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1. Bakgrunn til planarbeid 

1.1 Hensikt med planen 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette det reguleringsmessige grunnlaget for 
å kunne gjennomføre utvidelsen av Røbekk kirkegård. 
 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Det er Molde Kirkelige fellesråd som er tiltakshaver, og planarbeidet er gjennomført av 
Molde kommune, seksjon arealplan og landbruk. 
Molde kommune er eier av området. 

 

2. Planprosess 

 

• Naboer og grunneiere ble invitert til informasjonsmøte om det forstående planar-
beidet, den 15.09.2011. 

• Planarbeidet ble varslet igangsatt ved utsending av informasjonsskriv og annonse 
i Romsdal Budstikke datert 15.12.2011. 

• I løpet av oppstartsfasen ble det funnet formålstjenlig å skille planen i to deler, en 
plan for boligfeltet og en for kirkegården. 
Grunneiere og naboer ble orientert om dette i forbindelse med offentlig ettersyn 
av boligfeltsdelen. 

• I 2017 har kommunen gjennomført en ervervsprosess, slik at en er eier av hele 
det nye kirkegårdsområdet. 

• 06.02.2018 1. gangs behandling i plan- og utviklingsutvalget 

• 17.02.-31.03.2018 Offentlig ettersyn 

• 26.11.-20.12.2018 Høring av endret planforslag 

 

3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnete planer 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022, som viser kommunens overordnede 
satsningsområde for samfunnsutviklingen i kommunen. Denne inneholder ikke særlig 
omtale om gravplasser og gravlunder. 
 
Kommunens barne- og ungdomsplan med handlingsdel er i arealplansammenheng 
en forlengelse og konkretisering av samfunnsdelens målsetninger. 
 
Planområdet er omfattet av gjeldende kommuneplans arealdel, Molde del 1. I denne 
er det nye arealet til kirkegård innarbeidet.  
 
 
 
 



  4 

 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Areal innenfor planområdet berører disse reguleringsplanene, og disse arealbruksfor-
målene: 
 
Plan nr. 1575 Reguleringsplan for området Lergrovik-Årø-Røbekk. 

Arealet for nytt kirkegårdsområde er satt av til jordbruksformål. 
Denne delen av reguleringsplanen er etter plan- og bygningslo-
ven ikke lenger styrende for arealbruken, da kommuneplanen er 
nyere. 

Plan nr. 0803 Reguleringsplan Årølia Vest. 
Arealbruken er satt av til offentlig bebyggelse, inkl. areal til bar-
nehage. Deler av dette er markert som bevaringsverdig med 
hensyn på kulturverdier. Videre friområde, gangveg/snarveg og 
jord- og skogbruksområde. 

Plan nr. 200726 Dette er en bebyggelsesplan utarbeidet med hjemmel i plan nr.  
0803. Her er en del av arealet til offentlig bebyggelse regulert til 
allmennyttig formål, forsamlingslokale. 

 
Ny reguleringsplan for Røbekk gravlund, plan nr. 201610, vil innenfor sin avgrensing 
erstatte disse eldre reguleringsplanene. 
 

       Reguleringssitusjonen 
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3.3 Temaplaner 
 
Planområdet faller innenfor Avinors restriksjons- og sikringssoner rundt Molde luft-
havn, Årø. Disse gir begrensinger for bygge- og konstruksjonshøyder, og definerer 
støysoner. 
I forbindelse med ny kommuneplans arealdel, Molde del 1, ble det i tillegg utarbeidet 
temakart for ulike hensynssoner: utvalgte naturtyper, kultur, flomsone elv, fareområ-
der for steinsprang og snø- og jordflomskred, og høyspentlinjer. Av disse er det tema 
kulturminne, flomsone langs vassdrag og fareområde langs høyspentlinjer som berø-
rer planområdet. 
 
Forøvrig foreligger det i dag ingen andre overordnede eller regionale planer som har 
betydning for planarbeidet. 

3.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
Reguleringsplanen omfatter grøntstruktur og gangveg/turveg som tidligere er innar-
beidet i eksisterende kommunale arealplaner. På denne bakgrunnen og med nærhet 
til skole- og barnehageområde, friområder og forsamlingshus, kan Rikspolitiske ret-
ningslinjer for barn og unges interesser legge føringer for planarbeidet. 
 
Staten har gjennom flere rundskriv presisert og skjerpet kravet om et sterkere jord-
vern. Dette har direkte innvirkning på arealplanleggingen. 
I dette tilfellet er behovet for mer areal til gravlund og hensynet til jordvernet vurdert i 
kommuneplanprosessen, og der konkludert med at jordvernet viker for dette behovet. 
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4. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

4.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 

 
Planområdet ligger inn til og nordøst for eksisterende gravplass på Røbekk.  
Det grenser i vest til regulert atkomstveg, til Årølivegen i nord og til eiendomsgrense i 
vest. Mot sør grenser planen til eksisterende gravplass og tunområdet på gnr. 36  
bnr. 1 – Røbekk prestegård. 
 
Planområdet dekker et areal på 56,5 daa. 
 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Hoveddelen av området er landbruksareal, der store deler er produksjonsareal. 
Noe areal er under gjengroing med skogsvegetasjon. 
Gjennom deler av eksisterende regulert friområde er det opparbeidet gangveg. 
Langs denne går også trasé for kommunal infrastruktur, vann, overvann og spillvann. 
Tidligere regulert tomt til allmennyttig formål/forsamlingshus, er ikke tatt i bruk. 
Gjennom planområdet går det i dag en bekk nord-sør med en mindre grein mot vest. 
 
I vest ligger Espira barnehage med regulert tilkomstveg. Barnehagen benytter natur-
lig nok også deler av friområdene og dagens naturområder inn til. 
 

4.3 Stedets karakter 
 
Planområdet berører i første rekke jordbruksområde og kulturlandskap.  
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4.4 Landskap 
 
Landskapet har gjennom lang tid vært preget av å være et jordbruksområde med ak-
tiv drift. Kulturlandskapet har i og rundt planområdet vært omtrent som i dag i minst 
60-70 år, og inngår i et større sammenhengende jordbruksområde ovenfor bebyggel-
sen langs Fannestrandvegen. 
Selv om jordbruksområdet etter hvert har blitt brutt opp av boligbygging på både en-
kelttomter og i felt, framstår tunbebyggelsen langs fjorden tydelig. 
Området er elles sydvendt med fall ned mot sjøen. 
Klimatisk ligger området lunt til. 
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er gjort arkeologiske undersøkelser i området, som har avdekket funn av forn-
minner. Funnene er kartfestet. 
Planområdet ligger ellers tilknyttet Røbekk kirke og gravplassen rundt denne, som 
begge representerer kulturminner. Røbekk kirke/ kirkested har regional verneverdi, 
og er omfattet av regional kulturminneplan. 
Gårdstunet for Bolsøy prestegard, eldre prestegardstun og hage, er også gitt status 
regional verneverdi. 
 

4.6 Naturverdier 
 
NaturmangfoldIoven § 8-12, kunnskapsgrunnlaget: 
 
I Molde kommune er det gjennomført arts- og naturmangfoldsregistreringer i flere 
omganger. Resultatene er gjengitt i Naturbasen og Artsdatabanken. 
Det er innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet ikke gjort registreringer her 
som gjelder arter, biotoper eller naturtyper som krever særskilt vurdering etter natur-
mangfoldloven. 
Som tidligere nevnt er området preget av lang tids landbruksvirksomhet og kultur-
landskap. Det vurderes at slik landskap og natur i dette området framstår i dag, re-
presenterer det ikke et så særegent at det på grunn av sin karakter må vurderes be-
grensinger i forhold til planlagt tiltak. 
 
Registreringene er av et slikt omfang at kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok 
til ikke å kreve ytterligere undersøkelser/registreringer for å kunne konkludere med at 
naturmangfoldet ikke berøres i denne planen. 
 

4.7 Trafikkforhold 
 
Røbekk kirke og gravsted har sammen med Bolsøy prestegård tilkomstveg fra E39. I 
tillegg er Årølivegen ført fram til planområdet i nord.  
I eller i nærheten av dagens avkjøring til kirken er det registrert ulykker, også døds-
ulykke. Selv om vegstrekningen er oversiktlig, kan uoppmerksomhet i forbindelse 
med kryssing eller avkjøring fra hovedvegen føre til farlige situasjoner. 
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På E39 er det bussholdeplasser 3-500 m vest for Røbekk kirke, og ca 400 øst for 
denne. 
På Årølivegen er det busstopp like ved planområdet. 
 
Langs både E39 og Årølivegen er det etablert gang- og sykkelveger, samt forbindel-
seslinjer (turveg) mellom disse. 
 

4.8 Barns interesser 
 
Den etablerte barnehagen i området bruker noe av naturområde og regulert friom-
råde i nærheten i tillegg til sine egne områder. 
Innenfor regulerte boligområder i nærheten er det etablert plasser og områder for lek 
og utenomhusaktivitet. 
 

4.9 Universell tilgjengelighet 
 
Fra parkeringsplassen ved kirken er eksisterende gravsted lett tilgjengelig. Også fra 
Årølivegen og inn på arealet for nytt gravsted vil det være enkelt å legge til rette for 
universell tilgjengelighet. 
 

4.10 Teknisk infrastruktur 
 
Gjennom området ligger nylig oppdaterte kommunale ledninger for både vann, spill-
vann og overvann. 
I tillegg er det gjort kapasitetsberegninger for de åpne bekkedragene i området. Be-
regningene vil danne grunnlag for detaljplanleggingen av nytt kirkegårdsområde. 
 
I tillegg til eksisterende strømforsyning, ligger det høyspentledning inn på området. 
Det forutsettes at denne kan legges som jordkabel.  
Det er ikke planlagt område for eventuell ny nettstasjon. 
 

4.11 Grunnforhold 
 
Det er gjort noen grunnundersøkelser i området, som vil legge føringer for planleg-
gingen av kirkegården. 
Det er ikke registrert skred-/rasfare innenfor området eller tilsvarende aktsomhetsom-
råder. 
Men langs bekkedragene er det i kommuneplanen satt av flomsone på 20 m på hver 
side. Denne sonen er ikke kommet fram av en konkret vurdering, men etter generell 
oppfordring fra NVE som beskyttelse mot skader på bygde konstruksjoner og anlegg. 
 

4.12 Støyforhold 
 
Planområdet ligger utenfor støysonene langs E39.  
Langs Årølivegen er det gjort støyberegninger. Det er ikke spesifikke krav for støy-
nivå på kirkegårder, men i den grad en likevel finner det nødvendig, vil tiltak mot støy 
inngå i detaljplanleggingen/prosjektplanen for denne. 
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Beregnede støysoner rundt Molde lufthavn – Årø omfatter også planområdet. 
 

4.13 Risiko og sårbarhet 
 
Gjennom vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse er det ikke avdekket forhold som kre-
ver særskilt vurdering eller iverksetting av tiltak for at planen kan iverksettes. 
 

5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 
 
Planområdet omfatter arealer til utvidelse av kirkegårdsanlegget ved Røbekk kirke, 
med hovedvekt på gravlund og tilkomstarealer. I tillegg kommer tomt for driftsbygning 
m.m. 
Også eksisterende grønnstruktur opprettholdes. 
 

 

5.2 Reguleringsformål 
 
Reguleringsformålene følger plan- og bygningsloven og tilhørende kart- og planfor-
skrifts definisjoner. 
 
 

PBL § 12-5  

Bebyggelse og anlegg 

 Energianlegg eksisterende nettstasjon 

 Grav- og urnelund skal detaljprosjekters 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Kjøreveg 
tilkomstveger til parkeringsområde og 
gravlund 

 Fortau tidligere regulert fortau 

 Annen veggrunn, tekniske anlegg  

 Parkering 
offentlige parkeringsplasser knyttet til 
publikums bruk av gravlunden 

Grønnstruktur: 

 Naturområde 

eksisterende friareal og landbruks-
areal som er viktige for landskapsbil-
det og som buffersone rundt gravlun-
den og langs kjøreveg 

PBL 12-6   

Hensynssoner  

 Sikringssone frisikt frisikt avkjørsler 

 Angitt hensynssone - grønnstruktur sikring av grønnstruktur langs bekk 

 Kulturminne registrert fornminne 

 Støysone, flystøy gul støysone 

  

 
 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
På angitt areal BGU1 kan det føres opp bygninger knyttet til driften av kirkegården. 
Byggehøyden skal avgrenses til mønehøyde 9,0 m ved saltak og 8,0 m gesimshøyde 
ved pulttak. Ved flatt tak avgrenses gesimshøyden avgrenses til 7,0 m. 
Mønehøyde 9,0 m skal ikke overstige kôte 57. 
 

5.3.1 Grad av utnytting 

 
For område BGU 1 settes utnyttelsesgraden til BYA = 65 %. 

5.4 Tilknytting til infrastruktur 
 
Det ligger hovedsamleledninger for kommunaltekniske anlegg gjennom eller inn til 
planområdet. 
Det samme gjelder el-forsyning. 
Det skal ikke oppføres bygninger av en slik karakter at det stiller krav om ekstra 
brannvannsforsyning eller andre løsninger. 
 



  11 

 

5.5 Trafikk 

5.5.1 Kjøreatkomst 

 
Planområdet får sin hovedatkomst fra hovedsamlevegen i Årølia, Årølivegen. Avkjø-
ringen fra denne skjer over tidligere regulert atkomstveg til barnehage- og skoleom-
råde. 
Dette skal på sikt også være tilkomstvegen til Røbekk kirke og menighetshus, og til 
Bolsøy prestegård. 
Ved etablering av slik veg- og trafikkløsning, vil eksisterende veg fra sør bli en gang- 
og sykkelatkomst fra gang- og sykkelvegen langs E 39, med tilknytning til busslom-
mer. 

5.5.2 Utforming av veger 

 
Regulerte vegbredde er på 4.5 m + sideareal. 

5.5.3 Parkering 
 
Ved tilkomsten til planområdet i nord er det regulert inn 38 parkeringsplasser, derav 4 
handikapp-plasser. o_SPA 1. Dette er først og fremst for besøkende til gravlunden.. 
Parkering for driftspersonale skal skje på BGU 1. 
 

5.5.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Langs Årølivegen er det regulert og opparbeidet gang- og sykkelveg, som er koblet til 
øvrig gang- og sykkelvegnett. Forta langs atkomstvegen er opparbeidet. 
Langs E39 sør for planområdet og sør for eksisterende kirke- og kirkegårdsområde 
er det også etablert gang- og sykkelvegnett. 
 
Begge gang- og sykkelvegstrekningene inngår i kommunes vedtatte hovednett for 
syklende. 

5.5.5 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Ved hovedatkomst i nord er det satt av areal til 15 sykler. 
Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for sykler fastsetter ikke antall sykkelpar-
keringsplaser ved slike anlegg. Antallet er derfor skjønnsmessig satt, men området 
gir mulighet for utvidelser når dette skulle bli nødvendig. 

5.6 Universell utforming 
 
Planområdet er lett tilgjengelig fra nord, og nytt anlegg kan utformes i samsvar med 
krav til universell utforming. 
Fra sør vil tilretteleggingen være avhengig av detaljprosjektet for gravlunden. I all 
kommunal planlegging skal hovedprinsippene for universell tilrettelegging ligge til 
grunn. 
På strekninger hvor gang- og sykkelvegen er brattere enn 1:20 må det opprettes  
hvileplasser. 
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5.7 Miljøtiltak 
 
Bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes annet enn ved kryssing av veger og 
inne på byggeområdet BKB. 
Langs åpne bekker skal det være plass for vegetasjonssone og tilkomst for vedlike-
hold. Inne på prosjektområdet for ny gravlund kan bekk og bekkekant inngå som en 
del av en samlet utforming. 
 
Ved behov for endring/planering av terrenget inne på gravlunden, skal dette skje ved 
skråninger som kan isåes eller tilplantes eller med natursteinsmurer, eventuelt i kom-
binasjon. 
Det samme gjelder for eventuell buffersone mot Årølivegen, GN1. 

5.9 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
For områdene GN2 og 3 gjelder at eksisterende vegetasjon skal bevares, og holdes i 
hevd ved ordinær skjøtsel. 

5.10 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Reguleringsformålene forutsetter omdisponering av landbruksarealer, der deler av 
dette er i produksjon. Gjennom landbruksfaglige vurderinger i kommuneplanen er det 
akseptert slik omdisponering til formålet gravlund/kirkegård.  

5.11 Kulturminner 
 
Det er gjort arkeologiske registreringer innenfor planområdet, og det er avdekket funn 
som omfattes av automatisk fredning etter kulturminneloven. Området er vist i  
plankartet. Dette skal hensyntas ved utarbeiding av egen prosjektplan for utbygging 
av gravlunden. 
Ellers gjelder reglene om stans i anleggsarbeid og varsling dersom en under gjen-
nomføring av tiltak avdekker forhold som kan komme inn under kulturminneloven. 
 
 

5.12 Overordnete planer 
 
Reguleringsplanen følger opp vedtatt kommuneplans arealdel. 
 

5.13 Landskap og stedets karakter 
 
Reguleringsplanen åpner ikke for ny bebyggelse utover det som er fastsatt i tidligere 
reguleringsplan/bebyggelsesplan. 
Landskapsvirkningen og hvordan utnyttelsen gravlundområdet påvirker dette, fastset-
tes endelig gjennom den konkrete detaljplanleggingen av dette. Det skal legges vekt 
på å ivareta viktige landskapselement og etablere buffersoner mot omkringliggende 
områder. 
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6. Konsekvensutredning 

 
Planområdet er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og det vurderes at planen 
og tiltakene som en følge av denne er av en slik karakter og begrenset omfang, at de 
ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og/eller samfunn. 
Der derfor ikke funnet nødvendig å gjennomføre en konsekvensutredning etter plan- 
og bygningsloven § 4.2 med tilhørende forskrift. 
 
 
 
7 Arealoppgave 
 

Reguleringsformål Areal 

  

Energianlegg 87,3 m2 

Grav- og urnelund 37.336,0 m2 

Kjøreveg 3.148,3 m2 

Fortau og gang- og sykkelveg 1.066,1 m2 

Annen veggrunn 1.479,4 m2 

Parkering 1.781,7 m2 

Naturområde/grøntstruktur 11.624,9 m2 

  

Sum 56.523,7 m2 

  

 


