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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

53/18 Plan- og utviklingsutvalget 21.08.2018 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 21.08.2018  

Innstilling Vedtak 

1. Plan- og utviklingsutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 
ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner inklu-
dert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved god-
kjenning av detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset, plannr. 201717: 
 Industriområde Skjevikåsen, tomtedelingsplan, plannr. 2978, vedtatt 

11.12.1987 
 Reguleringsplan for området Skjevika, plannr. 0570, vedtatt 07.06.1972 
 Vesentlig reguleringsendring Skjevikåsen. RV 62 Baklivegen-Sjøvegen, 

plannr. 0479, vedtatt 17.09.1979 
 Reguleringsendring for Hungnesmarka, felt A, plannr. 0488, vedtatt 

01.09.1988 
 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

3. Plan- og utviklingsutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 
ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner inklu-
dert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved god-
kjenning av detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset, plannr. 201717: 
 Industriområde Skjevikåsen, tomtedelingsplan, plannr. 2978, vedtatt 

11.12.1987 
 Reguleringsplan for området Skjevika, plannr. 0570, vedtatt 07.06.1972 



 Vesentlig reguleringsendring Skjevikåsen. RV 62 Baklivegen-Sjøvegen, 
plannr. 0479, vedtatt 17.09.1979 

 Reguleringsendring for Hungnesmarka, felt A, plannr. 0488, vedtatt 
01.09.1988 

 

 

Utredning: 

Planen legger til rette for: 
 Regulering av område for industri og lager i samsvar med kommunedelplanen 

for Hjelset 2016-2026 
 Regulering av område for ny brannstasjon på Skjevikåsen 
 Tilrettelegging for etablering av detaljhandel med mulighet for boliger innenfor 

sentrumsområdet på Skjevikåsen. 
 Regulering av oppgradert vegsystem for å tilrettelegge for utvidet bruk av områ-

det 
 Et omfattende og sammenhengende system for myke trafikanter med løsninger 

for fortau og gang- og sykkelveg 
 Tilrettelegging for ny bussholdeplass innenfor sentrumsområdet 
 Sikring av friluftsområdet langs Oppdølelva og bevaring av en grønnkorridor øst i 

området. 
 
 
 
Planforslaget 

Forslaget til detaljregulering for deler av området N_1 og O_1 på Hjelset er utarbeidet 
av Molde kommune. Planforslaget som foreligger består av: 

 Plankart i målestokk 1:1000, datert 24.07.2018 
 Planbestemmelser, datert 11.07.2018 
 Planbeskrivelse 
 Vedlegg som angitt 

Hensikten med regulering 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for etablering av industri og lager i området. Den 
skal også skaffe grunnlaget for bygging av en ny brannstasjon på Skjevikåsen. Samti-
dig vil planen forbedre trafikksikkerheten med tilrettelegging for myke trafikanter i om-
rådet. 

Eiendomsforhold 

Planen omfatter 14 ulike grunneiere, jf. planbeskrivelsen. Molde kommune er hjem-
melshaver for trafikkområdene, grøntområder og areal for tjenesteyting. 
 

Forhold til overordnete planer 

Planen er i samsvar med kommunedelplanen for Hjelset 2016-2026 som viser området 
som næringsområde, tjenesteyting og grøntareal. 
 
Planen er i samsvar med kommunedelplanen hovednett for gående og syklende i Mol-
de kommune som viser hovedvegene i området som del av hovedsykkelnettet. 



 
Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplaner 2978, 0570, 0479 og 0488 viser at området er regulert til 
industriformål, grøntareal og trafikkareal. 
 
Innkomne merknader til planoppstart 

Molde kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart 
av planarbeidet til berørte parter i brev 06.09.2017 og kunngjorde oppstarten i Roms-
dals Budstikke samme dag. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger saken som ved-
legg. 
 
Innkomne merknader er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Kommunalsje-
fen har ikke flere kommentarer til disse. 
 
Vurdering: 

Avvik fra overordnet plan 
En mindre del av planområdet er omfattet av kommunedelplanens krav om område-
regulering. Dette planarbeidet er pr. dato ikke prioritert. 
Da det er et sterkt ønske om å ta en del av dette arealet i bruk nå, har en valgt å ta det-
te med i denne planen og slik legge til rette for utviklingen.  
For å sikre at målet for sentrumsområdet som er satt i kommunedelplanen (bl.a. este-
tikk, funksjonalitet) ikke tilsidesettes, er det inkludert tydelige regler om bl.a. byggets 
plassering i planbestemmelsene. 
 
 
 
Infrastruktur 
Økning av aktivitet i industriområdet vil øke trafikken, spesielt for tunge kjørestøy. Nær-
heten til sentrumsområdet, boligområdene og skolen gjør det nødvendig å etablere et 
trafikksikkert vegsystem som tar hensyn til næringslivet og innbyggerne på likt nivå. Det 
er derfor etablert et omfattende system for gående og syklende i området. 
 
Det er ikke tilgjengelig slokkevann i området i samsvar med gjeldende regler og lover. 
Industribebyggelse krever minst 50 l/sek i slokkevannforsyning. Det pågår arbeid med 
å løse denne problemstillingen for området. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvens-
utredninger» med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens opp-
fangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Naturmangfoldloven 
Området inneholder naturelementer som nevnt i planbeskrivelsen. En vurdering i for-
hold til naturmangfoldlovens kapittel 2 kommer til konklusjonen at naturmangfoldet er 
ikke berørt og påvirket jf. NML § 3 ff. 
 
Kommunalsjefens samlet vurdering 
Planforslaget svarer på de nevnte utfordringene i planområdet på god måte.  
 



Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunalsjefen at planforslaget de-
taljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset, plannr. 2017174 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 ROS-analyse 
5 Vannberegninger 
6 Innspill til oppstart av planarbeid 
 
 
 


