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Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
at forslag til detaljregulering Øvre Eikrem BB1, BK4 og BK3, legges ut til offentlig 
ettersyn slik denne framgår av vedlagte plandokumenter. 
 
Gjeldende reguleringsplaner nr. 200913, 201117 og 201135 blir helt eller delvis avløst 
av ny reguleringsplan. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
at forslag til detaljregulering Øvre Eikrem BB1, BK4 og BK3, legges ut til offentlig 
ettersyn slik denne framgår av vedlagte plandokumenter. 
 
Gjeldende reguleringsplaner nr. 200913, 201117 og 201135 blir helt eller delvis avløst 
av ny reguleringsplan. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    SWECO AS 
 
Bakgrunn:   Planområdet ligger innenfor Områdeplan for Øvre Eikrem II,  

plan nr. 200913, sin avgrensing. I de tilhørende planbestemmelser 
forutsettes det at «På areal for feltutbygging BK 1-4 og BB 1-2 skal 



det før byggemelding utarbeides detaljplan for feltet i h.h.t. § 12-3 i 
plan- og bygningsloven.»  
Område BB1 inngår i tillegg i detaljregulering for BB1-2, plan nr. 
201135, vedtatt 2013. 
For område BK4/BB2, gjelder plan nr. 201117, vedtatt i 2012. 
 
Målsetningen med dette planarbeidet er å legge til rette for fortsatt 
blokkbebyggelse (BB1), men med noe endrede forutsetninger. 
Videre ny blokkbebyggelse innenfor området BK4, mens det på 
BK3 planlegges for rekkehus. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen i desember 2016, 
og planarbeidet annonsert i januar 2017.  
 
 

Planforslaget:  Byggeområde er avgrenset i samsvar med tidligere vedtatte  
reguleringsplaner. 
På BB1 foreslås det to blokker langs vegen, i motsetning til i 
eksisterende plan hvor det er plassert 3 blokker. Blokkene er vist 
med henholdsvis 7 og 6 etasjer over parkeringsanlegg 
På BK 4 foreslås det 3 blokker langs vegen. To med 6 etasjer og 
en i 5 etasjer over parkeringsanlegg.  
BK 4 er i gjeldende reguleringsplan avsatt til «rekkehus, kjedehus 
atriumhus, eller annen tunbebyggelse der bebygd areal ikke skal 
overstige %-BYA = 45 %.» 
BK 3 foreslås regulert til «tomannsboliger, rekkehus, kjedehus, 
atriumhus eller annen tunbebyggelse», med utnyttelsesgrad  
BYA = 35 %. Dette samsvarer med tidligere reguleringsplan. 

 
Plansituasjonen: 
 
Innspill ved oppstart 

 

BB1 BK4/BB2 

BK3 



 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet, ble det mottatt 7 innspill, fra 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 Statens vegvesen 

 Avinor 

 Friluftsrådet 

 Mattilsynet 

 Istad Nett AS 

 Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Søker har kommentert innspillene, se kap 7 i planbeskrivelsen. 
 
I tillegg har kommunen mottatt et innspill fra Naturvernforbundet – lokallag Molde. 
Naturvernforbundet vil at reguleringsplanen må omfatte forlenging av gang- og 
sykkelveg langs Frænavegen, og så forlenges oppover langs Olav Oksviks veg fram til 
Råkhaugkrysset. 
Kommunalsjefen viser til den eksisterende plansituasjonen, hvor gang- og sykkelveg 
langs Frænavegen og Olav Oksviks veg fram til og med avkjøringen til Øvre Eikrem 
allerede er ferdigregulert. Deler av denne parsellen og med arm inn til boligveg i feltet, 
er i tillegg prioritert prosjekt for bygging i 2018. 
På dette grunnlaget mener kommunalsjefen at Naturvernforbundets innspill ikke har 
konsekvenser for planforslaget. 
 
Vurderinger 
 
Planforslaget følger opp krav og rammer i gjeldende områderegulering for området. De 
fleste tekniske forutsetningene for godkjenning av detaljreguleringen er således 
tidligere avklart. Dette gjelder spesielt den tekniske infrastrukturen. 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning, da området i flere tidligere planer er 
regulert til utbyggingsformål – bolig. 
 
Det er ett avvik som kan ha betydning i forhold til områdereguleringen, det er at område 
som tidligere var planlagt for konsentrert småhusbebyggelse, nå planlegges for 
blokkbebyggelse. Det er flere forhold dette har betydning for.  
 
Det er i dag bygd ut infrastruktur og vegnett for hele utbyggingsområdet. I tillegg er 
blokkene i Tiriltungevegen oppført og tatt i bruk. 
Da den opprinnelige reguleringsplanen ble utarbeidet fulgte det med en illustrasjon som 
vist under: 
 



 
 
Som det går fram av denne, var det tenkt en omfattende blokkbebyggelse på oversiden 
av hele Tiriltungevegen, med avtrapping østover. 
 
I 2012 ble området som nå benevnes som BK4/BB2 regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse, definert som frittliggende småhusbebyggelse, rekkehus eller 
kjedehus. 
 
 
 
 
 
 
 
Til den nye planen er det lagt ved slike illustrasjoner: 
 

 
 

 

 



 
 
De nye planene følger prinsippet om en avtrapping av bygningenes høyde østover, 
men de fire østligste blokkene har fått én etasje i tillegg. 
Arkitekturen er vesentlig enklere ved at fasadene mot vegen nå i større grad framstår 
som hele veggflater som ikke er oppbrutt. 
Antall leiligheter vil innenfor denne reguleringsplanen bli 139, noe som er i underkant 
av det om var opprinnelig planlagt, men flere enn det som ville bli ved en konsentrert 
småhusbebyggelse.  
Det betyr at kapasiteten på vegsystemet er tilfredsstillende, og behovet for større 
leikeareal likeså, da dette var dimensjonert etter den første reguleringsplanen. 
 
Av planbeskrivelsen med vedlegg er forutsetningene for uteoppholdsareal og 
nærleikeplasser i samsvar med kravene i kommunedelplanen for Molde del 1. 
 
Innenfor området BK3 planlegges det for rekkehus i to etasjer, 18 boenheter. Dette er 
innenfor de begrensninger som er satt i gjeldende plan. 
 
Kommunalsjefen vurderer at de nye illustrasjonene viser en mer monoton bebyggelse 
med en vesentlig mindre tiltalende arkitektur enn i tidligere illustrasjoner. 
Reguleringsplanen avgjør ikke byggesaken, men tiltakshaver oppfordres til at det for en 
slik dominerende bebyggelse, blir tatt grep for å løfte inntrykket av bebyggelsen både i 
seg selv og i forhold til omgivelsene. 
 
Avinor viser i sitt innspill til at en avventer Luftfartstilsynets behandling av søknad om 
forhåndsgodkjenning, før en tar stilling til ytterligere merknader til reguleringsforslaget. 
Luftfartstilsynet har nå gjort sitt vedtak, jfr. brev datert 16.02.2018, vedr. forholdet til 
hinderplanen og restriksjonsplanen rundt flyplassen. 
På denne bakgrunn vurdere kommunalsjefen at Avinor kan akseptere løsningene i 
reguleringsforslaget. 
 
Statens vegvesen peker på at det bør innarbeides en rekkefølgebestemmelse vedr. 
gangveg til busslomme. Kommunalsjefen kan opplyse om at ny busslomme og 
videreføring av gang- og sykkelveg, er prioriterte prosjekt med bevilgning av kommunal 
andel i investeringsbudsjettet for 2018. 
 
Forholdene til naturmangfoldloven, kulturminneloven og jordvern er avklart gjennom 
tidligere planprosesser. 
 

 



Oppsummering: 

Kommunalsjefen sin vurdering av virkningene av planforslaget er at dette gir et større 
antall boliger enn i gjeldende plansituasjon. Samtidig er omfanget mindre enn som først 
lagt til grunn for området. 
Kommuneplanens bestemmelser er overholdt. 
 
Kommunalsjefen rår derfor til at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Merknader i 
høringsfasen avgjør videre behandling. 
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Illustrasjoner 
5 Merknader ved varsel om planoppstart 
6 Brev fra Luftfartstilsynet 
 
 
 


