
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: 201411 
Saksmappe: 2014/1784-0 
Saksbehandler: Björn Gregull 
Dato: 13.09.2017 

Saksframlegg 
 

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 - sluttbehandling 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

53/17 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2017 

102/17 Molde formannskap 24.10.2017 

72/17 Molde kommunestyre 16.11.2017 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 16.11.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 med tilhørende plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelsen. 
 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 24.10.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 med tilhørende plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelsen. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 17.10.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 



Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen. 
 

 
1. Saksopplysninger: 
Solide Utbygging AS har i samarbeid med Molde kommune utarbeidet 
reguleringsforslag 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 Samvirkelag). 
 
Planen tilrettelegger for et nytt boligområde på Skåla og utvidelse av butikkområdet. 
Det er mål å tilby et variert boligtilbud. Planen skal ha fokus på bokvalitet og barn- og 
unges interesser. Det har også blitt lagt vekt på god veginfrastruktur for alle 
trafikantgrupper. Utvikling av området vil skje over et lengre tidsrom, avhengig av 
behovet for boliger i området. 
 
Planen har vært til offentlig ettersyn to ganger. Dette fordi det var innsigelser etter 
første runden og at planområdet ble utvidet pga. innspill. 
 
 
2. Innspill til offentlig ettersyn: 
 
Utvidet planforslag har vært på 2. gangs offentlig ettersyn i tidsrommet 6.7.-21.08.2017. 
Innen tidsfristen har Molde kommune mottatt åtte uttalelser. 
 
Norges vassdrags- og energidirketorat, 13.07.2017 
De trekker tidligere innsigelse basert på gjennomført skredfarevurdering. 
 
Avinor, 14.07.2017 
Kravene ble innarbeidet i første høringen. De har ingen ytterlige kommentarer til 
planen.  
 
 
Statens vegvesen, 17.08.2017 
Alle innspill i forrige uttalelsen er imøtekommet med unntak for kryssing av Fv 64. De 
ber om rekkefølgebestemmelse. 
 
Kommentar: 
Molde kommune ser behov for en trafikksikker kryssing av fylkesvegen. Likevel har 
kommunen i kommentarene til første gangs behandling pekt på utarbeiding av 
kommuneplanens arealdel for området som starter høsten 2017. Noen problemer som 
f.eks. plassering av idrettsanlegg vil vurderes i dette sammenheng. Molde kommune tar 
innspillet til orientering og inkluderer ikke rekkefølgebestemmelse på nåværende 
tidspunkt. 



 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 22.08.2017 
Etappevis utbygging er ikke drøftet i planbeskrivelsen. Planlagt veg gjør det vanskelig å 
utvikle boliger og skole/barnehage nærmest Skålasenter før hele vegen er bygd. De rår 
til vurdering av en kortere vegløsning for å kunne bygge ut BKS_11-20 først.  
 
Det vises til maksgrense for kjøpesenter og noen feil i feltbetegnelser i 
plandokumentene og feil på områdenummer i planbestemmelsene. 
 
Arkeologiske registreringer viste ingen funn i området. 
 
Selv om området f_BAA_4 er stor nok for boligområdene det skal være felles for som 
lekeplass, anmoder Møre og Romsdal fylkeskommune at det bør avsette et mindre 
areal for lek innenfor området BKS_18. 
 
Kommentar: 
Utgangspunktet for planarbeidet er et initiativ fra en privat grunneier. Molde kommune 
har satt som en forutsetning at området reguleres i sin helhet. Opparbeidelsen av 
området vil skje fra vest og går østover, mens områdene BKS_1 til BKS_6 kan komme 
senere. Utbyggingen av området vil ta flere år og trinnvis utbygging er gitt uten at det 
trenges fastsatt i bestemmelsene. 
 
Når det gjelder kortere atkomstveg så er dette vurdert tidlig i prosessen. Mellom 
samleveg og o_GP er det stor høydeforskjell, og en veg her ville ha ført til betydelige 
terrenginngrep med høye skjæringer som ville ha ødelagt landskapet. Derfor ble den 
foreliggende løsningen valgt. 
 
Feilene i planbestemmelsene er rettet opp. Alle feltnavn er endret. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 17.08.2017 
Fylkesmannen har oppretthold innsigelsen pga. støybelastningen i området og satt 
krav til mer tydelige bestemmelser for å sikre, at støybelastningen i den østre delen av 
området reduseres. 
 
De trekker innsigelsene relatert til skredfare og mangel på lekeareal vest i området. 
 
Kommentar 
Molde kommune har endret planbestemmelsene vedr. støy i samsvar med kravene fra 
fylkesmannen. I brev sendt fra Molde kommune 30.08.2017 ber kommunen om ny 
vurdering etter endringene, og Fylkesmannen har i brev datert 30.08.2017 trukket 
innsigelsen. 
 
Brevene ligger ved saken. 
 
Molde Vann- og avløp KF, 03.09.2017 
De kommer med beregninger og kommentarer i hht. kommunal prosedyre for 
behandling av vann- og avløp i plansaker. 
 
Kommentar 
Vannberegningene var ikke på plass før sent i prosessen. Kommentarene fra Molde VA 
er innarbeidet i planbeskrivelsen og planbestemmelsene. Det er bl.a. tatt inn 
rekkefølgekrav om tilstrekkelig slokkevann må være dokumentert for prosjekt som 



trenger mer enn 20 l/sek og at overvannshåndteringen må skje basert på en plan som 
utarbeides feltvis. 
 
Nesjestranda og Skaala skytterlag, 16.08.2017 
De er glade for at det bygges nye boliger på Skålahalvøa og at aktiviteten økes. 
 
Noen tiltak for begrensning av støy er planlagt på grunnen til skytterlaget. De synes det 
er merkelig, at de ikke har blitt informert om planene. De ønsker å bli informert om 
fremdrift og saksgangen.  
 
De er ellers positive til støybegrensende tiltak, også den planlagte utvidelsen av vollen 
mellom bane og fylkesveg. Det forutsettes at dette ikke hindrer aktivitet på banen. Alle 
planene for endringer må framlegges skytterlaget og Det frivillige skyttervesen til 
godkjenning. 
 
De krever skriftlig bekreftelse av Molde kommune, at utbygging av prosjektet ikke på 
noe tidspunkt begrenser eller redusere aktiviteten på skytebanen. 
 
Kommentar 
Det er inkludert en rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at Nesjestranda og 
Skaala skytterlag blir inkludert i prosesser som berører tiltak innenfor skytebanens 
område. 
 
Planlegging av boligområdet på Hasleliåsen er utført med hjemmel i gjeldende lover og 
retningslinjer i forhold til støy. Skytebanens aktivitetsnivå i dag har vært førende for 
kravene som stilles til bebyggelsen og den planlagte bebyggelsen er tilpasset slik at det 
ikke skal være konflikt. 
 
Nesjestranda Utmarkslag, 24.08.2017 
Området inkluderer et trekk for elg og hjort som kan bli berørt av økt aktivitet. Det 
fryktes at området blir for smalt og at dyrene forsvinner fra jaktområdet. 
 
Turstiene i området er allerede i dag belastet på en måte som er sjenerende for de som 
bor langs stiene. Stiene må planlegges slik at de går utenfor gårdstun for å unngå at 
økt befolkning og dermed aktivitet på stiene belaster beboere. 
Det går ikke fram av plankartet, hvordan stien som skal erstatte Hauastien innenfor 
feltet kobles tilbake til stien vest for området. Dette må inkluderes i planen. 
 
Haslelisteinen må bevares som den er. 
 
 
 
Kommentar: 
I oppstart av planfasen ble det undersøkt i hvorvidt hjorte-/elgtrekk vil berøres. 
Tilbakemeldingen var at planlagt tiltak ikke vil føre til betydelige endringer for trekket. 
Dette fordi Hasleliåsen ligger på ytterste kant av trekket og at dyrene vil raskt tilpasse 
seg de nye forholdene. 
 
Utviklingen i området vil skje over flere år. En økning av turaktivitet vil sannsynligvis 
skje, men dessverre kan vi ikke løse dette gjennom planarbeidet. Evt. spørsmål rundt 
dette bør avklares med friluftsansvarlig i kommunen. 
  



Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som krever at det ikke kan gis brukstillatelse 
før stien som erstatter Hauastien er bygd og koblet til den eksisterende stien i vest. 
Dette skal skje i samråd med Molde kommune og det er naturlig at mennesker med 
lokalkunnskap inkluderes i dette arbeidet. 
 
Planbestemmelsene for hensynssonen som ligger på området ved Haslelisteinen 
beskytter området mot inngrep og Haslelisteinen er spesiell nevnt. 
 
 
 
3. Vurdering: 
 
Etter to høringsrunder foreligger det ikke innsigelser til planen. Kravet om støysikring av 
bebyggelsen øst i området, er utredet og sikret gjennom plankart og bestemmelsene. 
 
Barn og unges interesser ivaretas gjennom antallet og kvaliteten på lekeplassene, 
kravene til disse i bestemmelsene og plankartet samt grep som gang- og sykkelveger, 
parkområder og turstier. Hele bomiljøet legger vekt på gode leve- og oppvekstsvilkår 
for alle aldersgrupper. Dette er en gjennomgående rød tråd i planen. 
 
Alle krav til trafikkarealene er oppfylt og det er inkludert detaljerte føringer for 
tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Enkle, attraktive og trafikksikre løsninger for 
gående og syklende er sikret. 
 
Skredfarevurderingen viser at det ikke er noen problemstilling i området som må tas 
hensyn til. Også denne innsigelsen er kvittert ut. Det vises ellers til kommentarer og 
vedleggene i saken. 
 
Planen er i samsvar med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Det er 
gjennomført tilpasninger/ oppdateringer av mindre feil/mangler i både plankart, 
planbestemmelsene og planbeskrivelsen, basert på uttalelsene og gjennomgang av 
dokumentene. Ingen av disse endringene er vesentlige og det vurderes derfor ikke å 
være nødvendig med ytterlige vurderinger/nytt offentlig ettersyn. 
 
Ut ifra disse vurderingene anbefaler rådmannen at kommunestyret i Molde kommune 
egengodkjenner planen som den foreligger med tilhørende dokumenter. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Vurdering vann og avløp 
5 Merknader til offentlig ettersyn 
 
 



 


