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Gjennomgang av merknader ved offentlig ettersyn 
 
 Avsender Kommentar 
1 Stine Misfjord og Thomas Hammarbäch, 

Hatlehaugvegen 2. 
 
Det vises til at i eksiterende 
reguleringssituasjon ligger deler av 
regulert vegareal inne på tomten, og ber 
om at dette rettes opp. 
 

 
 
 
Vegareal i forslag til ny reguleringsplan er 
avgrenset til eiendomsgrensene. 
 

2 Statens vegvesen 
 
Det påpekes at det i planforslaget ikke er 
tatt med frisiktsone mot sørvest i krysset 
med Sollivegen. 
 

 
 
Frisiktsone framgår av revidert plankart. 

3 Avinor 
 
Ingen merknad. 
 

 
 

4 Molde kommune, helsetjenesten 
 
Da det ligger en e-kabel/høyspent på den 
sydlige delen av barnehageområdet, bør 
det ikke plasseres innretninger eller 
lekeapparater i umiddelbar nærhet av 
denne. 
 

 
 
Rådet om hvor lekeapparat m.m. 
plasseres i forhold til høyspentkabel 
oversendes barnehageansvarlig. 
Istad Nett AS er bedt om å redegjøre for 
aktuelle grenseverdier og aktuelt 
magnetisk felt i dette området. 
Konklusjonen er at for denne kabelen vil 
det magnetiske feltet knapt være målbart. 
Istad Nett AS har måleutstyr til å foreta 
konkret måling hvis ønskelig. 
Dette er det naturlig å gjøre på et tidspunkt 
som passer inn i prosjektutbyggingen. 
På dette grunnlag er det ikke innarbeidet 
spesielle sikringstiltak i reguleringsplanen. 
 

5 Noregs vassdrags- og energidirektorat 
 
Ingen konkrete merknader 
 

 
 
 

 
 
 



 
6 Trond Sandmoe, Hatlehaugvegen 4 

 
Det foreslås at fortauet langs Sollivegen 
fra sør forlenges inn i Hatlehaugvegen til 
forbi avkjøringen til barnehagen. 
 
En mener at flytting av siste del av tursti er 
unødvendig og kostnadskrevende. 
 

 
 
Forlenging av fortau sundt svingen er 
innarbeidet i planen. 
 
 
Endringen er tatt inn i planen for å gi rom 
for planleggingen av utearealene. Dersom 
det ikke blir nødvendig å endre på turstien, 
opprettholdes denne som i dag. 
 

7 Sissel Hagerup Hegdal, Sollivegen 95E 
 
Merknaden inneholder bekymring for 
trafikksikkerheten, både slik 
trafikkforholdene er i dag, og særlig tatt i 
betraktning at kapasiteten ved barnehagen 
skal økes med 30 barn. 
 

 
 
Større barnehage vil gi økt trafikk. 
Situasjonsplanen, som ligger til grunn for 
reguleringsplanen, har avsatt et eget 
område for henting og bringing av barn. 
Dette for å bedre situasjonen. I tillegg er 
det satt av egne arealer for fortaus-
løsninger. Jfr. løsning nevnt under nr. 6. 
Samlet sett legger den regulerte løsningen 
til en vesentlig bedret trafikk- og 
trafikksikkerhetssituasjon ved barnehagen. 
 

8 Berit Torjusen 
 
Det fremmes ønske om at en del trær ved 
barnehagen hogges fordi de reduserer sol-
lys inn mot terrasseblokken i Sollivegen 
95. 
En er også bekymret for 
parkeringsløsningen som er kaotisk i dag. 
 

 
 
Ny bygning vil kreve mer plass en 
eksisterende, og uteområdet planlegges 
da på nytt. Dette betyr også at det er 
nødvendig å se på deler av eksisterende 
vegetasjon på nytt. 
Når det gjelder trafikksikkerheten, er dette 
kommentert under merknad 6. 
 

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 
Det er ønske om planbestemmelse som 
sikrer at uteområdet i vest kan benyttes av 
alle utenom barnehagetid. 
 

 
 
Dette er innarbeidet i planforslaget. 

10 Mattilsynet region Midt 
 
Ingen merknad. 
 

 

11 Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Hovedinnvendingen til reguleringsforslaget 
er lokaliseringen av barnehagen, som 
fylkeskommunen er uheldig med tanke på 
trafikk og trafikksikkerhet. Det burde tas 
inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer 
at fortausløsning langs Fagerlivegen og 
Sollivegen helt ned til Langmyrvegen må 
være etablert før ny barnehage tas i bruk. 
Det fremmes ikke innsigelse, men 
uttrykkes som en «sterk tilrådning». 
«Planarbeidet har i denne samanhengen  
 

 
 
Molde kommune har gjennom sitt 
overordna planarbeid funnet det 
formålstjenlig med fortsatt barnehage i 
dette området. Selv om mange brukere av 
barnehagen vil komme til og fra via 
Sollivegen og Bekkevollvegen, ligger 
lokaliseringa i et område med et stort 
antall boenheter, som med sin beliggenhet 
også er attraktive for 
barnefamilier/potensielle brukere. 
Sollivegen og deler av Fagerlivegen er å  
 



 
ikkje i tilstrekkeleg grad teke omsyn til 
barnehagebarna og dei som skal bringe 
og hente desse som mjuke trafikantar. 
Avbøtande tiltak må derfor vurderast og 
bør bli innarbeidd før planforslaget blir 
eigengodkjent.» 
 

 
betrakte som atkomsveger. Antall 
eiendommer som betjenes av disse, 
danner nok grunnlag for fortausløsninger. 
Det strekt sidebratte terrenget mange 
steder og begrensede vegarealer inn til de 
bebygde boligtomtene, har så langt vært til 
hinder for å få dette til. 
Det betyr likevel ikke at kommunen 
gjennom sitt trafikksikkerhetsarbeid på nytt 
ser på mulighetene, og eventuelt legger 
fram tiltak til prioritering. – det siktes her til 
arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan, som 
er under utarbeiding. 
I korrigert plandokument er fortaus-
løsningene forbedret. 
 
Merknaden inneholder et sterkt råd, som 
er vurdert, og som vil inngå annet 
planarbeid også. Varselet om innsigelse i 
brevets innledning, forstår kommunen er 
trekt gjennom konklusjonen i merknaden. 
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