

 


