
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: 201610 
Saksmappe: 2016/3885-0 
Saksbehandler: Jostein Bø 
Dato: 21.03.2019 

Saksframlegg 
 

Detaljregulering for gravlund, Røbekk. Plannr 201610. 
Sluttbehandling 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

21/19 Plan- og utviklingsutvalget 09.04.2019 

29/19 Molde formannskap 30.04.2019 

28/19 Molde kommunestyre 16.05.2019 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 16.05.2019  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for gravlund, Røbekk slik denne framgår av 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 25 03 2019. 
 
Med dette vedtaket oppheves følgende eldre planer innenfor ny plans avgrensninger: 
Plannr: 1575, 0803, 200726 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Da Molde kommune i denne reguleringsplanen har innarbeidet løsning for alternativ atkomst i 
området, som kan bli aktuell på det tidspunkt Statens vegvesen vil stenge dagens avkjørsel fra 
E39, forventer kommunen at Statens vegvesen forplikter seg på å bære kostnadene med slik 
omlegging. 

Behandling 

Britt Janne Tennøy (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er medlem i Kirkelig 
fellesråd og fratrådte møtet. 44 voterende. 
 
Marit Røykenes Dahle (KRF) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er varamedlem i 
Kirkelig fellesråd og har vært med på å behandle saken, og fratrådte møtet. 43 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habiliteten til den enkelte representant besluttet kommunestyret enstemmig 
følgende: 
 

- Britt Janne Tennøy er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd bokstav e) 
- Marit Røykenes Dahle er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd bokstav e) 

 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 



Saksprotokoll i Molde formannskap - 30.04.2019  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for gravlund, Røbekk slik denne framgår av 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 25 03 2019. 
 
Med dette vedtaket oppheves følgende eldre planer innenfor ny plans avgrensninger: 
Plannr: 1575, 0803, 200726 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Da Molde kommune i denne reguleringsplanen har innarbeidet løsning for alternativ atkomst i 
området, som kan bli aktuell på det tidspunkt Statens vegvesen vil stenge dagens avkjørsel fra 
E39, forventer kommunen at Statens vegvesen forplikter seg på å bære kostnadene med slik 
omlegging. 

Behandling 

Britt Janne Tennøy (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er medlem i Kirkelig 
fellesråd og fratrådte møtet. 11 voterende. 
 
Formannskapet besluttet enstemmig at hun er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd, 
bokstav e). 
 
Ordfører Torgeir Dahl (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Da Molde kommune i denne reguleringsplanen har innarbeidet løsning for alternativ atkomst i 
området, som kan bli aktuell på det tidspunkt Statens vegvesen vil stenge dagens avkjørsel fra 
E39, forventer kommunen at Statens vegvesen forplikter seg på å bære kostnadene med slik 
omlegging. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Hs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 09.04.2019  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for gravlund, Røbekk slik denne framgår 
av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 25 03 2019. 
 
Med dette vedtaket oppheves følgende eldre planer innenfor ny plans avgrensninger: 
Plannr: 1575, 0803, 200726 
 
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 gravlund, Røbekk slik denne framgår 
av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 25 03 2019. 
 
Med dette vedtaket oppheves følgende eldre planer innenfor ny plans avgrensninger: 
Plannr: 1575, 0803, 200726 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Molde kommune, Molde kirkelige fellesråd 
 
Hensikten med reguleringsplanen: 
 
Målsetningen med planen er å legge reguleringsmessig til rette for nødvendig 
utvidelsesareal for gravlund ved Røbekk kirke. Det er nå mangel på gravplasser i og 
nær Molde by. På de øvrige gravstedene i byen er det få eller ingen muligheter for 
utvidelser. 
 

 
  Fig. 1: Planområdet 

 
Merknader til planforslaget: 
 
Reguleringsforslag har vært sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 17.02. – 
31.03.2018. Det er mottatt merknader fra følgende: 
 
Istad Nett AS 
Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 
Avinor AS 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Opplysningsvesenets fond 
Knut Røbekk 



Fylkesmannen i Møre og Romsdal  innsigelse 
Statens vegvesen     innsigelse 
 
Grunnlaget for innsigelsen er spesiell, da denne krever endring av planen slik at 
framtidig tilkomst til kirken og menighetshuset skal kunne skje via planområdet. 
Justert planforslag med løsning av dette punktet har vært sendt på begrenset høring, 
og danner grunnlag for at innsigelsene er trukket. 
Endringene fører også til endrede forutsetninger for Bolsøy prestegård ved 
Opplysningsvesenets Fond, og for planleggingen av ny kirkegård. Etter ønske fra 
Opplysningsvesenets fond er det også gjort noen ytterligere justeringer av planen. 
 
 
Hovedgrepene i reguleringsforslaget: 
 
Det er tegnet inn ny tilkomstveg fra eksisterende trafikkløsning ved skoletomta og 
barnehagen i Årølia. Denne vil kunne betjene kirkegården, kirka, menighetshuset og 
prestegården. Løsningen vil kunne opparbeides i etapper, men må fullføres når Statens 
vegvesen velger å stenge eksisterende avkjørsel fra E39. 
Tidligere planlagt turveg over dyrkajorda øst for tunet på prestegården er tatt bort, og 
erstattes med gangveg/fortau langs ny tilkomstveg. 

 
      Fig. 2 Plankart 

 
Forholdet til tidligere vedtak og planpremisser: 
 
Planområdet berører tre tidligere reguleringsplaner/bebyggelsesplaner. Alle er vedtatt 
tidligere enn gjeldende kommunedelplan, og der det ikke er overensstemmelse i 
arealbruken, gjelder denne foran reguleringsplanene. 
Ett mindre areal tidligere regulert til offentlig/privat tjenesteyting, inngår nå i areal avsatt 
til kirkegård. Denne endringen blir ikke vurdert som vesentlig. 

 



Ny vegføring bryter med tidligere arealplan, men er en følge av innsigelse. Endringen 
avskjærer litt av tidligere byggeområde, men samtidig blir grøntområdet utvidet opp mot 
eksisterende trafikkløsning ved barnehagen. 
Selv om gangveg/turveg i tidligere planer var lagt øst for prestegardstunet, vurderes 
endringene for denne som positive med hensyn på jordvernet. 
 
Virkninger og konsekvenser. 
 
Interessekonflikter: 
o Overordnede interessekonflikter er tidligere avklart i kommuneplanprosessen. 
o En framtidig vegløsning til kirken m.m. fra nord medfører en noe større trafikk på 

Årølivegen. Økningen er likevel vurdert til ikke å være vesentlig eller til spesiell 
ulempe for andre. Opplysningsvesenets fond har bedt om at det blir etablert en 
overgangssone/buffersone langs vegen, og at tidligere regulert offentlig kjøreveg 
inn på tunet på prestegarden blir tatt bort. Dette er etterkommet i planen. 

o Utbyggingen av gravlunden vil i seg selv ikke føre til uheldige konsekvenser for 
omkringliggende områder. 

 
Miljø, klima: 
 
o Reguleringsforslaget forutsetter at det skal tas spesielle hensyn til åpent bekkefar 

ved planleggingen av gravlunden. Dette for å ta vare på miljøelementet denne 
representere og samtidig bekken som en del av avrenningssystemet i området. 

o Gjennom de naturfaglige kartleggingene som over tid har blitt gjort med hensyn på 
biologisk mangfold, er det ikke kommet fram registreringer som krever at det tas 
spesielle hensyn. Det er grunn til å konkludere med at kunnskapsgrunnlaget er 
tilfredsstillende til å fastslå at denne reguleringsplanen ikke medfører konsekvenser 
som kommer i strid med føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9. 

o Tiltaket i seg selv er ikke spesielt sårbart for klimaendringer, og gjennomføringen vil 
heller ikke skape større sårbarhet for områdene rundt for slike. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Gjennomføring av planen vil medføre erverv av areal fra Opplysningsvesenets fond, 
samtidig vil noe areal kunne tilbakeføres også. 
Bygging av ny tilkomstveg og gangveg, i størrelsesorden 300 m, vil også medføre 
kostnader. Det er ikke krav i reguleringsplanen at dette skal skje nå. Det vil først bli 
aktuelt når Statens vegvesen vil stenge eksisterende avkjørsel ved E39. Det er da 
påregnelig at omleggingen må skje etter en avtale mellom Statens vegvesen og Molde 
kommune.  
 
Samlet vurdering: 
 
Slik planen nå framstår rår rådmannen at reguleringsplanen for nytt areal til utviding av 
gravlunden på Røbekk, plan nr. 201610, legges fram til endelig godkjenning. 
 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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