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1. Sammendrag 
 
Frænaveien 126 AS kjøpte i 2015 eiendommene hvor rørleggerforretningen Hustad 
Rør AS har holdt til siden 1986. På sørøstre del av eiendommen, som er ubebygd, 
ønsker grunneier å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Det ønskes 
samtidig å legge til rette for en framtidig utvikling av forretningsarealet. Det foreligger 
ingen konkrete utviklingsplaner for dette arealet per i dag.  
 
I forbindelse med kommunedelplanprosessen ble avgrensingene av arealbruks-
kategoriene endra i forhold til gjeldende reguleringsplaner. Blant anna er framtidig 
veg mellom Frænavegen og Lunheimvegen tatt bort og planområdet ble avsatt til 
næring, bolig og friområde (lek). 
 
Kommunen har fastsatt planområdets avgrensing, som også omfatter lekearealet i 
vest og en enebolig i nordøst.  
  

 
(Kilde: Google Maps) 

 
2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikten med planen 
 
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for en framtidig utvikling av BK1 til konsentrert 
småhusbebyggelse og F1 til forretning.  
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagstiller:  Frænavegen 126 AS, Kometvegen 7B, 6419 Molde 
 
Plankonsulent:  Arkitektene BBW AS, Julsundvegen 4, 6412 Molde 
 
Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet: 
     
26/3  Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde 
27/372 Frænaveien 126 AS, Kometvegen 7B, 6419 Molde 
27/482 Frænaveien 126 AS, Kometvegen 7B, 6419 Molde 
37/373 Frænaveien 126 AS, Kometvegen 7B, 6419 Molde 
27/509 Frænaveien 126 AS, Kometvegen 7B, 6419 Molde 
27/478 Stein Erik Gurigard, Margarethas vei 15, 1473 Lørenskog 
27/463  
27/306 Anne Britt Eikrem og Even Eriksen, Lunheimvegen 10, 6416 Molde 
27/307 Nina H. og Aasmund H. Talset, Lunheimvegen 12, 6416 Molde 
27/308 Peder Mathias Sandøy, Lunheimvegen 14, 6416 Molde 
27/309 Elsa Kristine og Arnt Helge Humblen, Lunheimvegen 16A, 6416 Molde 
27/310 Liv F. og Steinar Husby, Lunheimvegen 16B, 6416 Molde 
 
 
3. Planprosess 
 
07.12.16 Oppstartsmøte med Molde kommune.  

10.01.17 Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt, samt kunngjort i 
Romsdal Budstikke. Vi mottok 10 innspill. 

 
18.01.17 Orienteringsmøte for naboer ble avholdt. Tiltakshaver og arkitekt 

informerte om utviklingsplanene og møtedeltakerne fikk stille spørsmål 
og komme med innspill. Notat fra møtet er vedlagt. 

 
29.09.17 Kulturavdelinga i fylkeskommunen gjennomførte en befaring.  
 
10.01.18 Planforslag oversendt til kommunen. 
 
02.02.18 Møte med kommunen for gjennomgang av innsendt planforslag. 
 
26.04.18 Korrigert planforslag oversendt til kommunen. 
 
06.06.18 Tilbakemelding fra kommunen på innsendt planforslag. 
 
 
4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 

• Kommunedelplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025 hvor planområdet 
er avsatt til formåla næringsbebyggelse, boligbebyggelse og friområde (lek). 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2022. 
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• Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune, 
2012 – 2022. 
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 

 
Utsnitt av reguleringsplaner i området 

 
I forbindelse med kommunedelplanprosessen ble avgrensingene av arealbruks-
kategoriene endra i forhold til gjeldende reguleringsplaner. Blant anna er vegen 
mellom Frænavegen og Lunheimvegen tatt bort. I kommunedelplanens § 2.1 står det 
at ingen reguleringsplaner oppheves som følge av kommunedelplanen, men der det 
er motstridende interesser skal kommunedelplanen gjelde.  

Følgende reguleringsplaner foreligger innenfor planområdet: 

• Plan nr. 2685: Reguleringsplan for Lunheimvegen gnr. 27 bnr. 377, vedtatt 
24.07.86 hvor formåla er småindustri, friområde/lekeplass og veg-/trafikkareal. 

• Plan nr. 1274: Reguleringsplan for Øverland, vedtatt 16.07.76 hvor formåla er 
trafikkareal, offentlig og privat veg. 
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4.3 Tilgrensende planer 
 

• Plan nr. 201212 Mindre reguleringsendring for Lunheimvegen – Øverlands-
vegen, vedtatt 22.06.12. 

• Plan nr. 1482 Mindre vesentlig reguleringsendring for Frænavegen 132 og gnr 
27/465, vedtatt 22.06.82. 
 

4.4 Temakart 
 
Kommunedelplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025: 

• Temakart 1 Lokalisering av næring (ABC-soner). 
• Temakart 2 Parkering: planområdet ligger i «Indre byområde». 
• Temakart 3 Lekeplasser og uterom: planområdet ligger i «Øvrige områder». 
• Temakart 4 Fortetting: planområdet ligger i «gul sone».  

 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
• Samfunnstrygghet 
• Nasjonal transportplan (NTP)  
• Naturmangfoldlova 
• Kulturminnelova 
• Molde kommune – boligsosial handlingsplan 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegginga T-1442/2012 
• Retningslinjer for brannslokkevann i Molde kommune 
• Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde for brannvesenets 

kjøretøy og materiell 
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
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Planområdet ligger sør for Frænavegen i bydelen Fuglset, ca. 2,5 km fra sentrum. 
Planområdets avgrensing har kommunen fastsatt og størrelse er 7,55 daa. 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Hustad Rør har butikk, rørleggertjenester og lager i Frænavegen 126, som omfatter 
gnr 27, bnr 372, 373 og 482. I sørvestre del av planområdet er det en lekeplass og i 
nordøst en enebolig. Ellers er planområdet ubebygd. Planområdet ligger midt i et 
godt etablert boligstrøk.  
 

5.3 Stedets karakter 
 
Denne delen av Fuglset har tradisjonelle eneboliger og tomannsboliger med private 
hager. Bebyggelsen er fra 1960 og nyere. Eiendommene er forholdsvis store og 
boligene er vendt mot fjorden. Kvartalet avgrenses av Fuglsetbakken, Frænavegen 
og Øverlandsvegen og innenfor dette området ligger Lunheimvegen og Pålplass-
vegen.  
 

5.4 Landskap 
 
Området har ei svak helling mot sør og har gode sol- og utsiktsforhold. Det er lite 
vegetasjon innenfor planområdet. Det er tradisjonell beplanting på eksisterende 
boligeiendommer.  
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Fylkeskommunen skrev i sin uttale til oppstartsmeldinga at de vurderer planområdet 
til å ha et visst potensial for funn av automatisk freda kulturminne. Det meste av 
arealet er utbygd, men det er flere lommer med tilnærma urørt grunn. Flyfoto viser at 
dette har vært dyrka mark, på grensa mellom Fuglset og Øverland. På Fuglset har 
det tidligere vært gjort flere tidlige funn. De vil derfor utføre en befaring.  
 
I en uttale datert 02.10.17 opplyser kulturavdelinga at de har hatt ei befaring uten å 
finne spor etter kulturminne. Ut fra sonderinger på utbyggingsområda vurderer de 
potensialet for funn for å være lavt. Store deler av området virka å bestå av tilkjørte 
eller forstyrra masser. De har således ingen vesentlige merknader til planen. De ber 
likevel om at en er forsiktig under opparbeiding av området, og minner om at dersom 
en under arbeid kommer over noe som kan være automatisk freda kulturminne plikter 
en å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga for avklaring. Tiltakshaver 
plikter å underrette den som skal utføre arbeidet om dette, men står også selv 
ansvarlig for at det blir overholdt. 
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5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 
 
I Artsdatabanken og Miljødirektoratet sin naturbase fant vi ingen registreringer for 
planområdet. 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal legge vekt på kunnskap som er basert 
på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik 
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
 

Vår vurdering: 
Det foreligger ingen registreringer i Naturbasen eller Artsdatabanken. Det er 
heller ikke til nå kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det 
kan være arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanga opp av nevnte 
registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på 
Naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Ei påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er, eller vil bli, utsatt for. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på natur-
mangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
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§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 

5.7 Trafikkforhold 
 

 
 
Forretningsvirksomheten har hovedatkomst til Frænavegen. Lunheimvegen, som er 
kommunal veg, har atkomst fra Frænavegen og via Fuglsetbakken og Øverlands-
vegen.  
 
ÅDT langs Frænavegen, på strekninga fra avkjøringa ned til Fuglsetbakken og øst-
over, er 6320. Andel tunge kjøretøy er 5 %. Dette er tall fra 2016 (kilde: Statens 
vegvesen sitt vegkart). 
 
Forretningen har 3 butikkansatte og 15 rørleggere. De parkerer oppe ved forretninga 
og nede ved lageret. Rørleggerne har hver sin firmabil og kjører hovedsakelig til/fra 
lageret hvor de forbereder kundeoppdrag og henter nødvendig utstyr og varer.  
 
Det er daglig 4-8 vareleveringer mellom kl. 06.30-16.00. De fleste kommer via 
Frænavegen og 95 % av vareleveringene er til lagerbygget. Kunder som kjøper 
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større varer de selv skal hente, må ned til lagerbygningen for å hente varene. Slik 
vareutlevering skjer daglig. 
 
I krysset Fuglsetbakken/Lunheimvegen er det registrert en trafikkulykke (2012). 
Langs Frænavegen i området ved planområdet er det registrert påkjørsler av fot-
gjenger i kjørebanen, den siste registrert i 1997. Fra krysset Frænavegen/ Fuglset-
bakken og vestover langs Frænavegen har det vært noen bilulykker, den siste 
registrert i 2013. Kilde: Statens vegvesen sitt vegkart. 
 
Det er etablert gang- og sykkelveg på nordsida av Frænavegen. Nærmeste etablerte 
krysningspunkt til/fra gang- og sykkelvegen er vest for Fuglsetbakken.  
 
Det er etablert to fartsdempere som trafikksikkerhetstiltak langs Lunheimvegen.  
 
Nettbuss AS er operatør for bybussrutene 701 og 703 som går jevnlig i området.  
Nærmeste busstopp langs Frænavegen ligger vest for Fuglsetbakken og mot øst 
ligger nærmeste busstopp øst for krysset til Øverlandsvegen.  
 

5.8 Barns interesser 
 
Lekeplassen vest på planområdet er etablert med benker og lekeapparater. Den 
brukes av barna i nærområdet og barnehager. Lunheimvegen benyttes som 
skoleveg.  
 

 
(Kilde: Google Maps) 

 

5.9 Sosial infrastruktur 
 
Per i dag har kommunen tilstrekkelig kapasitet i barne- og ungdomsskolen, men 
elevantallet er ujevnt fordelt på de ulike skolene. Spesielt Langmyra og Kviltorp 
barneskole, samt Bekkevoll ungdomsskole, ligger nær sin kapasitetsgrense. Barna i 
dette området tilhører Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. 
 
Per i dag er det full barnehagedekning i kommunen. Nærmeste barnehager er 
MoBarn Øverland, Øvre Bergmo og Langmyra barnehager. 
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5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Utover de tiltak som er gjort for å gjøre forretningen tilgjengelig for alle kunder er ikke 
planområdet ellers tilrettelagt med tanke på universell utforming. 
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
 
Eksisterende vann- og avløpsanlegg fra kommunens digitale kartgrunnlag: 
 

 
 
Istad Nett orienterte om sitt nett i sitt innspill til oppstartsmeldinga: 
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• Grønn stiplet linje er lavspent kabel 
• Grønn heltrukken linje er lavspent linje 
• Blå stiplet linje er 22 kV høyspent kabel 
• Blå heltrukken linje er høyspent linje 
• Rød firkant er nettstasjon, transformatorkiosk 
• Rød runding er nettstasjon, mastearrangement 

 

5.12 Grunnforhold 
 
NVE skriver i sin uttale til oppstartsmeldingen at planområdet på NGU sitt løsmasse-
kart ligger innenfor marine avsetninger. En kan derfor ikke se vekk fra at det fins 
ustabile avsetninger i grunnen, som for eksempel leire.  
 

5.13 Støyforhold 
 
Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Molde lufthavn. På Statens 
vegvesen sitt støyvarselkart ligger den nordligste delen av planområdet innenfor rød 
og gul sone langs Frænavegen. 
 

 
Utsnitt fra Statens vegvesen sitt støyvarselkart for Molde kommune (juli 2012) 

 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Som nevnt skrev NVE i sin uttale at en ikke kan se vekk fra at det fins ustabile 
avsetninger som for eksempel leire i grunnen. Sannsynligheten for dette vil være 
relativ liten siden alle omkringliggende områder er bebygd. Sikkerheten vil ivaretas 
ved utgraving og igangsetting. 
 
Kulturavdelinga hos fylkeskommunen har gjennomført ei befaring og avklart forholdet 
til automatisk freda kulturminne, jf. planomtalens punkt 5.5. 
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Molde vann og avløp KF har gitt tilbakemelding til utført vurdering av vann-, avløp- og 
overvannsløsninger: Disse områdene vil nok ikke gi problemer i forhold til plansaken. 
Brannvannskravet oppfylles, jf. slokkevannsberegning utført 02.08.17. 
 
Naboer ønsker flere trafikksikkerhetstiltak i planområdet for å gjøre forholda tryggere 
for barna, jf. innkomne merknader og notat fra nabomøtet. Dette er tiltak som må 
iverksettes av kommunen. Vi har fått tilbakemelding fra kommunen om at de vil 
iverksette tiltak i området for å bedre trafikkforholdene. De vil se på muligheten for 
gjennomkjøring/enveiskjørt i Lunheimvegen, samt endre fartsdempere slik at det blir 
enklere å bruke Øverlandsvegen.  
 
Nordligste del av F1 ligger innenfor rød og gul sone for trafikkstøy. For nye bygnings-
tiltak skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i lov og retningslinjer. 
 
Utenom de punkta nevnt ovenfor er det ingen andre punkt i ROS-analysen vi mener 
at det er knytta noen risiko/sårbarhet til innenfor planområdet. 
 

5.15 Næring 
 
Rørleggerfirmaet Hustad Rør AS holder til innenfor planområdet.  
 
 
6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Den sørøstre delen av Frænavegen 126 AS sitt område reguleres til konsentrert 
småhusbebyggelse, øvrig del reguleres til forretning. Ellers reguleres det til fritt-
liggende småhusbebyggelse, lekeareal og trafikkformål.  
 

6.2 Reguleringsformål 
 
Arealoversikt  
 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse    1,14 daa 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse    0,82 daa 
Forretninger          2,84 daa 
Lekeplass          1,06 daa 
Kjøreveg          1,37 daa 
Annen veggrunn – grøntareal       0,31 daa 
Totalt alle formål         7,55 daa 
 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF1) 
Eiendommen er med etter ønske fra kommunen. Det er satt generelle bestemmelser 
til eiendommen i tråd med PBL og kommunedelplanen. Garasje kan ha en størrelse 
på inntil 50 m2. 
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Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1) 
BK1 reguleres til konsentrert småhusbebyggelse hvor det kan bygges kjede- eller 
rekkehus. Det er satt krav til % -BYA, byggehøyde og parkering. Garasje/carport kan 
bygges som felles eller enkeltstående, eventuelt sammenbygd med boligene. Hver 
garasje/carport kan ha en størrelse på inntil 50 m2. 
 

 
Foto av BK1, tatt fra sørvest 

 
Lekeplass (L1) 
L1 er en eksisterende lekeplass. 
 
Forretning (F1) 
Det er vanskelig å forutsi framtidig utvikling av F1. Det er ingen planer om å endre 
eller flytte virksomheten per i dag, men det legges til rette for en videreutvikling av 
området i tilfelle tiltakshaver ønsker en annen lokalisering, tilbygg, oppgradering eller 
lignende i framtida.  
 
Kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal 
Alle kjøreveger er etablert. De er regulert i forhold til eksisterende plassering og 
innspill fra kommunen om vegbredde (Lunheimvegen).  
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

 
For BK1 og BF1 er PBL § 29.4 fulgt ved fastsetting av tillatt byggehøyde; maksimalt 
tillatt gesimshøyde er 8 m og maksimalt tillatt mønehøyde er 9 m. For F1 er 
maksimalt tillatt gesimshøyde (høyeste gesims for pulttak) for øvre del (langs Fræna-
vegen) er cote +58.5 og for nedre del (langs Lunheimvegen) cote +55.0. 
 

6.3.2 Grad av utnytting 

 
Utnyttingsgraden (BYA) for eksisterende enebolig på BF1 er satt til 30 % og for F1 til 
40 %. For BK1, hvor det skal bygges noe mer konsentrert, er BYA satt til 33 %.  
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Utnyttelsesgraden defineres som bebygd areal i prosent av tomtens areal (% -BYA). 
Kommunedelplanens arealdel § 20.1 sier følgende om utnyttingsgraden for gul sone, 
som planområdet ligger innenfor: 
 
«For boligområder med planer uten krav om grad av utnytting eller hvor utnyttelses-
grad er angitt på annen måte enn % - BYA skal følgende gjelde:  

• Områder for småhusbebyggelse jf. Temakart 4 (gul sone) – 30 % BYA»  
 
Vi viser også til kommunens gjennomgang av den nye kommuneplanens arealdel 
v/Bjørn Gregull den 07.12.16 hvor følgende ble presentert vedrørende fortetting og 
grad av utnytting i gul sone: 
 

 
 
Som utklippet ovenfor viser er det tillatt å avvike kravet noe når en gjennomfører en 
planprosess. 33% på BK1 vil muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av tomten. 
Forskjellen mellom 30 og 33% er liten, men kan bety verdifull margin i forhold til å 
kunne utvikle et godt prosjekt. 
 
Det bør være mulig å høyne BYA noe gjennom en reguleringsprosess, det er tross alt 
store kostnader i forbindelse med en slik prosess. 30% er allerede tillatt gjennom 
kommuneplanen. Kommunen har i tillegg bestemt seg og ombestemt seg flere 
ganger i denne konkrete plansaken. Dette har gitt konsulent merarbeid og tiltaks-
haver større kostnader enn nødvendig. Kommunen bør være konsekvent. Det er gitt 
tillatelse til å høyne BYA i andre prosjekter og vi ser ingen spesielle grunner til at 
kommunen ikke skal kunne tillate en mindre økning også i denne plansaken, slik at 
en oppnår et så optimalt og godt prosjekt som mulig. 
 

6.3.3 Boliger 

 
På BK1 reguleres det til konsentrert småhusbebyggelse og det tillates kjede- eller 
rekkehus. Antall boenheter avhenger av boligtype og hvilken størrelse en velger på 
boenhetene. Det vil kunne legges det til rette for 2-4 nye boenheter.  
 

6.4 Bokvalitet 
 
Det skal legges til rette for god bokvalitet gjennom utnyttelse av tomt, bygningsform, 
planløsning, uteplasser, materialvalg, innsyn, parkering og atkomst. Boenhetene vil 
hovedsakelig bli sørvendte med gode utsikts- og solforhold. Alle skal ha private ute-
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oppholdsareal i form av veranda/terrasse. Utnyttingsgraden gjør at man får gode og 
rikelige uteoppholdsareal. 
 

6.5 Parkering 
 
Jf. kommunedelplanens bestemmelser og temakart 2 Parkering hvor planområdet 
ligger i sone Indre byområde. I planforslaget er det tatt inn følgende krav til parkering, 
i samsvar med kommunedelplanen: 
 
Boliger   Boenhet ≤ 60 m²  min. 1,0 parkeringsplass 

Boenhet ≥ 60 m²  min. 1,5 parkeringsplasser 
Forretning   P-pl/100 m² BRA  min. 1,0 parkeringsplasser 
Lager    P-pl/100 m² BRA  min. 0,5 parkeringsplass 
 
Minst 5 % av felles parkeringsanlegg skal være tilrettelagt for forflyttingshemmede. 
Parkering skal utformes, plasseres og skiltes i samsvar med gjeldende normer og 
anbefalinger (jf. § 10.4 i kommunedelplanens bestemmelser). 
 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 
 
Nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. 
 
Vi viser til vedlegg 2; Vurdering av vann-, avløps- og overvannsløsninger som er 
utført og oversendt til Molde vann og avløp KF. Vi fikk følgende tilbakemelding til 
vurderingen: Jobben som er gjort med å få fram vann- og avløpsmengder er god, 
dette samme er overvannsberegningen. Disse områdene vil nok ikke gi problemer i 
forhold til reguleringssaken. 
 
Brannvannskravet oppfylles. Jf. slokkevannsberegning utført 02.08.17 hvor det står 
følgende konklusjon: Vannforsyningen dekker krav til slokkevann på 50 l/s med et 
resttrykk > 20 mVs på hovedledningsnettet. Trykktap i brannventil og brannstender er 
ikke tatt med. I praksis må slokkevann tas ut fra minimum 2 kummer som vist i 
beregningen. 
 
Planforslaget er i ettertid endra etter tilbakemeldinger fra kommunen, så vurderinga 
som ble utført stemmer ikke helt overens med korrigert planforslag. Vi mener 
endringene ikke er så store at vurderinga må endres. Vi er bare i planfasen og dette 
er tema en kommer mer detaljert tilbake til senere i prosjekteringen.  
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
I dag har forretningen direkteatkomst til Frænavegen for kunder og ansatte. I tillegg 
har de atkomst til lageret sør på området via Frænavegen/ Lunheimvegen. Det meste 
av vareleveringen skjer nede ved lageret, samt at kunder selv henter større varer og 
handverkerne forbereder sine oppdrag der.   
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Vegvesenet har i sitt innspill til oppstartsmeldinga kommentert at: 
• Atkomst til ny boligbebyggelse må orientere seg til Lunheimvegen. Vegen mellom 

Frænavegen og Lunheimvegen må da stenges for inn-/utkjøring fra Frænavegen 
slik kommunen forutsetter. Det må fremgå som en rekkefølgebestemmelse at 
krysset må stenges før nye boliger kan tas i bruk. 

• I utgangspunktet ser vegvesenet det som en bedre løsning at også eksisterende 
direkteavkjørsel fra Frænavegen saneres slik at all trafikk atkomstmessig 
orienterer seg mot Lunheimvegen.  

 
Det vil være en stor ulempe for forretningsvirksomheten om atkomstene fra Fræna-
vegen stenges, både med tanke på kundene, varemottak/-utlevering og håndverkere. 
Det vil også være en stor ulempe for beboere langs Lunheimvegen. Denne vegen er 
nok belasta i dag og trafikken fra forretningen kan derfor ikke flyttes til boliggata.  
Forretningstrafikken innebærer også en stor andel større kjøretøy, som ikke er 
forenlig i en boliggate. Innspill fra både naboer og forretningens eiere viser at det er 
ønskelig å skille forretningstrafikken og boligområdet fra hverandre. 
 
Planforslaget opprettholder forretningsvirksomheten sin direkteavkjørsel fra Fræna-
vegen, men stenger gjennomkjøringa fra Frænavegen til Lunheimvegen dersom F1 
videreutvikles. Det er satt en rekkefølgebestemmelse som tillater at gjennomkjøringa 
opprettholdes så lenge nedre del av F1 benyttes til lager, varemottak/-utlevering og 
som arbeidssted for håndverkerne. Denne løsningen ivaretar hensynet til både 
forretningsvirksomheten og beboerne langs Lunheimvegen på en god måte.  
 
Naboer uttrykker i sine merknader til oppstartsmeldinga ønske om flere trafikksikker-
hetstiltak langs Lunheimvegen. De tiltaka som er etablert er ikke tilstrekkelig. Som 
nevnt tidligere vil kommunen iverksette tiltak for å bedre trafikkforholdene. De vil se 
på muligheten for gjennomkjøring/enveiskjørt i Lunheimvegen, samt endre farts-
dempere slik at det blir enklere å bruke Øverlandsvegen. 
 
Øvrige tiltak som kan vurderes: 
• Stenge Lunheimvegen for gjennomkjøring med skilt, men tillate kjøring til/fra 

eiendommene. 
• Stenge Lunheimvegen for gjennomkjøring med bom. 
• Fjerne uthuset på 26/307, som står nærmere vegen enn hva byggegrensen 

tillater og er til hinder for frisikten i krysset Frænavegen /Lunheimvegen.  
• Etablere flere fartsdempere langs Lunheimvegen. 
• Speil i krysset Lunheimvegen/Frænavegen. 
 
Atkomsten til BK1 orienterer seg til Lunheimvegen og utbygging av det området vil 
ikke kreve stenging av gjennomkjøringa Frænavegen/ Lunheimvegen.  
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Bilde fra Google Maps tatt før uthuset ble oppført inntil Frænavegen 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Det er kun eksisterende veger som inngår i planen. Lunheimvegen er regulert med 
bredder oppgitt av kommunen, mens Frænavegen er regulert med 4 m bredde fra 
senterlinje veg (3 m kjørefelt og 1 m skulder). 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Planområdet ligger i et etablert boligområde med gode forbindelser til eksisterende 
gang- og sykkelveger. Det er tidligere gjort tiltak for å trygge de myke trafikantene sin 
ferdsel i Lunheimvegen. Beboerne ønsker flere tiltak. 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Jf. kommunedelplanens bestemmelser og temakart 2 Parkering hvor planområdet 
ligger i sone Indre byområde. I planforslaget er det tatt inn dette kravet til sykkel-
parkering, i samsvar med kommunedelplanen: 
 
Bolig    Boenhet ≤ 60 m²  min. 1,0 sykkelplass 

Boenhet ≥ 60 m²  min. 2,0 sykkelplasser 
Forretning   Ppl/100 m² BRA  min. 0,5 sykkelplass 
Lager    Ppl/100 m² BRA  min. 0,5 sykkelplass 
 
Krav til sykkelparkering for boliger kan dekkes med tilstrekkelig bodareal i/ved huset 
eller garasjen. 
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6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Planforslaget vil ikke ha noen innvirkning på kollektivtrafikken i området.  
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Løsning for overvannshåndtering avklares i byggesøknadsprosessen. Området er 
forholdsvis flatt, så det er ikke nødvendig med mye terrengbearbeiding. Det er lite 
vegetasjon i området i dag, bevaring av vegetasjon er derfor ikke et relevant tema.  
 

6.9 Universell utforming 
 
I bestemmelsene er det satt følgende krav til tilgjengelighet: 
Prinsippet for tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrifter, skal legges til grunn 
innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, adkomst, gangareal, 
parkeringsplasser, felles utearealer, lekeplasser og lignende. 
 
Området er forholdsvis flatt så det blir ikke så store utfordringer med å imøtekomme 
krav om tilgjengelighet. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Planområdet er forholdsvis flatt og har gode solforhold. Boligenes uteoppholdsareal 
plasseres hovedsakelig mot sør og skjermes da for trafikken langs Frænavegen. Det 
meste av uteoppholdsareala kan medregnes, da det er lite sannsynlig at det blir areal 
brattere enn 1:3. Kommunedelplanens krav om minimum 50 m² uteoppholdsareal pr 
boenhet på egen grunn skal innfris. Hver boenhet får egne private uteoppholdsareal i 
form av veranda/terrasse og eventuelt hageareal. Hvordan hageareal fordeles – 
private og/eller felles areal – avgjøres ved byggesøknad. Eventuelle felles uteopp-
holdsareal kan benyttes til møtested, lek, aktiviteter og uteopphold.  
 

6.11 Lekeplasser 
 
I kommunedelplanens temakart 3 Soner – Lekeplasser og uterom ligger planområdet 
i sone Øvrige områder. 200 m2 lekeareal er tilstrekkelig for inntil 20 boenheter. 
Lekearealet her er på over 1000 m2 og det er litt i overkant av 20 boenheter i nær-
området. De 2-4 nye boligene innenfor BK1 vil kunne benytte seg av lekeplassen 
uten at det vil virke særlig inn på kapasiteten.  
 
Lekeplassen er etablert med lekeapparat, benk og vegetasjon. Det er også plass for 
andre aktiviteter. Det er et flatt og stort grønt areal med gode solforhold, som kan 
benyttes hele året. Lekeplassen er godt vedlikeholdt og brukes både av barn som bor 
i området og av barnehager. 
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6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
Det er ikke mye vegetasjon på Frænaveien 126 AS sitt areal i dag. Når nye boliger 
ferdigstilles beplantes ubebygde områder for å skape et godt bomiljø. Det benyttes 
tradisjonelle trær og busker, som ellers i nabolaget.  
 

6.13 Friområder 
 
Ikke relevant. 
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Det er stilt krav i bestemmelsene at det ved byggesøknad skal vedlegges en utom-
husplan og hva den skal vise. 
 
I bestemmelsene er det satt følgende rekkefølgekrav: 
 
§ 6.1 Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og 
trær) er ikke tillatt før det foreligger rammetillatelse for tiltak og kan bare igangsettes 
innenfor det området som tillatelsen omfatter. 

 
§ 6.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger Før det gis rammetillatelse for tiltak for 
trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger skal tekniske planer for disse 
være godkjent av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikk-
områder istandsettes og terrenginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik 
at stedegen vegetasjon kan etablere seg raskt. 

 
§ 6.3 Krav før ferdigattest for tiltak Før det utstedes brukstillatelse for tiltak på 
enkelttomter og veganlegget skal tilhørende utearealer være ferdig opparbeidet slik 
det er beskrevet og godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i 
bruk vinterstid skal uteareala opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

 

§ 6.4 Overvannshåndtering Før rammetillatelse gis skal plan for overvannshåndtering 
være godkjent av kommunen. Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet 
for å ivareta vannets kretsløp. 

 

§ 6.5 Stenging av gjennomkjøringen fra Frænavegen til Lunheimvegen Vegen 
mellom Frænavegen og Lunheimvegen kan opprettholdes så lenge nedre del av F1 
benyttes til lager, varemottak/-utlevering og som arbeidssted for håndverkerne. 
Utbygging av boliger på BK1 vil ikke kreve stenging av denne vegen. 

 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Ikke relevant. 
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6.16 Kulturminner 
 
Kulturavdelinga fant ingen spor etter kulturminne på befaringa. Ut fra sonderinger på 
utbyggingsområda vurderer de potensialet for funn for å være lavt. Store deler av 
området virka å bestå av tilkjørte eller forstyrra masser. De ber likevel om at en er 
forsiktig under opparbeiding av området og minner om at dersom en under arbeid 
kommer over noe som kan være automatisk freda kulturminne, plikter en å stoppe 
arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga for avklaring jf. Kulturminnelova § 8 andre 
ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidet om dette, men 
står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Det er tatt inn et eget punkt om 
meldeplikten i bestemmelsene § 1.6.  
 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet i søkebasene Askeladden, 
Kulturminnesok.no og miljostatus.no. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
 

Virkning av tiltaket på kapasitet ved barnehage, skole og pleieinstitusjoner 
Det etableres få nye boenheter, så tiltaket vil ikke medføre noen stor innvirkning på 
kapasiteten. 
 
Tilgjengelighet av helsetilbud 
Pr september 2017 er det ledig kapasitet hos fastleger i Molde (kilde: helsenorge.no). 
Ambulanse og brannvesen har kort utrykningstid til planområdet.  
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Beskrivelse av tilkobling til vann, avløp, strøm, internett og TV 
Vedrørende tilkobling til vann- og avløpsanlegg viser vi til punkt 6.6. Tilknytning til 
strøm avklares med Istad Nett. Vi viser til deres merknad til oppstartsmeldingen. Det 
er etablert fiber i området. 
 
Renovasjonsløsning (søppel) 
På BK1 opprettes egen avfallsløsning for hver enkelt boenhet eller som fellesløsning.  
 
Tiltakets virkning på vegnettet  
En boenhet tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 5 ÅDT. For BK1, hvor det kan 
komme 2-4 nye boenheter, vil det gi en økning på 10-20 ÅDT.  
 
For F1 er det vanskelig å forutsi trafikkøkninga ved ei videreutvikling av området, 
siden det per i dag ikke foreligger konkrete utbyggingsplaner.  
 
Beboerne ønsker flere trafikksikkerhetstiltak i området, jf. punkt 6.7.1 hvor dette er 
omtalt.  
 
Tiltakets virkning på lufttrafikken (jf. uttalelse fra Avinor, datert 03.02.17) 
Planområdet ligger innenfor den horisontale flata, som er en høyderestriksjonsflate i 
restriksjonsplanen for lufthavna. Den horisontale flata ligger på kote 48 moh, dvs. 45 
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m over rullebanen. Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 45 – 51 
moh med en gjennomsnittlig høyde på kote 48 moh. 
 
Avinor vil kunne akseptere bygg med inntil 4 etasjer innenfor planområdet. Det settes 
ingen krav til risikoanalyse ved bruk av byggekraner, men kranene må være utstyrt 
med hinderlys. Avinor Molde lufthavn Årø skal kontaktes på forhånd og godkjenne 
kranbruken.  
 
Detaljplanen er vurdert med hensyn til byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegga 
ved lufthavna. Byggerestriksjonskrav for planområdet er 30 moh, som er under 
terrengnivå. I praksis vil da all bebyggelse av området kreve radioteknisk vurdering. 
Området er i dag bebygd med mindre bygg, typisk ene-/tomannsboliger, uten at det 
kan vises til uheldig påvirkning på flynavigasjonsanleggene ved innflygning fra vest. 
Det tillates derfor etablering av mindre bygg i planområdet med 3 etasjer over terreng 
inklusiv takkonstruksjon. For større bygg/boligblokker med 3 eller 4 etasjer over 
terreng kreves godkjent radioteknisk vurdering. 
 
Det legges ingen restriksjoner på bruk av mobilkran til oppføring av bygg og infra-
struktur i planområdet. Bruk av tårnkran der bommen overstiger 20 m over terreng 
krever godkjent radioteknisk vurdering. 
 

6.19 Overordna planer 
 
Der kommunedelplanens arealdel ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan 
skal kommunedelplanen gjelde. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner omtales 
derfor ikke.  
 
Lekearealet og boligområda BF1 og BK1 er i tråd med kommunedelplanen. For valg 
av utnyttingsgrad for BK1 viser vi til punkt 6.3.2 hvor det er omtalt. 
 
F1 er i kommunedelplanen avsatt til næringsbebyggelse. Forretning er en 
spesifisering av næringsformålet i kommunedelplanen og i samsvar med dagens 
bruk.  
 
Når det gjelder forholdet til kommunedelplanens temakart viser vi til øvrige punkt i 
planomtalen hvor temakartene er nærmere omtalt. 
 

6.20 Landskap 
 
Tiltaket på BK1 vil tilpasses omgivelsene på en god måte med tanke på byggehøyde, 
utnyttelsesgrad og utforming av bygg og uteoppholdsareal. Uteområda etableres 
som grøntareal i tråd med omkringliggende områder og det er ikke nødvendig med 
større terrenginngrep. 
 



  24 
 

Illustrasjon: perspektiv sett fra sørøst 
(Illustrasjonen ble laget tidlig i planprosessen; arealet den vestligste boligen står på inngår nå i 

forretningsformålet og vil ikke bli utbygd til boligformål) 
 

6.21 Stedets karakter 
 
Stedets karakter vil ikke endres i stor grad av de nye tiltaka. Et «restareal» bebygges 
og vil bidra til å øke kvaliteten på området. Småhuspreget ivaretas og det åpnes ikke 
for nye formål. Nye tiltak skal opprettholde stedets karakter ved samspill med høyde, 
volum, grunnflate, takform, farge og materialbruk. 
 

6.22 Næring  
 
Det legges til rette for ei framtidig utvikling av forretningsområdet. Det er ingen 
konkrete utviklingsplaner pr i dag, men det legges til rette for en utvidelse av 
bygningsvoluma med en begrensning på BYA = 40%. 
 

6.23 Varelevering 
 
Det er daglig 4-8 vareleveringer mellom kl. 06.30-16.00. De fleste skjer via Fræna-
vegen og 95 % av vareleveransen er til lagerbygget på nedre del. Kunder som kjøper 
større varer og skal hente de selv må hente varene nede ved lagerbygningen. Slik 
vareutlevering skjer daglig.  
 
Tiltakshaver vil beholde dagens to atkomster så lenge nedre del av F1 benyttes til 
lager, varemottak/-utlevering og som arbeidssted for håndverkerne. Dette for å unngå 
at denne trafikken må legges via boligområdet i Lunheimvegen, noe som ville vært 
svært uheldig med tanke på trafikksikkerheten for beboerne langs boliggata.  
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7. Konsekvensutredning 
 

7.1 Krav om konsekvensutredningen 
 
Det er ikke stilt krav til konsekvensutredning. 
 
 
8. Innkomne merknader til oppstartsmeldinga 
 
Innkomne merknader til oppstartsmeldinga blir kort referert og kommentert nedenfor: 

Istad Nett, datert 13.01.17 

Orienterer om sitt nett i området. En eventuell nødvendig flytting/omlegging må helt 
eller delvis dekkes av utbygger. Viktig at informeres så tidlig som mulig om framtidig 
utbygging, sikrer gode løsninger til rett tid. Ønsker godkjent plan tilsendt i sosi-format. 
 
 Kommentar: 

Merknaden tas til orientering.  
 

Statens vegvesen, datert 15.01.17 

Kommuneplanens arealdel viser arealet som næringsformål. I oppstartsvarselet går 
det fram at plana skal legge til rette for bolig og bolig/forretning/lager, mens i referat 
fra oppstartsmøte går det frem at det skal etableres boliger, eventuelt kombinasjons-
bygg med næring. Vi går ut i fra at arealformålet samsvarer med kommuneplanens 
arealdel og som beskrevet i referat fra oppstartsmøtet. 
Atkomst til ny boligbebyggelse må orientere seg til Lunheimvegen. Vegen mellom 
Frænavegen og Lunheimvegen må da stenges for inn-/utkjøring fra Frænavegen slik 
kommunen forutsetter, jf. referat fra oppstartsmøte. Det må fremgå som en rekke-
følgebestemmelse at krysset må stenges før nye boliger kan tas i bruk. 
Vedrørende eksisterende bygg ved Frænavegen fremgår det av referat fra oppstarts-
møtet at utforming av avkjørselen må avklares med vegvesenet. Til dette har de 
følgende innspill: 
Eksisterende avkjørsel til Hustad Rør ble utbedret i 2012 som følge av etablering av 
et kontorbygg øst på eiendommen. Denne avkjørselen er benytta til forretninga og 
kontordelen, mens den øvrige trafikken til/fra området skjer over kommunal veg eller 
krysset som er forutsatt stengt. Frænavegen er en viktig veg i en transportmessig 
sammenheng med stor trafikk. I utgangspunktet ser vi det som en bedre løsning at 
også denne avkjørselen saneres slik at all trafikk atkomstmessig orienterer seg mot 
Lunheimvegen. Vi er skeptisk til opprettholdelse av denne, og særlig dersom areal-
bruken medfører økt bruk i forhold til dagens situasjon. Dette må vurderes og fremgå 
av plandokumentene. 
Fortetting mot Frænavegen vil øke behovet for anleggelse av et tilbud for myke 
trafikanter på sørsiden av vegen. Gang- og sykkelveg/fortau vil kreve en fysisk 
avgrensing mot parkeringsarealet til Hustad Rør, noe som vil redusere arealet. Trolig 
ligger etableringa langt frem i tid, men det må likevel settes av tilstrekkelig areal til 
dette og det kan ikke benyttes til parkering. 
Byggegrensa i eksisterende planer for området er satt til 12,5 m i samsvar med veg-
lova i tidsrommet 1964-1996. Eksisterende bygg er i store trekk oppført i tråd med 
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dette, med noen avvik. Ved fastsetting av ny byggegrense må en ta hensyn til nye 
krav til støy og annen forurensing fra fylkesvegtrafikken, herunder areal til avbøtende 
tiltak og fremtidig gang- og sykkelveg/fortau. 
 
 Kommentar: 

Formålet på F1 er forretning.  
Vi viser til planomtalens punkt 6.7.1 hvor kjøreatkomst er kommentert.  
I kommunedelplanens arealdel sine retningslinjer § 3.3 står det at det skal 
utarbeides en helhetlig områdeplan for Frænavegen. Vi mener det er lite 
hensiktsmessig å ta stilling til enten fortau eller gang-/sykkelveg for Fræna-
vegen 126 nå, når det er stilt krav til en helthetlig områdeplan. Valget må tas i 
forbindelse med en helhetlig vurdering av hele vegstrekninga, ikke for en og 
en eiendom. 
Byggegrensa mot Frænavegen 126 er satt til 12,5 m, som er avstanden 
eksisterende bygg har til Frænavegens senterlinje i dag. Det gir tilstrekkelig 
areal til framtidig fortau eller gang- og sykkelveg.  
 

Avinor, datert 03.02.17 

Planområdet ligger ca. 2300 – 2460 m vest/nordvest for landingsterskel til bane 07 
(fra vest). Planområdet ligger i sin helhet innenfor den horisontale flaten, som er en 
høyderestriksjonsflate i revidert restriksjonsplan for lufthavna. Den horisontale flaten 
ligger på kote 48 moh, dvs. 45 m over rullebanen. Terrenghøyden innenfor plan-
området ligger på ca. kote 45 – 51 moh med en gjennomsnittlig høyde på kote 48 
moh. Avinor vil kunne akseptere bygg med inntil 4 etasjer innenfor planområdet. 
Kontrollerende hinder i de ulike prosedyrene styres av høyereliggende terreng nord, 
nordvest og nordøst for lufthavna. Det settes ingen krav til risikoanalyse ved bruk av 
byggekraner, men kranene må være utstyrt med hinderlys. 
Avinor ber om at en fellesbestemmelse om maksimal byggehøyde, varsel om bruk av 
byggekran og at byggekraner skal være utstyrt med hinderlys tas inn. Når det gjelder 
oppstilling og bruk av kraner, vises det til regelverk for rapportering, registrering og 
merking av luftfartshinder. 
Detaljplanen er vurdert med hensyn til byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegga 
ved lufthavna. Byggerestriksjonskrav for planområdet er 30 moh, som er under 
terrengnivå. I praksis vil da all bebyggelse av området kreve radioteknisk vurdering. 
Området er i dag bebygd med mindre bygg typisk eneboliger/tomannsboliger uten at 
det kan vises til uheldig påvirkning på flynavigasjonsanleggene ved innflyging fra 
vest. Det tillates derfor etablering av mindre bygg med 3 etasjer over terreng inkl. tak-
konstruksjon. For større bygg/boligblokker med 3 eller 4 etasjer over terreng kreves 
det godkjent radioteknisk vurdering. Det legges ingen restriksjoner på bruk av mobil-
kran til oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet. Bruk av tårnkran der 
bommen overstiger 20 m over terreng krever godkjent radioteknisk vurdering. 
Avinor ber om at to fellesbestemmelser tas inn om krav til radioteknisk vurdering av 
bygg og kraner. Radiotekniske vurderinger bestilles hos Avinor Flysikring AS og 
bekostes av tiltakshaver. Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner. 
 
 Kommentar: 

Fellesbestemmelsene er tatt inn i bestemmelsene § 1.10 og 1.11. Øvrig 
informasjon i merknaden tas til orientering. 
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Beboere i Lunheimvegen 12, 13, 14, 16A og 16B, datert 06.02.17 

 
 
Beboerne er bekymra for økt trafikk og ønsker at Lunheimvegen skal være trygg for 
myke trafikanter. Lekeplassen benyttes både av barna i området og av barnehager. 
For at barna skal kunne ferdes trygt foreslår de at det lages flere fartsdumper, minst 
et par plassert i den østlige delen av vegen. Forslag til potensielle plasseringer er 
merka med gult på bildet på neste side. 
Det ble nevnt på nabomøtet at kommunen vil vurdere å stenge Lunheimvegen med 
bom. Dette er ikke en ønskelig eller praktisk løsning for oss som bor i Lunheimvegen. 
De ønsker som et alternativ at vegen stenges for gjennomkjøring, men at kjøring til/ 
fra eiendommene tillates.  
 
 Kommentar: 

Merknaden tas til orientering. Vi viser til planomtalens punkt 5.14 og 6.7.1 hvor 
temaene er omtalt. 
 

Hilde Aandal-Eide, datert 07.02.17 

På nabomøtet ble de informert om at kommunen ønsker å omregulere området, 
deriblant lekeplassen. At det ønskes omregulering til bolig og bolig/forretning/lager er 
ikke i deres interesse. Forstår ikke hvorfor lekeplassen må omreguleres og frykter at 
dette på sikt vil føre til rasering av friområdet. At det bygges boliger på det ubebygde 
området er fint, og gir god utnyttelse av et område som står brakk i dag. 
Å stenge Lunheimvegen for gjennomkjøring høres ut som en god løsning. I dag er 
det mye trafikk til/fra Hustad Rør som går gjennom Lunheimvegen. Det er også et 
farlig kryss opp til Frænavegen med dårlig sikt. Dette regner hun med at kommunen 
gjør noe med. Evnt. bør all trafikk til næringseiendommen gå inn på oversiden mot 
Frænavegen og den lille stikkvegen stenges helt. Dersom veien fra de nye boligene 
kommer ned mellom 27/509 og 27/480 er det vel mest hensiktsmessig at trafikken 
går ut mot Øverlandsvegen.  
Dersom Lunheimvegen skal stenges med bom eller bokk, ser de det som mest 
hensiktsmessig at den plasseres ved enden av lekeplassen, mellom 26/268 og 
27/206, så det ikke blir farlig trafikk forbi lekeplassen slik det er i dag. 
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Kommentar: 
Kommunen har fastsatt planområdets avgrensing og bestemt at lekeplassen 
skal inngå. Lekeplassen endres ikke, noe det også ble orientert om på 
nabomøtet da det ble stilt spørsmål om det.  
Vi viser til planomtalens punkt 6.7.1 hvor vi har omtalt trafikksituasjonen, samt 
punkt 5.14 vedr. trafikksikkerhetstiltak. 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 08.02.17 

Det aktuelle området er avsatt til boligbebyggelse, næringsbebyggelse og friområde i 
kommuneplanens arealdel. Reguleringsformål boliger og bolig/ forretning/lager, eller 
«kombinasjonsbygg med næring» som omtalt i referat fra oppstartsmøtet, vil således 
formelt være i tråd med kommuneplanen og bygge på dagens situasjon i området.  
De oppfatter situasjonen som at planarbeidet skal legge til rette for videreføring/ 
utvikling av dagens forretning i området. Fra et planfaglig ståsted vil de peke på at 
virkninger av type og omfang av næringsvirksomhet må vurderes som del av plan-
omtalen. Publikumsretta virksomhet, som forretning, har andre virkninger på trafikk 
til/fra området, parkeringsbehov etc. enn det næringsvirksomhet som t.d. en 
produksjonsbedrift har.  
Kommuneplanens arealdel har som retningslinje til handel og næring at «Nærings-
virksomhet skal lokaliseres i samsvar med målsetting om rett virksomhet på rett sted. 
Lokaliseringskriteriene er beskrevet i planbeskrivelsen». Det aktuelle planområdet 
inngår ikke i sone B for lokalisering av næring, der kriteriet er at området er 
tilgjengelig fra kollektivholdeplass med min. 1 regional bussrute og 1 bybussrute. 
Området har bybussrute, men ikke regional bussrute. Planområdet ligger ellers inntil 
vedtatt hovednett for sykkel og gående. Planforslaget må vurderes konkret opp mot 
retningslinjene og kriteria i kommuneplanen.  
Planområdet har et visst potensial for funn av automatisk freda kulturminne. Det 
meste av arealet er utbygd, men det er flere lommer med tilnærma urørt grunn. Fly-
foto viser at dette har vært dyrka mark, på grensa mellom Fuglset og Øverland. På 
Fuglset har det tidligere vært gjort flere tidlige funn. Fylkeskommunen ønsker derfor å 
gjennomføre ei arkeologisk befaring, eventuelt påfølgende registrering. Tiltakshaver 
plikter å dekke utgiftene til slik eventuell registrering. 
Viser til uttale fra Statens vegvesen for veifaglige merknader knytt til tilkomst til plan-
området fra Frænavegen. 
Det forutsettes at planarbeidet viderefører friområdet i vest. Området er delvis opp-
arbeidd til lekeplass og vil kunne tjene som areal for lek for boliger i planområdet. Vi 
ber om at planarbeidet gjør ei konkret vurdering av kvalitet/kapasitet på friområdet. 
 

Kommentar: 
Det er forretningsvirksomhet på området i dag og intensjonen er å fortsette 
denne virksomheten også i framtida. Men det ønskes å legge til rette for en 
større fleksibilitet i tilfelle forretningsvirksomheten får andre arealbehov eller 
andre lokaliteter.  
Produksjonsbedrifter vil bidra til annen bruk, trafikk, støy etc og det er ikke 
ønskelig i et boligområde som dette. Det er derfor valgt forretning som formål. 
Vurdering av arealbruken for området er gjort av kommunen i forbindelse med 
kommunedelplanens arealdel og detaljplanen er en spesifisering av overordna 
plan.  
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Kulturavdelinga ga kulturvernfaglig fråsegn etter å ha gjennomført ei befaring 
uten å finne spor etter kulturminne. 
Friområdet videreføres som lekeplass i detaljplanen. 

 
NVE, datert 09.02.17 

I NGU sitt løsmassekart ligg planområdet innenfor marine avsetninger. En kan derfor 
ikke se vekk fra at det fins ustabile avsetninger som for eksempel leire i grunnen. For 
ei nærmere avklaring av grunnforholda jf. NVE sin kvikkleirerettleder 7/2014 «Sikker-
het mot kvikkleireskred» og kapittel 4.5 som omhandler «prosedyre for utredning av 
aktsomhetsområde og faresoner». Dersom en har kunnskap som tilsier at grunn-
forholda er uproblematiske må dette grunngis konkret i ROS-analysen. 
 
 Kommentar: 

Sannsynligheten for dette vil være relativ liten siden alle omkringliggende 
områder er bebygd. Sikkerheten ivaretas ved utgraving og igangsetting. 
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 13.02.17 

Det må gjennomføres ei risiko- og sårbarhetsanalyse. Fylkesmannen forutsetter at 
barn og unge sine interesser blir ivaretatt. De vil legge særlig vekt på at egna areal 
og opparbeiding av lekeareal er sikra gjennom bestemmelsene. 

 
Kommentar: 
ROS-analyse er utført etter kommunens mal, jf. vedlegg.  
Det er etablert en stor lekeplass innenfor planområdet. Planen legger opp til at 
de nye boligene skal tilknyttes denne. Jf. planomtalens punkt 6.11 hvor teamet 
er nærmere omtalt. 
 

Fuglset Vel, datert 15.02.17 

Fuglset Vel har i utgangspunktet ingen merknader til planstartmeldingen, så lenge 
vår lekeplassen medtas som lekeplass slik den fremstår i dag. 

 
Kommentar: 
Merknaden er tatt til følge. Lekeplassen reguleres i samsvar med dagens bruk. 
 

May Solberg og Norunn Høvik, datert 27.02.17 

Lekeplassen har vært der siden ca. 1960 og den krever redusert fart og null 
gjennomkjøring. Slik det er nå lever man litt farligere enn nødvendig, selv med to 
fartsdumper. Kommunen lovte tre fartsdumper, men det kom bare to. Store lastebiler 
og hurtige småbiler fra Fuglsetbakken og Øverlandsvegen er en stor ulempe når barn 
vil gå alene til lekeplassen. De setter derfor fram to forslag: 
1. Vegen stenges for biler, slik at bare de som bor der, kan kjøre i vegen. 
2. Vegen fra Lunheimvegen til Frænavegen forbi Hustad Rør stenges for all kjøring. 
 

Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Vi viser til planomtalens punkt 5.14 og 6.7.1 hvor 
dette er omtalt. 


