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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 19.04.2018  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for gang- og sykkelveg langs Fv 62 på strekningen Kleive -Nesbøen, slik denne går fram av 
plandokumenter datert mars 2018. 

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er ansatt i Statens 
vegvesen og har deltatt i arbeidet med planen, og fråtrådte møtet. 45 voterende. 
 
Kommunestyret drøftet habilitetsspørsmålet og besluttet enstemmig at han er inhabil til å 
behandle saken, fvl § 6, første ledd bokstav a). 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 03.04.2018  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for gang- og sykkelveg langs Fv 62 på strekningen Kleive -Nesbøen, slik denne går fram av 
plandokumenter datert mars 2018. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 20.03.2018  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv 62 på strekningen Kleive -Nesbøen, 
slik denne går fram av plandokumenter datert mars 2018. 
 

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet med bakgrunn i at han er part i saken og 
fratrådte. 10 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habiliteten, besluttet plan- og utviklingsutvalget enstemmig at Rolf Arne 
Hamre er inhabil til å behandle jfr. Fvl § 6, bokstav A. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv 62 på strekningen Kleive -Nesbøen, 
slik denne går fram av plandokumenter datert mars 2018. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Statens vegvesen 
 
Bakgrunn:   Statens vegvesen startet i 2013 arbeidet med å utarbeide  

reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs en strekning på ca 
700 m langs fv. 62 vest for Kleive sentrum. Bakgrunnen var at 
fylkesvegen her har en smal kjørebane og smale skuldre, og 
målsetningen var å legge forholdene bedre til rette for gående og 
syklende. Samtidig er det et mål å redusere antall direkteavkjørsler. 
 
Nordsiden er tidligere regulert, med fortau langs fylkesvegen. 
Reguleringsplanen ble vedtatt 1973, og ny plan er nødvendig for 
innarbeiding av dagens normalkrav, samt ny hjemmel for erverv av 
areal, om nødvendig med tvang, for å sikre gjennomføring. 

 
Prosess:  20.09.2013 varsel om oppstart. 
   20.10.2013 frist for innspill 
     det ble mottatt 3 innspill, i tillegg til dialog mellom  

kommunens avdelinger og Statens vegvesen under 
planutarbeidelsen 

20.11.2017 plandokument reguleringsforslag 



12.12.2017 1. gangs behandling i plan- og utviklingsutvalget 
11.02.2018 frist for merknader etter offentlig ettersyn 
20.03.2018 2. gangs behandling i plan- og utviklingsutvalget 

 

Saksgjennomgang: 

Hovedinnholdet i planen: 
o Gang- og sykkelvegen er lagt på nordsiden av fylkesvegen, hvor den også tidligere 

var regulert. 
o Gjennomføring av planen innebærer sanering og/eller samling av avkjørsler til 

enkelttomter. 
o Byggegrensen langs fylkesvegen opprettholdes som i tidligere reguleringsplan,  

20 m fra senterlinjen. 
o Eksisterende bussholdeplass opprettholdes med tilknytning til internt vegnett i 

boligfeltet. 
 
 
Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 22.12.2017 – 
11.02.2018. Det er mottatt kommentarer/merknader fra følgende: 
 
Robert Tverrfjell, eier av gnr. 66 bnr. 39 
Krystian Steinke, eier av gnr. 66 bnr. 59 
Kjell Arne Sagli, eier av gnr. 66 bnr. 32 
Rune Midthaug, eier av gnr. 66 bnr. 96, 97 og 101 
Tore Wiik, eier av gnr. 66 bnr. 21, 56 og 57 
Andrius Navicas, eier av gnr. 66 bnr. 25 
Avinor AS 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Statens vegvesen har gått gjennom merknadene i pkt. 8.2 i planbeskrivelsen. 
Rådmannen har ingen kommentarer til vurderingene som er gjort, og konstaterer at 
Statens vegvesen har kommet tomteeierne langt i møte gjennom mindre tilpasninger. 
Når det gjelder tilkomst til kommunal tomt med bolig over fylkeskommunal eiendom, er 
ikke rådmannen uenig i at resultatet av en avkjørselssanering her involverer store 
areal. Dette er areal som tidligere var regulert som boligtomt. 
Rådmannen vurderer området slik at skal en få en god framtidig utnyttelse av disse 
eiendommene, må en se disse i en sammenheng. Gjennom utvikling av et prosjekt 
som utnytter disse, vil en kunne både løse tilkomst og få flere boliger enn det som nå 
legges til rette for.  
Det må likevel pekes på at begge eiendommene ligger innenfor gul støysone, og helt 
inn til rød. Det betyr at det vil foreligge begrensninger på hvor stor utnyttelsen blir. 
Fram til i dag har så langt rådmannen kjenner til, ingen av eierne hatt planer om endret 
eller ny bruk av tomtene. Det vil evt. bli en noe lengre prosess dersom dette skulle 
endre seg, en prosess som vanskelig lar seg samordne med denne reguleringsplanen 
og bygging av gang- og sykkelvegen. 
Rådmannen er derfor enig med Statens vegvesen om at når dette eventuelt skulle bli 
aktuelt, må det her skje en endring av reguleringsplanen relatert til et konkret prosjekt 
på tomtene.  
 



Ingen av merknadene fra offentlige høringsinstanser inneholder innsigelser, og planen 
kan av den grunn egengodkjennes. 

Oppsummering: 

For å få til en bygging av gang- og sykkelveg på denne strekningen så raskt som mulig, 
rår rådmannen til at reguleringsplanen godkjennes nå. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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