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Detaljregulering Hatlelia Barnehage - godkjenning 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

72/18 Plan- og utviklingsutvalget 16.10.2018 

94/18 Molde formannskap 23.10.2018 

67/18 Molde kommunestyre 15.11.2018 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.11.2018  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for 
Hatlelia barnehage, plan nr. 201801, med tilhørende bestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 23.10.2018  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for 
Hatlelia barnehage, plan nr. 201801, med tilhørende bestemmelser. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 16.10.2018  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Hatlelia barnehage, plan nr. 201801, med tilhørende bestemmelser. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for Hatlelia barnehage, plan nr. 201801, med tilhørende bestemmelser. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Molde kommune 
 
Bakgrunn:   Molde kommune har vedtatt at dagens bygning ved Hatlelia  

barnehage skal rives, og ny føres opp. Dette er i samsvar med vedtatt 
barnehageplan for Molde og således en del av kommunens strategi for 
barnehageutbyggingen. 
Prosjektet krever merareal til både bygning, uteareal og trafikkområde. I 
gjeldende reguleringsplaner er tomten ikke regulert til formålet, mens 
dagens tomt er avsatt til bruk for barnehage i gjeldende kommuneplan. 
Med dette grunnlaget er det behov for å utarbeide ny reguleringsplan for 
området. 

  
Forslag til reguleringsplan har vært ute til offentlig høring i perioden 
11.06. – 27.07.2018. 
Det er mottatt 11 merknader. 

  
Parallelt med planprosessen har kommunen søkt om avklaring i forhold til 
utvidelse av tomten til barnehageformål inn på statlig sikret 
friluftsområde. Miljødirektoratet har i brev av 03.10.2018 gitt samtykke til 
slik omdisponering, med forutsetning om at område som i planforslaget er 
foreslått regulert til grønnstruktur/naturområde og turveg skal være en del 
av det statlig sikra området, gnr. 24 bnr. 2. 

 
Plansituasjon: Ny reguleringsplan berører følgende planer: 

Reguleringsplan for området Hatlelia - id 0470 
Reg. endring for deler av Hatlelia - id 0971 
Bebyggelsesplan for gruppebebyggelse i Hatlelia - id 0772 
Reguleringsformålet er boligområde, friområde og vegformål. 
 
Ny reguleringsplan forholder seg til eksisterende vedtatte arealbruk 
så nær som der selve barnehagetomta utvides. 

Saksgjennomgang: 

Merknadene: 
Gjennomgang og kommentar til de ulike merknadene går fram av eget vedlegg. 
 
Planforslaget: 

 Planen er avgrenset av arealet som er nødvendig for barnehagen og 
atkomstområde med fortausareal. 

 Hente- og bringefunksjonen skal kanaliseres inn på et eget areal, som er utformet i 
samsvar med byggeprosjektets situasjonsplan. 



 I tillegg er deler av Hatlehaugvegen tatt inn i reguleringsplanen med kryss til 
Sollivegen. 

 Et mindre område som inngår i statlig sikra friluftsområde med eksisterende, men 
justert tursti, inngår også i planen. 

 
Vurderinger: 
Innvendinger som kommer fram i merknadene retter seg i hovedsak til 
trafikksituasjonen. Jfr. gjennomgangen av merknadene i eget vedlegg. 
 
Rådmannen slutter seg ikke fullt ut til Møre og Romsdal fylkeskommunes vurdering av 
lokaliseringen, og mener at denne faktisk har kvaliteter som ikke er tilgjengelige andre 
steder. Til det er alternative lokaliteter vanskelig å finne. 
Videre mener rådmannen at slik planen nå framstår etter noen justeringer, er 
trafikksikkerheten ivaretatt. Når det gjelder hvilke løsninger som eventuelt er mulig å få 
til langs nedre del av Sollivegen og Fagerlivegen, vil dette kreve en større og mer 
omfattende prosess. Med utfordrende topografi og et stort antall grunneiere/parter og 
etablerte og utbygde tomter, er dette en planoppgave som må fremmes til prioritering i 
en større sammenheng. Rådmannen forutsetter at utfordringene behandles i det 
pågående trafikksikkerhetsplanarbeidet. 
 
For å bedre de mer lokale forholdene, viser rådmannen til at fortauet langs Sollivegen 
fra vest nå også er ført opp langs Hatlehaugvegen og forbi innkjøringen til barnehagen. 
På denne måten kan gående krysse kjørevegen uavhengig av biltrafikken til og fra 
barnehagen. 
 
Merknaden oppfattes ikke å være innsigelse til planen. 
Rådmannen rår derfor til at planen fremmes til godkjenning. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 2018.05.28. Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Ros-analyse 
5 Merknader og kommentarer 
6 Samtykke til omdisponering, 

Miljødirektoratet 
 
 
 


