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Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å sende forslag til Detaljregulering for Frænavegen 126, 
plannr. 201613 ut på høring, og å legge det ut til offentlig ettersyn. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: 
- Plan nr. 2685 
- Plan nr. 1274 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å sende forslag til Detaljregulering for Frænavegen 
126, plannr. 201613 ut på høring, og å legge det ut til offentlig ettersyn. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: 
- Plan nr. 2685 
- Plan nr. 1274 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 

Planforslaget 

Søker:  
Frænavegen 126 AS 

 



Reguleringsforslaget består av følgende dokument:  
 Plankart  
 Planbestemmelser 
 Planbeskrivelse 
 Risiko og sårbarhetsanalyse 
 Planbestemmelser 
 Vurdering av vann, avløps- og overvannsløsninger 

 
Hensikten med reguleringsplanen:  
Hensikten er å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse og forretning.  
 

 
Figur 1: Kart som viser planområdets beliggenhet 

 
Innspill til planarbeidet: 
Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet mottatt innspill fra følgende: 
 

 Istad Nett, 13.01.2017 
 Statens Vegvesen, 15.01.2017 
 Avinor, 03.02.2017 
 Beboere i Lunheimvegen 12, 13, 14, 16A og 16B, 06.02.2017 
 Hilde Aandal-Eide, 07.02.2017 
 Møre og Romsdal fylkeskommune, 08.02.2017 
 NVE, 09.02.2017 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 13.02.2017 
 Fuglset Vel, 15.02.2017 
 May Solberg og Norunn Høvik, 27.02.2017 

 
Innspillene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsens punkt 8. et vedlegg. Kommu-
nalsjefen stiller seg bak disse. Ut over det har kommunalsjefen følgende kommentarer 
hva gjelder trafikkforhold:  
 
Naboer har uttalt seg for en stenging av stikkvegen mellom Lunheimvegen og Fræna-
vegen. Molde kommune er i utgangspunkt enig i ønsket, men ser problemer med avvik-



ling av interntrafikk for bedriften, så lenge det eksisterer et lager ved Lunheimvegen. 
Begrenset mulighet for rotasjon på egen tomt gjør en slik løsning til et hinder for forret-
ningsvirksomheten. Planforslaget opprettholder muligheten for «interntrafikk», men det 
viktigste er at det ikke lenger skal være mulig å bruke stikkvegen som snarveg mellom 
Lunheimvegen og Frænavegen.  
 
Hovedatkomst til forretning skjer som i dag fra Frænavegen. Skal forretningsområdet i 
fremtiden omreguleres til boligområde kan en vurdere å stenge innkjøring fra Fræna-
vegen og all trafikk henvende seg til Lunheimvegen. En bør da vurdere å gjøre om 
stikkvegen til gang- og sykkelveg - forutsatt at det vurderes som trafikksikkert og hen-
siktsmessig å legge et overgangsfelt over til gang-/sykkelveg på nordsiden av Fræna-
vegen. Det er relativt langt både østover- og vestover til neste overgangsmulighet.   
 
Det nye boligfeltet, BK1, vil etter forslaget henvende sin trafikk til Øverlandsvegen. For 
å bedre forholdene for trafikken på Øverlandsvegen, vurderer Molde bydrift å redusere 
kurvaturen på fartsdumpene i gaten.  
 
Lekeplassen opprettholdes. Det er per i dag ikke aktuelt å stenge Lunheimvegen med 
bom eller bokk. Kommunalsjefen vurderer at reguleringsplanen ikke vil legge til rette for 
en vesentlig økning av trafikken i Lunheimvegen, og at eventuelle trafikale reguleringer 
kan gjøres senere.   
 
Hovedgrepene i reguleringsforslaget: 
Reguleringsplanen omregulerer grøntareal – som i dag allerede er brukt til forretning – 
til forretning og boligbebyggelse i tråd med kommuneplanen. Hovedatkomst til forret-
ning skjer som i dag fra Frænavegen. Det er per i dag ikke planlagt konkrete tiltak for 
videre utvikling av forretningsområdet. Stikkvegen stenges for gjennomkjøring. Trafikk 
til bolig henvender seg til Lunheimvegen. Det legges opp til parkering på egen tomt.  
 
Rammer for bebyggelsen er gitt gjennom:  

- Utnyttelsesgrad for frittliggende boligbebyggelse på %-BYA = 30 % 
- Utnyttelsesgrad for konsentrert småhusbebyggelse på %-BYA = 33 % 
- Forretning %BYA = 40 % 
- Byggegrenser 
- Byggehøyder for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse; gesims-

høyde 8 m og mønehøyde 9 m. For forretning øvre del til kote +58.5 og for ned-
re del +55.00. 

- Takform frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse på 15-35 
grader. Takform på forretning flatt tak og/eller pulttak.  

- Garasje/carport inntil 50 kvm for både frittliggende og konsentrert bebyggelse. 
- Stenging av stikkveg mellom Frænavegen og Lunheimvegen 

 
 



 
Figur 2: Plankart 

 
 
Forholdet til tidligere vedtak og planpremisser:  
Reguleringsforslaget rydder opp i eldre reguleringsplaner for området. Det er gjort vur-
deringer som tilsier at situasjonen i gjeldende reguleringskart, med en veg på tvers 
gjennom området, ikke er ønskelig. Arealet i vest ivaretar kommuneplanens krav og 
behov for lekeplass for nærområdet.  
 
Omsøkt reguleringskart samsvarer med intensjonen i kommunedelplan for Molde, 
del 1, som deler området i grøntareal, boligformål og næringsformål.  
 

 
Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner 

 



 
Figur 4: Kommunedelplan for Molde kommune, del 1, 2015-2. 

 
 
Virkninger og konsekvenser av reguleringsforslaget: 
 
Planen legger til rette for en moderat utvikling i tråd med kommuneplanen og allerede 
etablerte formål i området.   På ny boligtomt skisseres anslagsvis 2-3 boliger. 
 
Planen bedrer trafikksikkerheten mot Frænavegen. Det anses som positivt at planen 
foreslår å stenge det som i dag er en gjennomgangsveg mellom Frænavegen og Lun-
heimvegen for vanlig trafikk med tanke på trafikksikkerhet og redusert trafikk i Lun-
heimvegen. 
 
Ny boligbebyggelse får adkomst via Lunheimvegen. Molde kommune, ved Molde 
bydrift, vurderer tiltak som gjør det enklere å velge Øverlandsvegen som adkomst til 
Lunheimvegen.  
 
Parkeringsplasser samsvarer med kravene i kommuneplanen.  
 
Planen ivaretar lekeplassen.   
 
Det foreligger ingen registreringer i relevante databaser som tilsier at planen vil komme 
i konflikt med naturmangfoldloven.  
 
Plandokumentene dekker alle punktene som er viktig i denne saken. Planbeskrivelsen 
er detaljert og ryddig og omtaler/vurderer alle momenter av interesse. Kommunalsjefen 
har ikke flere merknader til plandokumentene.  

Samlet vurdering: 

Reguleringsplanen er i tråd med intensjonen i kommuneplanen. Det legges opp til en 
moderat fortetting i området tilpasset områdets øvrige karakter. Planen bedrer trafikk-
sikkerheten mot Frænavegen.  



 
Med bakgrunn i gjennomgang og vurderingene av planforslaget rår kommunalsjefen til 
at forslag til områderegulering/detaljregulering for Frænavegen 126, plannr. 201613, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik forslaget nå foreligger. 
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