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1. Sammendrag 
 
Foreliggende reguleringsplanen ligger på Skjevikåsen på Hjelset i Molde kommune og 
består flere eiendommer. I henhold til kommunedelplanen for Hjelset er dette området 
avsatt til sentrumsformål, industri og tjenesteyting. 
 
Planen utarbeides av Molde kommune, Molde kommune eier de fleste av de ubebygde 
arealene innenfor planområdet. Totalt regulert område er ca. 269 daa. 
 
Området brukes i dag til handel og som industriområde. Planen legger til rette for vi-
dereutvikling av sentrumsområdet i samsvar em overordnet plan, utvidelse av regulert 
industriområde og tilhørende veginfrastruktur. Det opprettes også tomt til ny brannsta-
sjon i området som må flyttes til området fra Kleive pga. bygging av det nye sykehuset. 
 
Området ligger mellom Opdølelva og boligområdet Hungnesmarka. Det er god nok 
avstand mellom industriområdet og elva/boligområdet slik at det ikke skal oppstå areal-
konflikter. Samtidig er området veldig sentral og godt å nå fra boligområdene. Utvidelse 
av boligområdet Hungnesmarka vil styrke området som plass til handel og jobbe. 
 
Området er det største reservearealet for industrivirksomhet innenfor grensene til da-
gens Molde kommune. Det er viktig areal for å kunne tilby muligheter for industribedrif-
ter som ønsker å etablere seg i Molde. 
 
Bebyggelsen som er planlagt er industribebyggelse og lager innenfor områdene mer-
ket med BKB. Det sette på en høy utnyttelsesgrad og tilstrekkelig bygningshøyde for 
å kunne bruke arealet så effektiv som mulig. Området er et av de siste store og sam-
menhengende områder til industri som Molde kommune har tilgjengelig. I analysen til 
kommuneplanens arealdel – del 1 er området merket som C-område for industri. 
 
Tomten til brannstasjonen skal utvikles slik at det er muligheter for å imøtekomme 
fremtidige behov innenfor beredskap.  
 
Sentrumsbebyggelsen satser på handel på gatenivå og tilrettelegging for boliger på de 
øvre etasjene. Overordnet mål er å skaffe et bygdesentrum når hele området er utvik-
let. 
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
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 Oppdøl er ferdigstilt 
ligger til grunn for behovet for detaljregulering.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Molde kommune er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen. 
 
Området som omfattes av denne reguleringsplanen inkluderer følgende eiendommer 
og eiere: 
 

Gårds- og bruksnummer Registrert eier 

61/43 Molde kommune 

61/58 Molde kommune 

61/70 Malme NG Eiendom AS 

61/71 Røvik Eiendom AS 

61/72 Rakvåg Eiendom AS 

61/73 Bekkelivegen 11 AS 

61/75 Rakvåg Eiendom AS 

61/76 Rakvåg Eiendom AS 

61/77 Baklivegen 4 AS 

61/101 Verftsgaten 2 AS 

61/102 Molde kommune 

61/103 Kleive Betongbygg AS 

61/112 Baklivegen 13 AS 

62/1 Leif Haldog Bjerkeseth 

62/35 Molde kommune 

62/80 Kristian Hjelset 

62/82 Mork Næringseiendom AS 

62/83 Thomas Hansen 
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3. Planprosess 

 
Oppstart av planarbeid ble annonsert og utsendt 06.09.2017, med frist for kommenta-
rer/innsigelser satt til den 04.10.2017. Ved fristens utløp fikk Molde kommune kom-
mentarer fra følgene: 
 

▪ Statens vegvesen, region midt 
▪ Naturvernforbundet i Molde 
▪ Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
▪ Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
▪ Verftsgaten 2 AS 
▪ Istad Nett 
▪ Møre og Romsdal fylkeskommune 

 
Kommentarene kommunen fikk inn er - så langt hensiktsmessig - innarbeidet i dette 
forslaget til detaljregulering. Det vises spesielt til kapittel 7, hvor innspillene er kom-
mentert og redegjort for av forslagsstiller. 
 
Planen ble sendt til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 29.8.-10.10.2018. I tids-
rommet har kommunen mottatt ti merknader, derav en innsigelse. Merknadene og inn-
sigelsen er kommentert i eget vedlegg til planbehandlingen. Innsigelsen ble trukket 
basert på endringer i planbestemmelsene. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 
I gjeldende kommunedelplanen for Hjelset, 2016-2026 er området avsatt til indu-
stri/næring, tjenesteyting og sentrumsformål.  
 
I kommunedelplanen er det stilt krav om samlet regulering av området for sentrums-
formål. 
 

 
Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplanen for Hjelset 2016-2026 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Innenfor området gjelder ulike reguleringsplaner: 

▪ Plannr. 2978 – Industriområde Skjevikåsen, tomtedelingsplan 
▪ Plannr. 0570 – Reguleringsplan for området Skjevika 
▪ Plannr. 0479 – Vesentlig reguleringsendring Skjevikåsen. RV 62 Baklivegen - 

Sjøvegen 
▪ Plannr. 0488 – Reg.endr. for Hungnesmarka, felt A 

 
Områdene er regulert til næring, trafikkareal og grønnstruktur. 
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4.3 Tilgrensende planer 
 
Planområdet grenser i øst til detaljregulering med plannr. 201716 for industriområdet 
og deponi som utarbeides av Molde kommunen for tiden. 
 

4.4 Temaplaner 
 
Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende (plannr. 1502K200902) legger 
føringer for planområdet. 
 
Langs Oppdølselva ligger det et statlig sikret friområde som må tas hensyn til. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er den 
sentrale retningslinjen som planen må ta hensyn til. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdet er på ca. 269 daa og ligger i østre delen av Molde kommune på Hjelset, 
øst for dagens dagligvarebutikk og kryss til fylkesveg 62. 
 
Avgrensning: 
 

▪ Mot nord grenser planområdet mot Oppdølselva. 
▪ Mot vest grenser planområdet mot eksisterende næringsbebyggelse og Sjøve-

gen 
▪ Mot syd grenser planområdet mot vegen Hungnesmarka og LNF området mel-

lom industriområde og boligområdet Hungnesmarka. 
▪ Mot øst grenser planområdet mot skogsområder som omfattes av en annen 

reguleringsplan som utarbeides for tiden. 
 
Planavgrensningen strider mot plankravet i kommunedelplanen for Hjelset. I kommu-
nedelplanen er det avsatt et område som omfatter skoleområdet, fylkesvegen, området 
som er avsatt til sentrumsformål og brannstasjonen. 
 
Pga. at kommunen ikke har kapasitet til å utarbeide en samlet områderegulering in-
nenfor en overkommelig tidsfrist og kravet om at brannstasjonen skal stå ferdig før 
sykehuset på Oppdøl begynner med driften måtte brannstasjonen tas ut av området 
om plankrav for samlet plan. Her er det samfunnssikkerheten som står sterkere enn 
plankravet etter kommunens vurdering. 
 
I videre prosess fikk kommunen henvendelse om ønske om utvikling av handel på 
Skjevikåsen på tomten som er nå inkludert i planen. I tillegg var det hensiktsmessig 
pga. tomtestrukturen og behovene for både området for tjenesteyting og sentrumsfor-
mål å flytte på formålene i kommunedelplanen med resultatet som foreligger. Molde 
kommune skal ikke bremse utvikling i et så viktig område som Sjevikåsen. Derfor 
valgte kommunen å tillate at området for sentrumsformål (som er utvidet i forhold til 
kommunedelplanen) inkluderes i denne reguleringen og unntas fra krav om sammen-
hengende plan. 
 
Likevel vil det legges føringer på hvordan tomten kan bebygges og utforming slik at et 
prosjekt i området ikke virker imot intensjon i kommunedelplanen om å utvikle et byg-
desentrum for Hjelset. I kapittel 6 beskrives det nærmere.  
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Området brukes i dag til industri/næring/lager og veg. De ubebygde deler av området 
er preget av ubebygde næringstomter og krattskogområder. 
 

5.3 Stedets karakter 
 
Store deler av området er i dag ubebygd. Den østre delen er myrområde og kratt-
skog. Den vestre delen er preget av industribebyggelse og ubebygde industritomter.  
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5.4 Landskap 
 
Planområdet kan deles inn i fire deler. Langs Oppdølselva er landskapet flat og består 
av løvtrær opp til en helning som skiller elvedalen fra næringsområdet.  
 
Selve næringsområdet er flat og har ikke noe spesiell karakter. Den ubebygde/uregu-
lert delen av området i øst består av myrområde og krattskog og terrenget stiger lett 
fra næringsområdet mot nordøst.  
 
Syd for dagens næringsområde er landskapet dekket med skog/krattskog og går over 
til bratt terreng mot boligområdet Hugnesmarka. 
 
Mellom den eksisterende næringsbebyggelsen og området som skal utvikles ligger det 
en liten bekk som går nordover og mynder inn i Oppdølselva. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Innenfor planområdet er et ikke registrerte kulturminner. Arkeologiske undersøkelser 
gjennomført i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune fant ingen kulturminner. 
 

5.6 Naturverdier 
 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
Innenfor planområdet er det registrert en truet art i Oppdølselva. (elvemusling). Områ-
det berøres ikke av tiltak som følger planen.  
Store deler av planområdet er et område som er registrert som beiteområde for hjort 
av middels verdi. Det berørte området er i store deler allerede ødelagt md næringsom-
rådet. Områdene ved elva og mot Hungnesmarka bevares. Hjortens tilpasningsevne 
betyr at inngrepet som følger planen ikke vil ha negative konsekvenser. 
 
 

 
Figur 2: Naturregistreringer, Gislink.no, 19.7.2018 
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5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
NML § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
§ 8 anses som oppfylt. Under planprosessen ble det ikke gjort funn som tilsier at tiltaket 
vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. Som kunnskapsgrunnlag vises det 
til GISlink og NVE sine databaser, samt lokalkunnskap innenfor kommunen om forhol-
dene. Det vises også til kapittel 5.6.1 der betydningen av området som hjortebeite be-
skrives, samt kartutsnitt der. 
 
Ut ifra dette grunnlaget konkluderes det med at det ikke trengs videre vurderinger i hht. 
naturmangfoldloven. 
 

5.7 Trafikkforhold 
 
Deler av planområdet er tilgjengelig gjennom et enkelt vegsystem som gir tilkomst til 
eksisterende bedrifter. Baklivegen er hovedakse i området og vil være utgangspunkt 
for trafikksystemet innenfor planområdet. 
 
Atkomsten skjer fra Fylkesveg 62, Hungnesmarka og Sjøvegen. Det foreligger ikke 
nøyaktige trafikktall for området, men vegsystemet er ikke tilrettelagt for fremtidig bruk 
av reguleringsområdet og området som reguleres lengre øst langs Baklivegen. Her må 
det gjennomføres en trafikkanalyse for krysset mot fylkesveg 62 for å undersøke om 
det er nødvendig med utbedringer av kryss. 
 

5.8 Barns interesser 
 
Området som reguleres skal være et industriområde. Barn- og unges interesser er i 
dag ikke tilstrekkelig ivaretatt, spesielt med tanke på trafikksikkerhet. 
 

5.9 Sosial infrastruktur 
 
Skjevik barne- og ungdomsskole ligger i gangavstand fra planområdet på vestsiden av 
fylkesvegen. Det er ikke barnehage eller sykeheim i nærområdet. I fremtiden vil syke-
huset på Oppdøl være tilgjengelig. 
 
Områder for friluftsliv er lett tilgjengelig fra planområdet. 
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Området er bare delvis utbygd og ikke universell tilgjengelig etter dagens krav. Det er 
ikke etablert anlegg for myke trafikanter i området som gjør tilgjengelighet for noe an-
net enn biler svært vanskelig. 
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5.11 Teknisk infrastruktur 
 
Det ligger kommunale vann og avløpsledninger inn til området. Det vil være behov for 
vurdering av plassering og nødvendig oppdatering i forbindelse med planprosessen. 
 
Tilkobling til elektrisitet og telekommunikasjon må skje under byggesaksbehandlingen 

5.12 Grunnforhold 
 
Det er i hovedsak grunn myr og skogsvegetasjon innenfor planområdet. Det er ikke 
avsatt områder som anses som rasfarlig (jf. NVE). 

5.13 Støyforhold 
 
Det foreligger ikke informasjon om støyforholdene innenfor planområdet. Ut ifra plan-
lagt bruk av området vil støy ikke være problematisk for tiltak som skal gjennomføres 
med grunnlag i reguleringsplanen. Derimot kan bruken av området føre til støybelast-
ning for omgivelsen. Dette må sjekkes ut i behandling av søknader. 
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Risiko og sårbarhetsanalysen viser risiko knyttet til økt trafikkmengde. Bruk av området 
til industri og lager vil føre til et økt antall tunge kjøretøy inn og ut av området. Det betyr 
at det i planen må tas hensyn til behovene både for kjøretøy (vegbredde/veggeometri) 
og myke trafikanter (gang- og sykkelarealer og sikre overganger). På denne måten kan 
risikoen for ulykker reduseres. 
 
Langs Oppdølelva viser kartdata til NVE at det er fare for flom. Planen må merke om-
rådet som er utsatt for flom med faresone. Det er ikke planlagt at byggetiltak skal 
komme innenfor flomsonen og topografien gjør det usannsynlig at evt. flomhendelser 
vil få konsekvenser for de bebygde områdene.  
 

 
Figur 3: Faresoner, GisLink.no, 2018 
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Størst risiko i området er mangel på vannforsyning, spesielt knyttet til slukkevann. All 
planlagt bebyggelse i området vil trenge 50 l/sek som slukkevannforsyning. Det er ikke 
mulig å levere denne mengden i dag. Det er satt i gang en prosess for å løse problem-
stillingen, men inntil det er gjort blir det vanskelig å realisere byggetiltak i området. 
 
Støy kan bli en problemstilling i fremtiden, avhengig av type virksomhet som etableres 
i området. Innvirkning av støy fra virksomhet og trafikk må tas hensyn til under etable-
ringsprosessen og konsekvensene for boligområder vurderes. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Området skal brukes til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Sentrumsformål 
▪ Tjenesteyting 
▪ Industri/lager 
▪ Lekeplass 
▪ Energianlegg 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
▪ Gang/sykkelveg 
▪ Kollektivholdeplass 
▪ Annen veggrunn – grøntareal 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Grønnstruktur 

 

Landbruks-, natur og frlifutsområder samt reindrift (PBL §12-5 nr. 5) 

▪ LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR 
▪ Friluftsformål 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

▪ Sikringssone – Frisikt 
▪ Faresone – Flomfare 

 

6.2 Reguleringsformål 
 
Hovedformål i planen er et kombinert formål med industri/lager. Det skal legges til rette 
for høy utnyttelse av arealet for å gi bedrifter mulighet til å utvikle seg. Det gjenspeiler 
seg i utnyttelsesgrad og tillatt byggehøyde. I kommuneplanens arealdel del 1 for Molde 
ble det gjennomført en vurdering etter ABC metoden, og arealet her er best egnet for 
bedrifter som trenger stort areal, har behov for mye transport, men er ikke avhengig av 
publikumstrafikk. 
 
Området for tjenesteyting skal brukes til ny brannstasjon som må etableres i området 
før det nye akuttsykehuset er ferdigstilt. Utstyr skal flytte fra Kleive til Skjevikåsen og i 
samarbeid med Molde brannvesen ble det både diskutert arealplassering (som er end-
ret i forhold til kommunedelplanen for Hjelset) og arealbehov. Det er også inngått 
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samarbeid med Molde bydrift for et sandlager på samme området og fellesbruk av 
arealer som garderober, toalett, dusj etc. Det er også mulig å holde mindre øvelser på 
området. Arealet tillater senere videreutvikling/utvidelse av anlegg. 
 
Energianlegg (trafo) skal forsyne planområdet og området som skal utvikles lengre øst. 
Det er tatt inn på innspill fra ISTAD Nett.  
 
Sentrumsformålet skal utvikles til handel, helst kombinert med bolig. Området åpner 
for boligbebyggelse på toppen av handelsareal, men gatenivået skal være publikums-
orientert. Fordi Molde kommune går bort fra eget plankrav for helhetlig områdeutvikling 
med å ta ut (og utvide) arealet for sentrumsformål, så måtte det settes noen krav. Det 
er krav om at det kan utvikles boliger, skulle det i fremtiden være ønskelig. Handels-
areal skal være gatedannende, så det er lagt inn en byggelinje mot vegen med krav 
om at 50 % av fasaden blir liggende på byggelinjen. Molde kommune ønsker på denne 
måten å unngå at det utvikles en stor parkeringsplass mot vegen som ville gå imot 
målsettingen å få et bygdesentrum. Det skal ikke fremstå som et industriområde. Es-
tetikk vil være et viktig element i byggesaksbehandlingen til et senere tidspunkt. 
 
Med å ta med dette arealet har Molde kommune også mulighet å regulere gode forbin-
delser for myketrafikanter, spesielt mot Hungnesmarka. Det ses fortsatt utfordringer nå 
det gjelder å komme over/under fylkesvegen, men dette skal håndteres i en område-
regulering til et senere tidspunkt.  
 
Trafikkarealet er tilrettelagt for møtendelastebiltrafikk. Radius på kryss skal også iva-
reta god trafikkavvikling. Der er lagt inn en betydelig del av romslige løsninger for gå-
ende og syklende 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Planen er en ren flateregulering uten at det eksisterer ferdige skisser på hvordan be-
byggelsen kommer til å se ut. Dette må ses på under bygningsprosessen. Det vil ho-
vedsakelig bli rene industribygg og lagerbygg. Det er selvfølgelig ønskelig med tilta-
lende arkitektur, men Molde kommune er bevisst på at funksjon er viktigere enn ut-
seende. Det prøves å få en overgang/skille mellom sentrumsområdet og industriom-
rådet. 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Bygningens høyde for industriområdet er satt til 20 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng. Det er ikke mulig å angi maks antall målbare plan her. 20 meter er det som 
mange industriområder har som fastsatt maks høyde. Der skal ikke være problem i 
området både med fjernvirkning og heller ingen konflikt med flytrafikken. 
 
Sentrumsområdet og området for brannstasjonen har fått egne høyder tilpasset beho-
vene. 
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6.3.2 Grad av utnytting 

 
Grad av utnytting er satt til %-BYA = 70 % for industriområdet og til %-.BYA = 60 % 
for andre formål. Dette skal gi tilstrekkelig muligheter for et variert tilbud i området. 
 

6.3.3 Boliger 

 
Det er ikke konkrete planer om boliger i området, men innenfor sentrumsformålet er 
det en mulighet som beskrives og åpnes for i bestemmelsene. 
 

6.4 Bokvalitet 
 
Området er ingen boligområde. Type bebyggelse og aktivitet som er planlagt skal ikke 
kombineres med boliger. Skulle det bygges boliger i den delen av planen som er avsatt 
til sentrumsformål så vil det være avgjørende at resten av areal som i kommunedel-
planen er avsatt til sentrumsformål reguleres og tilrettelegges for et godt bomiljø. Fordi 
området er tatt ut av det som skulle ha vært en sammenhengende områdeplan, må 
man se enkelte løsninger, som f.eks. parkeringsareal som beplantes og gode forbin-
delser med gang- sykkelvegen/fortau. Trafikksikkerheten er ivaretatt i planen. Det er 
kort avstand til friluftsområder og skolen. I fremtiden vil sentrumsområdet som er avsatt 
i kommunedelplanen være boligens nærområde med de kvaliteter som er nødvendig. 
 

6.5 Parkering 
 
Parkeringen i området vil følge kavene satt i kommunedelplanen for Hjelset. Både bil-
parkering, men også sykkelparkering skal ha tilstrekkelig dekning. Området ligger nært 
boligtyngdepunktet på Skjevik og Hungnesmarka og har potensiale for sykling lokalt, 
mens avstanden til Molde sentrum og utilstrekkelig kollektivtilbud vil fortsatt gjøre det 
nødvendig å tilrettelegge for bilbruk. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Konkret tilkobling til infrastruktur skal planlegges og prosjekteres ved utbygging av om-
rådet. Det er gitt konkrete føringer for veiatkomsten som må skje fra eksisterende kom-
munal veg koblet til eksisterende kryss med fylkesvegen. 
 
Planområdet vil kobles til eksisterende infrastruktur der det er mulig og det vil etableres 
ny infrastruktur innenfor området.  
 
Området har problemer med slokkevannforsyningen (liter/sekund). Det må finnes til-
fredsstillende løsninger før utbygging i området kan skje. Det er inkludert en tilsvarende 
rekkefølgebestemmelse. 
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6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
Hovedatkomsten til området vil skje fra krysset til fylkesveg 62 i vest. Trafikken vil be-
nytte seg av den eksisterende Baklivegen og systemet av internvegen som skal etab-
leres. 
 
Fra boligområdene Hungnesmarka og Skjevik vil atkomsten skje på Hungnesmarka 
og Sjøvegen.  
 
Det ble i forbindelse med planarbeidet ikke gjennomført en trafikkanalyse om antatt 
økning av trafikken i området. Dette må skje før arbeid kan settes i gan for å dimen-
sjonere krysset mot fylkesvegen i samsvar med behovene. Det må også ses på kon-
sekvensene som utvidelsen av boligområdene vil ha. 
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Det er lagt opp til en vegbredde på alle veger i området på 7 meter. Det vil gi tilstrek-
kelig plass for tungtrafikken som forventes i området. I tillegg kommer gang- sykkel-
veg og fortau jf. kapittel 6.7.3. 
 
Områdets topografi vil ikke føre til store fyllinger og skjæringer. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Planen legger vekt på tilrettelegging for gående og syklende i området. Industriområdet 
vil være tett koblet til det fremtidige sentrumsområdet på Skjevikåsen. Det krever, at 
området er best mulig tilrettelagt for gående og syklende. Området har også potensiale 
for gang- og sykkeltrafikk til handel og jobbreiser.  
 
Det er planlagt en 4 meter bred gang- og sykkelveg på sørsiden av Baklivegen. Her 
kobles den direkte til Sentrumsformål og gang- og sykkelvegen fra Skjevik/Hungnes-
marka boligområdene. Disse må i fremtiden utvikles videre (spesielt langs Sjøvegen) 
for å ha den best mulige tilretteleggingen. 
 
Utover det tilrettelegger planen for fortau langs hovedvegen og ensidig langs alle side-
veger for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i området. 
 
Det er innregulert overgangsfelt som skal utformes på en måte som tilbyr mest mulig 
trafikksikkerhet. 
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6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Kommunedelplanens krav om sykkelparkering gjelder i området. Dette må følges opp 
i de enkelte byggesakene. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Området betjenes av to bussruter. Buss rute 902 mot Molde eller Sunndalsøra og rute 
714 Molde – Hjelset Kleive. Plassering av bussholdeplassene er uheldig i forhold til 
den fremtidige sentrumsfunksjonen i området. Reguleringsplanen inkluderer en ny 
bussholdeplass i sentrumsområdet. Dette vil være et viktig målpunkt. Holdeplassen 
langs Fv 62 er dårlig plassert i forhold til sentrum. Det tas også hensyn til at sykehuset 
på Oppdøl vil være nytt knutepunkt for all busstrafikk. 
 
Bussholdeplassen skal utformes i samme standard som settes i kommunal holdeplass-
norm og ha leskur. 
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Det kreves tiltak knyttet til håndtering av overvann. I industriområdet vil det være viktig 
å se på at slik håndtering av vann ikke fører til belastning knyttet til aktivitet i områdene. 
Det må i prosjektering av tiltak unngås at Oppdølelva og blir forurenset. 
 
Det er ikke områder i planen som har problemer med støy in dag. 
 
Deler av planen er statlig sikret friluftsområdet. Dette tar planen hensyn til. I to områder 
har det skjedd uautoriserte inngrep i dette området. Arealene er tapt og inngår delvis i 
industriområdet. Molde kommune vil starte en prosess mot miljødirektoratet for å gjen-
nomføre de formelle endringene som er nødvendig.   
 

6.9 Universell utforming 
 
Universell utforming er sikret gjennom planbestemmelsene. Det er detaljerte krav for 
utforming av gang- og sykkelveger og turveger i området, som skal sikre universell 
utforming i så stor grad som mulig. Det er bl.a. satt krav til ledelinjer, belysning og 
overflate på veger. I områder som pga. terrenget ikke tillater stigningsforhold som er i 
samsvar med kravene om universell utforming, skal det tilrettelegges slik at standarden 
blir så god som mulig. 
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Kommunedelplanen skal gjelde i området for uteoppholdsareal. 
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6.11 Lekeplasser 
 
Planen inkluderer areal til en sandlekeplass for mulige leiligheter innenfor sentrums-
området. Det skal følges kommunedelplanens bestemmelser. Resten av området er 
ikke egnet til lekeareal pga. valgt formål. 
 

6.12 Eksisterende og nye vegetasjon 
 
Området som skal utvikles består av myr og krattskog. Det er ikke vegetasjon innenfor 
disse områdene som er bevaringsverdig. Industriområdet vil gjøre det vanskelig å ta 
vare på mye av vegetasjonen. Så langt mulig må det i byggesaksbehandlingen ses på 
muligheter å bevare den eksisterende vegetasjonen eller å skaffe ny. 
 

6.13 Friområder 
 
Friområdene omfatter både områder for LNFR og friluftsformål og skal ikke forandres 
med unntak for tilrettelegging for friluftsaktiviteter. Dette styres gjennom planbestem-
melsene. 
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
Krav om utomhusplan for de enkelte områdene og krav om innhold i utomhusplaner 
som skal leveres med byggesøknaden er fastsatt i planbestemmelsene. Det samme 
gjelder rekkefølgebestemmelser for planområdet. 
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Området omfatter ikke areal for land eller skogsbruk og ble vurdert i kommunedelpla-
nen for Hjelset. Planen vil ikke ha negative konsekvenser for land- og skogsbruk. 
 

6.16 Kulturminner 
 
Det er ikke registrerte kulturminner i området. Etter pålegg fra Fylkeskommunen er det 
gjennomført undersøkelser i området. Det ble ikke gjort funn i området. Planen vil ikke 
ha konsekvenser for kulturminner. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
 
Utbygging i området vil ikke ha virkning på den sosiale infrastrukturen i området. 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
I området må det utvides og etableres systemet for vann og avløp i forbindelse med 
opparbeiding av kommunal veg. Allerede til planarbeidenes start er det kjent at det er 
ikke tilstrekkelig med slokkevann i området.  
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Området vil kobles til kommunal renovasjon.  
 
Ved etablering av vegsystemet vil ledningsnettet for strøm, internett etc. utvides og 
etableres 
 
Det er ikke gjennomført en trafikkanalyse om hvordan trafikkbildet vil forandre seg. 
Det er derfor inkludert en rekkefølgebestemmelse om at denne analysen må gjen-
nomføres og at krysset til fylkesvegen må være oppdatert for å håndtere den økte 
trafikkmengden, hvis det skulle være nødvendig. 

6.19 Overordnete planer 
 

Planen vil ikke ha konsekvenser for overordnete planer og er i samsvar med disse. 

6.20 Landskap 
 

Landskapet karakter vil endre seg i forbindelse med realisering av planenes mål. I 

plandokumentene er det så langt mulig tatt inn bestemmelser og tiltak som skal legge 

til rette for bevaring av enkelte områder som helhet, ta vare på vegetasjon der det er 

mulig og opprettholder tilgangen til området for lokalbefolkningen.  

 

 

  



 

7. Innspill og kommentarer til varsel om oppstart 

 
 

Journalnr. Avsender Merknad Kommunens kommentar 
 

4 Statens vegvesen a) Ingen merknad til at planleggingen igangsettes 
b) Krever trafikkanalyse for vurdering av trafikksikkerhet i 

kryss og utforming av kryss (Fv 62) 
c) Det må ses på sammenheng av hele området for indu-

stri, ikke bare delplanen 
 

a) Merknad tas til orientering 
b) Trafikkanalysen er ikke gjennomført, men det skal 

skje i de videre planprosessen. Det er satt inn en 
rekkefølgebestemmelse for å sikre at utforming av 
kryss er i samsvar med kravene og tilrettelagt for 
fremtidig trafikkmengde. 

c) Analysen vil gjennomføres for hele området og tar 
hensyn til trafikk fra industri, boliger og sykehuset 
 

5 NVE a) Planområdet inkluderer vassdrag og flom/erosjon kan 
være relevante tema. Dette må tas hensyn til i planen. 

b) Det gis anbefaling om bruk av formål i planen 
c) Det anbefales tiltak for å redusere avrenningen 
d) Det må avklares fare forområdeskred av kvikkleira i 

ROS analysen 

a) Det er lagt inn faresone for flom i plankartet med 
tilhørende bestemmelser 

b) Merknad tas til orientering 
c) Overvannshåndtering er del av planbestemmel-

sene 
d) Området utvides ikke mot elva over det som er al-

lerede bebygd i dag. Ny bebyggelse vil holde seg 
innenfor torv-/myrområdet med avstand til elve-
/bekkenedskjæringen.  
 

7 Fylkesmannen a) Deler av statlig sikret friluftsområdet inngår i planen. 
Omdisponering må ha godkjenning av Miljødirektoratet 

b) Industri kan være en støykilde og må avklares i planen 
c) Nødvendige hensynssoner må tas inn i planen 

 

a) Deler av området er omdisponert av tilgrenset 
næringsbedrift. Molde kommune vil starte en pro-
sess mot Miljødirektoratet parallelt med planarbei-
det. 

b) Støyvurderingene vil være viktig i byggesaksbe-
handlingen. Det inkluderes en rekkefølgebestem-
melse som krever støyvurdering for alle tiltak. 

c) Hensynssonene er del av plankartet 
 

6 Naturvernforbundet 
Molde 

a) Reguleringsplanen skal sikre naturmiljøet langs elva. 
Skråningen mot elva skal reguleres som naturvernområ-
det. Det bør også omfatte deler av flaten ovenfor elve-
dalen for å sikre området mot feilaktig bruk. 

a) For å merke et område med formålet naturvern 
må det formelt vedtas at området er av internasjo-
nal, nasjonal eller regional verdi. Dette kan ikke 
gjøres i en reguleringsplan. Områdene nær 
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Journalnr. Avsender Merknad Kommunens kommentar 
 

b) Det må legges større vekt på vurdering etter naturmang-
foldloven. Skråningen bør ha en naturfaglig gjennom-
gang før inngrep. 

c) Kart på nett bør legge ut med målestav for å gjøre orien-
tering og uttalelser lettere. 

skjæringen er ikke tatt med som utbyggingsområ-
det i planen. Det er bare områder som allerede er 
tatt i bruk som er regulert til industri. 

b) Vurdering v naturmangfoldloven skjer med grunn-
lag i de kildene og kunnskapen som er tilgjenge-
lig. Areal som omtales i innspill skal ikke endres 
og bør ikke være berørt. En nærmere undersø-
kelse av området er til nåværende tidspunkt ikke 
målrettet. 

c) Målestav er del av alle plankart som legges ut til 
høring. Det skal jekkes før utlegging. 
 

8 Verftsgaten 2 AS a) De skal tas hensyn til allerede eksisterende eier i områ-
det og at den ikke er til hinder for videre utvikling.  

b) Evt. arealer for veg o.l. må det kompenseres for 
c) Myrområdet må dreneres 

a) Eksisterende eiendommer inngår i planen. Planen 
skal legge til rette for flere tiltak og utvikling i om-
rådet. 

b) Reglene/prosedyrer for erverv a areal som 
trenges for infrastruktur etc. vil følges også i 
denne planen. 

c) Vurdering av konkrete tiltak vil skje etter planar-
beidet. 
 

9 ISTAD Nett a) Strømføringen skal skje i Baklivegen. Dette må tas hen-
syn til i planen 

a) Det er lagt inn areal til trafo/elektriske anlegg i 
planen etter innspill fra ISTAD Nett  

 

10/13 Møre og Romsdal  
Fylkeskommune 

a) Kommunedelplanen stiller krav om samlet regulering. 
Det forventes vurdering av fravik. 

b) Området for næring er delt opp i to planer. Det er nyttig 
med samordning av arealbruken. 

c) Det kreves arkeologiske registreringer i området. 
d) Det må tas hensyn til friluftsområder og LNF områder 

som buffer og korridorer. 
e) Det må tas kontakt med Miljødirektoratet pga. at etablert 

næringsvirksomhet som har «utflytende» arealbruk i 
området. 

a) Dette er vurdert og beskrevet i plandokumentene. 
b) De to reguleringsplaner vil samordnes når det 

gjelder arealbruken.  
c) Arkeologiske registreringer ble gjennomført uten 

funn. 
d) LNF og friluftsområdene er ivaretatt i planen. 
e) Området anses å være tapt for friluftsområdet. 

Det vil startes en prosess mot Miljødirektoratet for 
å gjennomføre endringer som er nødvendig. Areal 
er tatt i plan med formål som det brukes til. 
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