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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 14.12.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Torleifvegen 3 og 5, plannr. 201606 med tilhørende plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse. 

Behandling 

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Torleifvegen sør utvides fra 4m til regulert bredde, 6m, inkludert gangfelt på ene siden ved 
ferdigstillelse av byggeprosjektet 3 – 5. 
 
Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Torleifvegen sør gjøres enveiskjørt ved ferdigstillelse av byggeprosjektet 3-5. 
 
Ordføreren besluttet å ikke votere over SVs fremsatte tilleggsforslag  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vs fremsatte forslag falt med 6 (V, 1 SV, MDG) mot 41 stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 05.12.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Torleifvegen 3 og 5, plannr. 201606 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 



Behandling 

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Torleifvegen sør utvides fra 4m til regulert bredde, 6m, inkludert gangfelt på ene siden ved 
ferdigstillelse av byggeprosjektet 3 – 5  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
V sitt tilleggsforslag falt med 12 mot 1 (V) stemmer. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 28.11.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Torleifvegen 3 og 5, plannr. 201606 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
Detaljregulering for Torleifvegen 3 og 5, plannr. 201606 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
 

1.  
2. Saksopplysninger 
 
Arkitektene BBW AS har på vegne av WINO Holding AS utarbeidet reguleringsforslag 
for Torleifvegen 3 og 5. 
 
Planen tilrettelegger for bygging av boligbygg i området med ca. 13-15 leiligheter. 
Bygningene er sammenbygd med en garasje under bakkenivået og skal ha to 
bygningskropper over bakkenivået. Etasjene er inntrukket og fremstår som terrassert i 
terreng. Det er lagt vekt på at bygningene skal være tilpasset omgivelsene. 

 
 

3. Innspill til offentlig ettersyn 
Planforslaget har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 6.9.-18.10.2017. Det er mottatt 
6 innspill. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 20.09.2017 
De har ingen merknader. 



 
Statens vegvesen region midt, 19.09.2017 
Det må settes opp fysisk skille mellom lekeplassen og vegarealet for å unngå uønskete 
hendelser. Dette må synliggjøres i plankart og bestemmelsene. Lekeplassen mangler 
byggegrense. Grensen må inn i plankartet, ellers gjelder veglovens byggegrense på 15 
meter. 
 
Det bør innreguleres frisiktsone i kurven øst i planområdet og mer vegareal til myke 
trafikanter.  
 
Kommentar: 
Det er tatt inn en bestemmelse om fysisk skille mellom lekeplass og vegareal. 
Byggegrensen på lekeplassen er tegnet inn i plankartet. Utvidelse av vegarealet uten at 
man ser på vegen i sin helhet anses ikke å være hensiktsmessig og tas derfor ikke inn. 
 
Avinor, 05.10.2017 
De har ingen merknader til planforslaget. 
 
Mattilsynet, 10.10.2017 
De har ingen merknader til planforslaget 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 18.10.2017 
Begrepet småhus tøyes i planforslaget med foreslått høyde og antall etasjer. Det må 
være mer tydelig i plandokumentene at prosjektet som er vist passer inn i omgivelsen. 
Ellers ligger det godt til rette for fortetting i området. 
 
Det anmodes, at et fysisk skille mellom lekeplass og kjørevegen etableres. 
Fylkeskommunen rår til at oppdeling av bygningsmasse tas inn i planbestemmelsene. 
 
Kommentar: 
Plankartet er endret og har med bakgrunn i definisjon av bygningstype fått passende 
formål i plankartet. Det er tatt inn en bestemmelse om fysisk skille mellom veg og 
lekeplass. Det er også tatt inn bestemmelser som gjør skissene i planbeskrivelsen 
veiledende for oppdeling av bygningsvolumer, materialbruk og bygningsvolum. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 23.10.2017 
De rår til at § 5.3 blir gjeldende for ferdigstilling av lekeplassen, ikke bare opparbeiding. 
Det stilles spørsmål om bredde på deler av lekeplassen i forhold til kravene i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkesmannen ber om at råd blir innarbeidet i planen. 
 
Kommentar: 
Planbestemmelsene er endret. Breddeavvik på lekeplassen vil ikke føre til mindre 
kvalitet eller funksjonalitet av lekearealet og aksepteres. 
 

 
4. Vurderinger 
Endring av formål i plankart 
Etter kommentarer fra fylkeskommunen og en grundig vurdering av prosjektet i forhold 
til gjeldende regler er reguleringsformålet tilpasset/endret. Pga. antall målbare plan og 



etasjeantall faller bygget per definisjon under reguleringsformålet blokkbebyggelse med 
kategorisering lavblokk.  
 
Dette er en formalitet og har ingen betydning for innholdet i planen eller gjennomføring 
av prosjektet. Planen som den nå er framstilt, er korrekt. 
 
Endringer i bestemmelsene 
De endringene som er omtalt i kommentarene ovenfor er innarbeidet i 
planbestemmelsene. I tillegg er skissene i planbeskrivelsen gjort bindende for 
prinsippet med 2 bygningskropper over bakkenivå, materialbruk og type bebyggelse 
(terrasser). Jfr. bestemmelsene § 3.1 punkt h). 
 
 
Konklusjon 
Planen er i samsvar med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Det er 
gjennomført tilpasninger/oppdateringer i både plankart, planbestemmelsene og 
planbeskrivelsen basert på uttalelsene og gjennomgang av dokumentene. Ingen av 
disse endringene er så vesentlige at de endrer intensjonen i planen eller virkningen av 
denne. Det vurderes derfor ikke å være nødvendig med ytterlige vurderinger/nytt 
offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen rår ut fra disse vurderingene at kommunestyret i Molde kommune 
egengodkjenner planen slik den foreligger med tilhørende dokumenter. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelsen 
5 Uttalelser til offentlig ettersyn 
 
 
 


