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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

71/18 Plan- og utviklingsutvalget 02.10.2018 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 02.10.2018  

Vedtak 

1. Plan og utviklingsutvalget godkjenner at forslag til detaljregulering for Kometvegen 7 
legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 
2. Deler av gjeldende reguleringsplan for området Kviltorp, plannr. 0776, vedtatt 

02.04.1979 og mindre justering av Kometvegen, Kviltorp, plannr. 1381, vedtatt 
26.05.1981, vil bli opphevet av ny plan. inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Kometvegen 7, 
plannr. 201802. 

 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

3. Plan og utviklingsutvalget godkjenner at forslag til detaljregulering for 
Kometvegen 7 legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 
og § 12-10. 

 
4. Deler av gjeldende reguleringsplan for området Kviltorp, plannr. 0776, vedtatt 

02.04.1979 og mindre justering av Kometvegen, Kviltorp, plannr. 1381, vedtatt 
26.05.1981, vil bli opphevet av ny plan. inkludert alle senere planendringer, 
delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for 
Kometvegen 7, plannr. 201802. 

 

 

Utredning: 

Planen legger til rette for: 



 Omregulering av eksisterende industriområde til kombinert formål 
forsamlingshus/kontor 

 Endring av fasade 
 50 parkeringsplasser for bil og 49 parkeringsplasser til sykkel.  
 Videreføring av oppgradering av Kometvegen med tosidig fortau 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Kometvegen 7 er utarbeidet av SWECO Norge AS. 
Planforslaget som foreligger består av: 

 Plankart i målestokk 1:1000, datert 31.05.2018 
 Planbestemmelser, datert 28.05.2018 
 Planbeskrivelse 

Hensikten med omregulering 

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for etablering av et 
menighetshus/forsamlingslokale, kontorareal og radiostasjon. Planen skal også legge 
til rette for forbedring av trafikksikkerheten langs Kometvegen med etablering av et 
tosidig fortau. 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshaveren i området er Pinsemenigheten Sion Molde og Omegn. 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i strid med overordnet plan. Kommuneplanens arealdel – del 1 har 
avsatt området til næringsbebyggelse. 

Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplaner 0776 og 1381 viser at området er regulert til industriformål 
og kjøreveg. 
 
Innkomne merknader til planoppstart 

SWECO Norge AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, 
oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 09.03.2018 og kunngjorde det i 
Romsdals Budstikke 12.03.2018. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger saken 
som vedlegg. 
 
Innkomne merknader er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. 
Kommunalsjefen har ikke flere kommentarer til disse. 
 
Ny behandling i plan- og utviklingsutvalget 
 
Saken ble behandlet i plan- og utviklingsutvalget i møte den 19.06.2018, sak 48/18. 
Saken ble sendt tilbake til tiltakshaveren for å gjøre endringer rundt 
parkeringsløsningen. Ny oversendt plan imøtekommer innvendningene. 

 
Vurdering: 

Byggeplanene/Avvik fra overordnet plan 
Området øst for tomten ble i år omregulert til butikk, området vest er regulert til 
industriformål, men delvis brukt til boligformål. Arealet skal hovedsakelig brukes som 



Menighetshus/forsamlingslokaler og passer dermed godt inn i området. Endringen i 
forhold til overordnet plan anses å være akseptabelt. Den samlede trafikkbelastningen 
for boligområdene vil reduseres sammenlignet med eksisterende næringsvirksomhet 
genererer. Endret bruk vil ikke være sjenerende for området rundt. 
 
Barn og unges interesser 
Området er med dagens bruk ikke tilrettelagt for barn og unge. Kommunen anser det 
planlagte bygget som næringsbygg/forsamlingshus med veldig begrenset aktivitet 
(timevis). Planens formål vil ikke legge til rette for bruk som krever særlig tilrettelegging 
for barn og unge i form av uteoppholdsareal eller lekeplass.  
 
Infrastruktur 
Kometvegen er en kommunal veg. I forbindelse med planarbeidet for naboområdet 
Kometvegen 1-5 ble det innregulert tosidig fortau for å øke trafikksikkerheten langs 
denne vegen, som bl.a. er skoleveg til/fra Kviltorp skole. Dette er videreført i denne 
planen. Trafikkberegningene som ligger ved planen viser, at samlet trafikkbelastning vil 
bli redusert. Aktiviteten vil hovedsakelig foregår på kveldstid og i helgene slik at det 
ikke blir vesentlig konflikt med skolevegen. 
 
Området ligger godt til rette for gående og syklende langs eksisterende gang- og 
sykkelveg ved E39, som er del av hovednettet. Prosjektet inkluderer 49 
sykkelparkeringsplasser som kan være en attraktiv alternativ for besøkene.  
 
Det er to bussholdeplasser i kort avstand til eiendommen, men med dårlig 
rutetilknytting spesielt på søndags morgen.  
 
Parkering er et av hovedproblemstillingene i denne planen. Etter kommuneplanens 
bestemmelser skal det avsettes 0,3 parkeringsplasser per sitteplass. I tillegg kommer 
kontorvirksomheten. Etter at planen ble sendt tilbake til tiltakshaveren etter siste 
behandling, er det gjennomført samtaler og inngått avtaler med forskjellige grunneiere i 
området. I kapittel 5.6.5 i planbeskrivelsen er parkeringssituasjonen og løsningene 
beskrevet. Der er inngått avtale med Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole for 
å dekke parkeringsbehovet ved spesielle anledninger. 
 
Kravet for antall parkeringsplasser er basert på menighetssalens størrelse med 300 
sitteplasser. De betyr at det i utgangspunkt skal etableres 90 parkeringsplasser på 
egen tomt. 
 
Det er i utgangspunkt ikke mulig å tilby det antallet parkeringsplasser på egen tomt. 
Løsningen som ble presentert politisk møte ble vurdert som ikke tilstrekkelig og saken 
sendt tilbake til tiltakshaveren for å finne bedre løsninger. 
 
Planbeskrivelsen er supplert med en mer detaljert omtale av de ulike 
parkeringsbehovene. Tiltakshaveren klarer å etablere 50 parkeringsplasser på egen 
eiendom. Det betyr at det mangler 40 plasser for å oppfylle kravene satt i 
kommuneplanens arealdel. 
 
På ukedagene er behovet - i hht. tiltakshaverens opplysninger - 30 parkeringsplasser 
for aktiviteter på ettermiddagen (med utgangspunkt i 90 bsøkende) og for 
kontoraktivitet 12 parkeringsplasser. Dette kan dekkes innenfor egen tomt. 
 



På søndagene tar tiltakshaveren utgangspunkt i 140 besøkende. Dette tilsvarer behov 
for 47 parkeringsplasser. Også dette kan dekkes på egen tomt. 
 
På spesielle høytider og enkeltarrangement forventer tiltakshaveren mer enn 150 
besøkende. Her er det ikke nok parkeringsareal på egen tomt. For å kunne innfri 
kravene satt i kommuneplanens arealdel har tiltakshaveren inngått avtaler med Kviltorp 
barneskole (60 p-plasser) og Bergmo ungdomsskole (52 p-plasser) (avtale med Molde 
Eiendom KF) for bruk av parkeringsplasser under større arrangement. Tiltakshaveren 
anser også det offentlige parkeringsarealet på Lubbenes som alternative under store 
arrangement. 
 
Det forventes at behovet oppstår ca. 10 ganger per år. 
 
Ut ifra redegjørelsen om ulike behov på ulike dager i den oppdaterte planbeskrivelse og 
med hensyn til de inngåtte avtaler med Molde Eiendom KF om parkering i nærheten til 
menighetshuset, vurderer Molde kommune at parkeringskravene er oppfylt. I tillegg 
tilbyr tiltakshaveren mer sykkelparkeringsareal enn det er krav om i kommuneplanens 
arealdel. Dette anses som positivt signal ettersom tomten ligger i direkte tilknytting til 
det kommunale hovednettet for gående og syklende. 
 
 
 
 
Grønnstruktur 
Området er i dag helt asfaltert. Kommunen har anmodet tiltakshaveren å satse på 
grønne elementer ved etablering av parkeringsplassen og arealet rundt det 
eksisterende bygget. Dette vil inngå i ny situasjonsplan for eiendommen. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger» med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Natumangfoldloven 
Området inneholder ingen naturelementer. En vurdering i forhold til 
naturmangfoldlovens kapittel 2, kommer til konklusjonen at naturmangfoldet er ikke 
berørt og påvirket jf. NML § 3 ff. 
 
Samlet vurdering: 

Planforslaget svarer på de nevnte utfordringene i planområdet på en god måte. 
Formålsendring fra næring til forsamlingshus/kontor anses som uproblematisk for 
tomten og området. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunalsjefen at planforslaget 
detaljregulering for Kometvegen 7, plannr. 201802 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  



Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
Vedlegg: 
1 201802_Plankart Kometvegen 7_24082018 
2 201802 Detreg Kometv. 7 - Planbeskrivelse - 2018-08-17 
3 201802 Detreg Kometv. 7 - Planbestemmelser - 2018-08-17 
4 201802 Detreg Kometv. 7 - Vedlegg 2 ROS-analyse - 2018-08-17 
5 201802 Detreg Kometv. 7 - Vedlegg 1 Dokumentasjon av trafikkberegninger 
6 Uttalelser til varsel om oppstart 
 
 
 


