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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.03.2018  

Vedtak 

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Kometvegen 1-5, plannr. 201617 med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskri-
velse. 

Behandling 

Molde formannskap behandlet saken i sitt møte 13.3.2018 og innstillingen fra formannskapet 
var utsendt til kommunestyrets medlemmer med e-post.  
 
Gerda Tolaas (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er styremedlem i Astero AS, 
som er part i saken, og fratrådte møtet. 45 voterende. 
 
Kommunestyret besluttet enstemmig at hun er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd 
bokstav e). 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 13.03.2018  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Kometvegen 1-5, plannr. 201617 med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskri-
velse. 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er styremedlem i Astero AS, 
som er part i saken, og fratrådte møtet. 12 voterende. 
 



Formannskapet besluttet enstemmig at hun er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd 
bokstav e). 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.03.2018  

Innstilling  

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering 
for Kometvegen 1-5, plannr. 201617 med tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskri-
velse. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljre-
gulering for Kometvegen 1-5, plannr. 201617 med tilhørende plankart, planbestemmel-
ser og planbeskrivelse. 
 

 

1. Saksopplysninger 

Asplan Viak har på vegne av Astero AS utarbeidet reguleringsforslag for Kometvegen 
1-5.  
 
Planen skal legge til rette for ny aktivitet innenfor eksisterende område. Deler av det 
eksiterende bygget skal fjernes pga. fremtidig utbygging av innfartsvegen, ellers skal 
eksisterende bygningsmasse brukes videre, men med endret innhold. Det skal skje 
endringer på fasaden. Atkomsten fra Kometvegen blir oppgradert i samsvar med gjel-
dende forskrifter og det skal etableres tosidig fortau langs Kometvegen for å øke tra-
fikksikkerheten. 

2. Innspill til offentlig ettersyn 

Planen har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 25.11.2017 – 13.01.2018. Innen tids-
fristen har Molde kommune mottatt 10 uttalelser. Tiltakshaveren har kommentert alle 
innspill i planbeskrivelsen. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 8.1.2018 
Fylkesmannen har ingen kommentar til etablering av dagligvarebutikk på det valgte 
stedet. 
 



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 22.12.2017 
De viser til innspillet om mulige funn av kvikkleire i området. Vurderingene gjort i forbin-
delse med vegplanleggingen er tilstrekkelige for vurdering i dette området og det kre-
ves ikke flere geotekniske undersøkelser. Problemstillingen anses som avklart. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering 
 
Statens vegvesen (SVV), Region midt, 21.12.2017 
SVV har gitt en omfattende uttalelse til planarbeidet. Detaljer fremgår av vedlegget. 
Merknadene omfatter 5 punkter. 

a) Vegklassen på Kometvegen må endres til Sa2 med tosidig fortau, med særlig 
hensyn til trafikksikkerheten for mjuke trafikanter 

b) Det må inkluderes en rekkefølgebestemmelse om etablering av fortau langs 
Kometvegen (innenfor planområdet) 

c) Ordlyden i bestemmelsene må tilpasses standarden N100 
d) Bestemmelsene må presisere at fortauet skal bygges i samsvar med N100 
e) Området som frigjøres etter fjerning av bygget i sør kan ikke tas i bruk av forret-

ningen 
 
Kommentar: 
Planbestemmelsene er endret slik at det stilles krav til vegklasse Sa2 for Kometvegen. 
Plankartet og bestemmelser er endret og omfatter nå fortau på begge sider av Komet-
vegen og en rekkefølgebestemmelse som krever, at fortauene må være etablert før det 
kan gis brukstillatelse. Alle vegarealer som er omtalt skal bygges i samsvar med N100.  
 
Avinor, 27.11.2017 
Planbestemmelsene ivaretar kravene satt av Avinor. Bebyggelsen vil ikke komme i kon-
flikt med drift av flyplassen. De har ikke flere kommentarer til planen. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 15.01.2018 
De har ingen merknad til planen. 
 
Molde Vann- og avløp KF, 11.01.2018 
Byggegrensen på vestsiden skal i utgangspunkt flyttes 4 meter mot øst for å holde av-
stand til VA ledninger. Fordi eksisterende bygning skal brukes videre, og endringer vil 
føre til uforholdsmessige kostnader, tillates det byggegrensen tilsvarende dagen bygg. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
Tor Arne Lund og Tove Anita Gribbestad, 12.01.2018 
Beboere Kometvegen 4 a gir en oversikt over og kommentarer til tidligere planlegging-
en på tomten.  
 
Det påpekes trafikale problemer spesielt for myke trafikanter, som har vært i mange år. 
I tillegg ønsker de ikke, at trær i området fjernes pga. positiv effekt for støyskjerming og 
luftrenhet. 
 
Kommentar: 



Som nevnt før er planen nå oppdatert til en standard som vil sikre trafikksikkerheten 
særlig for myke trafikanter. Dette punktet ivaretas gjennom plankart og planbestemmel-
sene. 
 
Når det gjelder beplantningen på tomten har den ingen støydempende effekt mot tra-
fikken. Ved endringer på innfartsvegen vil støybelastningen vurderes og avbøtende 
tiltak iverksettes langs denne. Derimot kan man være enig i at trærne er en estetisk og 
visuell positiv kvalitet for omgivelsen. Grøntområdet er i dag regulert til næring og trær-
ne kan uten store problemer fjernes hvis det er behov for grunneieren.  
 
Planforslaget krever at det leveres utomhusplan for parkeringsarealet med byggesøk-
naden. Her er det lagt vekt på å sikre en estetisk utforming og grønne arealer. Det vil 
være anledning for naboer å engasjere seg i byggesaksprosessen gjennom dialog med 
tiltakshaveren om etablering av trær i området og for å sikre estetiske kvaliteter av byg-
ningene. I planbestemmelsene står det også, at grøntarealet mot nord kan brukes til å 
plante høystammede trær. 
 
Charlotte Tynes, 09.01.2018 
Hun viser til mulige scenarier for bruk av tomten der hun blant annet frykter for en fort-
satt industriaktivitet, med mulig økt aktivitet og høyere trafikkbelastning pga. mer tungt-
ransport til og fra området.  
 
Planlagt drift av en dagligvarebutikk ser hun positivt for området. Trafikken knyttet til 
butikken vil hovedsakelig skje når barna ikke er på skolen og vil redusere kjøreturer for 
beboere i området som vil få tilbud nær hjemmet, og kan la bilen står for å handle. 
 
Hun ønsker seg en lengre høringsfrist for å kunne går mer inn i saken og at Kviltorp 
skole får bedre tid. 
 
Kommentar: 
Trafikksituasjonen og vurderingene rundt dette har ført til endringer i planen og trafikk-
sikkerheten ivaretas som nevnt i andre kommentarer før. 
 
Høringsfristen er den samme for alle planer i Molde kommune.  
 
Kyrre Bjørdahl Sæther, 06.01.2018 
Han viser til trafikkøkningen i Kometvegen. Disse bør veies mot tiltaket som skal gjen-
nomføres. I området bor det mange barn og det er en skoleveg som er trafikkbelastet 
fra før. Krysset mellom Kometvegen og Kviltorpvegen er et ulykkessted. 
 
For å bedre sikkerheten bør Kometvegen/Siriusvegen stenges for gjennomkjøring, slik 
at ikke det etableres en «rundkjøring» for brukere av den nye dagligvarebutikken. Ellers 
blir det stor risiko og mistrivsel for beboere. 
 
Kommentar: 
Det vises til kommentarene ovenfor om trafikkløsningen. 
 
Unni Bjørseth, 02.12.2017 
Hun er bekymret for den økt trafikkbelastning på Kometvegen med økt støy, støv og 
eksos i kombinasjon med tiltakene som skal skje på E39, og føler at belastningen er 
allerede stort nok. 
 



Kommentar: 
Det vises til kommentarer vedr. trafikkløsningene ovenfor og rådmannens vurdering av 
saken. 

3. Vurdering 

Under høringen kom det inn en del kommentarer fra Statens vegvesen og naboer som 
fokuserer på trafikksituasjonen rundt planområdet. Det er ikke andre momenter som var 
omdiskutert. 
 
I planen er det derfor gjort endringer/tilpasninger for å øke trafikksikkerheten. Vegen er 
flyttet 2,5 meter lengre sør for å kunne etablere fortau på nordsiden av Kometvegen. 
Dette tiltaket er gjort i tillegg til fortau på sørsiden av vegen. Dermed er trafikksikkerhe-
ten for beboere i området og barn på vegen til og fra skolen, sikret og betydelig bedre 
enn i dag uten fortau. At vegen er flyttet lengre sør betyr i tillegg at boligeiendommene 
ikke vil bli berørt av endringen. 
 
Nabotomten Kometvegen 7 har varslet oppstart av regulering og den nye vegutfor-
mingen vil i denne planen bli videreført mot vest. 
 
Rådmannen mener at endringer i trafikken i Kometvegen er innenfor det som kan ak-
septeres. 
 
Krysset mellom Kometvegen og Kviltorpvegen vil oppgraderes og forbedre forholdene 
der. Dette gjelder endringer i veiens geometri, frisikt i krysset og tilrettelegging for myke 
trafikanter.  
 
Planen er i samsvar med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Det er gjennom-
ført tilpasninger/ oppdateringer av 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 Kommentarer til offentlig ettersyn 



 
 
 


