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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

4/19 Plan- og utviklingsutvalget 29.01.2019 

13/19 Molde formannskap 05.02.2019 

10/19 Molde kommunestyre 14.02.2019 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 14.02.2019  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset slik denne 
framgår av plankart sist datert 02.01.2019, planbestemmelser sist datert 11.01.2019 og be-
skrevet i planbeskrivelse sist datert 11.01.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 2978, 0570, 
0479 og 0488 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 05.02.2019  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset slik denne 
framgår av plankart sist datert 02.01.2019, planbestemmelser sist datert 11.01.2019 og be-
skrevet i planbeskrivelse sist datert 11.01.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 2978, 0570, 
0479 og 0488 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

Behandling 

Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 29.01.2019  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset slik denne 
framgår av plankart sist datert 02.01.2019, planbestemmelser sist datert 11.01.2019 og be-
skrevet i planbeskrivelse sist datert 11.01.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 2978, 0570, 
0479 og 0488 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset slik 
denne framgår av plankart sist datert 02.01.2019, planbestemmelser sist datert 
11.01.2019 og beskrevet i planbeskrivelse sist datert 11.01.2019. 
 
Innenfor denne plans avgrensninger oppheves følgende eldre planer: Plan nr. 2978, 
0570, 0479 og 0488 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 

 

Planforslaget 

 
Søker:  
Molde kommune 
 
Reguleringsforslaget består av følgende dokument:  

 Plankart, sist revidert 02.01.2019 
 Planbestemmelser, sist revidert 11.01.2019 
 Planbeskrivelse, sist revidert 11.01.2019 
 Merknader til offentlig ettersyn 
 Rådmannens kommentarer til merknader til offentlig etteryn 

 
Hensikten med reguleringsplanen:  
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av industriområdet på 
Skjevikåsen i Molde kommune. Henvendelser fra utviklere i området og nødvendighet 
for å etablere en ny brannstasjon innen det nye sykehuset på Hjelset er ferdigstilt, lig-
ger til grunn for behovet for detaljregulering.  
 



 

 
Figur 1: Kart som viser planområdets beliggenhet 

 
Innspill til planarbeidet: 
 
Reguleringsforslag har vært sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 29.8.-
10.10.2018. Det er mottatt merknader fra følgende: 
 

 Merete Aandal Olsen 
 Avinor 
 Noregs vassdrags- og energidirektorat 
 Naturvernforbundet 
 Verftsgaten 2 AS 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 Baklivegen 4 AS 
 Møre og Romsdal fylkeskommune 
 Statens vegvesen 
 Knut Ivar Mork 

 
Merknadene med sammendrag og kommentarer er lagt ved som eget vedlegg. 
 
Hovedgrepene i reguleringsforslaget: 

 Oppdatert vegsystem med tilrettelegging for myke trafikanter 
 Plassering av ny brannstasjon på Hjelset 
 Ny regulert område for sentrumsformål (butikk/boliger) 
 Tilrettelegging for nye industritomter  



 
Figur 2: Plankart 

 
 
Forholdet til tidligere vedtak og planpremisser:  
Planområdet er regulert av ulike forskjellige, til dels eldre planer. Kommunedelplanen 
for Hjelset legger føringer for den fremtidige bruken av området. I motsetning til de eld-
re reguleringsplanene, legger kommunedelplanen opp til sentrumsformål og areal for 
en brannstasjon. 
 
Plassering av brannstasjonen er nødvendig for å imøtekomme kravene for samfunns-
sikkerhet når det nye sykehuset på Hjelset er på plass. Området ble i planprosessen 
flyttet litt i forhold til kommunedelplanen for å sikre at interesser til flere grunneiere kun-
ne ivaretas på den best mulige måten. 
 
Planområdet er også del av det kommunale hovednettet for gående og syklende. Det 
skal kobles til boligområdet på Hungnesmarka og Skjevika samt til sykehuset som vil bli 
den største arbeidsplassen på Hjelset. 
 
Virkninger og konsekvenser av reguleringsforslaget: 
 
Planen er i samsvar med overordnet plan og det er derfor ikke nødvendig med konse-
kvensutredning. 
 
Planen tilrettelegger for boligbebyggelse innenfor området regulert til sentrumsformål. 
Planbestemmelsene skal sikre et godt bo- og oppvekstmiljø i området.  
Den legger til rette for et tydelig skille mellom industri og boligområdet, etablering av en 
lekeplass og vegetasjon mellom ulike reguleringsformål.  
Det er også lagt vekt på utforming av arealene langs vegene. 
 
Det er klart definerte grøntområder rundt området. Området langs elva er en grønn buf-
fer mellom industriformål og selve elva. Det er også lagt inn en grønnkorridor på østsi-
den av området som mulig fremtidig forbindelse mellom boligområdet på Hungnesmar-
ka. 



 
Vegsystemet i området er oppgradert i planen. Den legger til rette for forventet trafikk til 
industriområdet, men det er også lagt inn forbindelser for myke trafikanter med gang- 
og sykkelveger, overganger og bussholdeplasser som tar hensyn til nærheten mellom 
arbeidsplasser, boligområdene og sentrumsfunksjonene Skjevikåsen har på Hjelset. 
 

Samlet vurdering: 

Kommunen har mottatt en innsigelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedr. støy-
forholdene for omgivelsen. Etter endring av bestemmelsene har fylkesmannen trukket 
innsigelsen. 
 
Planen er i samsvar med overordnet plan og konkretiserer og oppdaterer gamle planer 
som gjør det enklere for næringslivet å gjennomføre tiltak i området. Den tar også hen-
syn til fremtidige utviklinger i området og tilgrensende områder. Den er en av flere nød-
vendige planer for å tilrettelegge for den fremtidige utviklingen på Hjelset. 
 
Forslaget byr likevel på noen utfordringer som må løses for å kunne realisere innholdet 
av planen. Noen av dem kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Statens vegvesen er tydelig på at det må gjennomføres en trafikkanalyse som skal se 
på trafikale og trafikksikkerhetsmessige forbedringer i krysset Baklivegen/Fv 62.  
Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som krever gjennomføring av slik analyse, før 
tiltak utover etablering av brannstasjonen kan tillates.  
Oppfølging av slik analyse kan medføre krav om oppgradering av krysset og muligens 
en reguleringsplan for trafikksystemet – avhengig av resultatet. 
  
For å kunne utnytte området i samsvar med detaljreguleringen, må kravene for vann-
forsyning overholdes. Molde vann- og avløp er i gang med planlegging av et høyde-
basseng for området som vil tilfredsstille dette.  
I tillegg kommer kostnader for oppgradering av infrastrukturen i området med mulige 
kompensasjonstiltak som en følge av inngrep på enkelte tomter. 
 
Med bakgrunn i vurdering av planforslaget og gjennomgang av merknadene, rår råd-
mannen til at detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset vedtas. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Planbeskrivelse 
3 Merknader til offentlig etteryn 
4 Kommentarer til merknader fra offentlig etteryn 
5 Planbestemmelser 
 



 
 


