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Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og 
skal danne grunnlaget for en god planprosess. 
 
Dokumentet fylles ut etter forhåndskonferansen og sendes tiltakshaveren til underskrift. Doku-
mentet må returneres til journalføring. 
 

NB! Verken forhåndskonferansen eller referat gir rettigheter i den senere saksbehand-
lingen. Naboprotester eller protester fra andre organisasjoner og krav/innsigelse fra 
offentlige myndigheter med mer vil kunne føre til krav om endring av prosjektet eller 
evt. endring av fremdriften av prosjektet. 

 
 

0. GENERELLE OPPLYSNINGER 

Gårdsnummer: 15 Bruksnummer: 44 

Adresse (tiltak): Ranesvegen 49A 

Plannavn (offisielt): 201914 

Møtested: Rådhuset, Innsikten Møtedato: 05.11.19 

DELTAGERE I FORHÅNDSKONFERANSEN 

FRA FORSLAGSSTILLER FRA MOLDE KOMMUNE 

Andrine Kylling Adrian Barsten 

Borghild Ulvestad Ole Heggset 

      Jostein Bø 

      Julie Fiksdal 

            

KOMMUNENS SAKSBEHANDLER 

Adrian Barsten 

Molde kommune ▪ seksjon arealplan ▪ Rådhusplassen 1 ▪ 6413 Molde  

Telefon (sentral): 71 11 10 00 E-post (sentral): 
postmottak@molde.kom-

mune.no 

Telefon (direkte): 71 11 10 92 E-post (direkte): 
adrian.barsten@molde.kom-

mune.no 

Telefon (mobil): 418 50 186    
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1. PLANFORUTSETNINGER 

NÅVÆRENDE PLANSTATUS 

 Kommune(del)plan: K200801 Formål: Bolig / friområde 

 Områderegulering:       Formål:       

 Andre styrende planer/vedtak 
Plan-

navn: 
      

 Reguleringsplan:          1175 Formål: Friområde 

         

         

         

         

Planen vil erstatte følgende planer:  

Planen vil erstatte følgende planer delvis: 1175 

STATUS PLANFORSLAG 

 Detaljregulering  Områderegulering 

 Mindre reguleringsendring  Dispensasjon fra gjeldende plan 

Hovedformål som skal etable-

res: 

Bolig 

Antall boenheter: 4-5 Størrelse nærings-

areal: 

0 

Planlagt %-BYA: 30   

Kan prosjektet klassifiseres som fortetting: ja:  nei:  

PLANEN VIL SAMSVARE MED OVERORDNET PLAN 

ja:  nei:  delvis:  LNF:  

DET FOREGÅR PLANARBEID I TILGRENSENDE OMRÅDER 

ja:  nei:    

PLANFORSLAGET UTLØSER KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

ja:   nei:  usikker*:   

*Forslaget kunne utløse krav om konsekvensutredning. Kommunen vurderer og gir tilbakemelding innen 2 uker. 

MERKNADER 

Tiltakshaver må avgjøre om det skal bygges innen anbefalte kvotehøyde eller utføre en flomutred-

ning.  
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2. KARTLEGGING OG PLANAVGRENSING 

KART 

Kartgrunnlaget er tilfredsstillende for planområdet: ja:  nei:  

Kommunen skal levere digital kartgrunnlag: ja:  nei:  

Er det behov for tilleggsoppmålinger/registreringer: ja:  nei:  

PLANOMRÅDETS FORELØPIGE AVGRENSNING 

 Kommunen og forslagstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig avgrensning. 

Kart med avgrensning av planområdet ligger som vedlegg 1 til referatet. 

PLANBESKRIVELSENS VURDERINGSOMRÅDE 

 Kommunen og forslagsstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig avgrensning av 

området som skal inngå i vurderingen som foretas i planbeskrivelsen. Kart med avgrensning 

av vurderingsområde ligger som vedlegg 2 til referatet. 

MERKNADER 

      

 
 

3. VIKTIGE UTREDNINGSBEHOV FOR PLANARBEIDET – FORELØPIG VURDERING 

 Landskapsplan for utforming av uteoppholdsareal 
(Målestokk 1:500, knyttes til planen gjennom bestemmelsene, innholdet varieres avhengig av planen) 

 Området er potensielt utsatt for stein- og snøskred (avklarende vurderinger nødvendig) 

 Området ligger i flomsonen (nærmere undersøkelser og spesielle tiltak er evt. nødvendig) 

 Tiltaket kan komme i konflikt med jordvern- og landbruksinteresser 

 Tiltaket kan komme i konflikt med miljøvern/biologisk mangfold 

 Tiltaket kan komme i konflikt med kulturminner (arkeologiske undersøkelser evt. nødvendig) 

 Området berører viktige friluftsinteresser/turistfunksjoner 

 Området berører viktige landskapsdrag 

 Området er utsatt for støy (veg/fly) (nærmere målinger og spesielle tiltak er evt. nødvendig) 

 Området berører barn og unges interesser (interessene må ivaretas/behovene sikres) 

 Området berører funksjonshemmedes og eldre interesser (interessene må ivaretas/behovene sikres) 

 Området ligger i /støtter til kommunedelplan – hovednett for gående og syklende (tilkobling må sik-

res) 

 Veg- og vegtekniske forhold må avklares (trafikksikkerhet, frisiktsone, atkomst, parkering) 

 Det kreves andre vurderinger om samfunnssikkerhet (farlige stoffer, radon og lignende) 

 Det finnes viktige tekniske anlegg i området (høyspenn, trafo, pumpestasjon og lignende) 

 Planområdet ligger innenfor Avinors byggerestriksjonskart (avklaring må skje i plansaken) 
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3. VIKTIGE UTREDNINGSBEHOV FOR PLANARBEIDET – FORELØPIG VURDERING 

 Planområdet omfatter bussholdeplass (kommunal holdeplassnorm gjelder) 

 Annet:       

 
FØLGENDE DOKUMENTER SKAL I TILLEGG LEGGES TIL GRUNN FOR PLANLEGGINGEN 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATS) 

 Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag T-1078/verna vassdrag T-1082 

 Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig stopp for etablering av kjøpesentra utenfor sentrale 

deler av byer og tettsteder 

 Molde kommune – boligsosial handlingsplan (i gjeldende versjon) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012 

 Retningslinjer for brannslokkevann i Molde kommune 

 Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde for brannvesenets kjøretøy og materiell 

 Norsk standard for Universell utforming av oppabeidete uteområder NS 11005:2011 

 Norsk standard for ”Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbyg-

ninger” NS 11001-1:2009 

 Norsk standard for ”Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger” NS 11001-2:2009 

 
 

4. PLANPROSESS 

KOMMUNENS ANBEFALINGER 

 Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

 Kommunen anbefaler politisk avklaring om ny reguleringsarbeid er ønskelig i området 

 Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid, men med følgende merknader/føringer 

       

 Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid 

 Prosjektet kan realiseres innenfor gjeldende bestemmelser og prosjektet henvises til bygge-

saksavdelingen i kommunen 
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FORSLAGSTILLER BLE GJORT KJENT OG HAR FÅTT UTLEVERT FØLGENDE DOKUMENTER 

 Kommunens gebyrregulativ for plansaker i gjeldende utgave (planskjema 1.5) 

 Kommunenes krav til innsendte dokumenter i plansaker (planskjema 1.4) 

 Kommunens krav til planbeskrivelser (planskjema 1.2) 

 Informasjon om saksgang i hht plan- og bygningsloven (planskjema 1.3) 

 Kommunens regulativ for håndtering av fortetningssaker 

 Vedlegg 1 – Mal for ROS-analyse 

 Vedlegg 2 – Mal for vurdering av vann 

MERKNADER 

 

 
 

5. KRAV TIL LEVERING AV DOKUMENTER 

• Plandokumenter må være i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer 

• For tekstdokumenter brukes kommunale mal (hvis disse foreligger) og de sendes som 

WORD-fil og PDF-fil til behandling i kommune 

• Plankart sendes bare som SOSI-fil til behandling. Kartet må være tegnet i den aktuelle 

SOSI-versjonen. 

 
 
 
 
 

6. KOMMUNENS FORELØPIGE RÅD OG VURDERINGER 

Kommunen har vurdert planforslaget og ser ikke noen store hindringer for at det kan gjennomføres. 

Prosjektet skal kobles på offentlig vann og avløp. Det skal legges frem et godkjent forslag til avkjø-

ring til tomten. Denne vil bli behandlet og vurdert av Molde bydrift.  

Det anbefales at planområdet deles med tomtegrenser hvis det skal vurderes å bygge flere boliger.  

Det vil stilles krav til lekeplass / uteoppholds areal i planforslaget.   

Det ble diskutert hvorvidt areal innen angitt kvotehøyde 8m over elvehøyde var nok til eventuelt 

prosjekt. Hvis det skal planlegges utenfor dette, vil det kreve en flomutredning.  
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7. BEKREFTELSER 

Prioriterte utredningsbehov for planarbeid er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av til-

gjengelige opplysninger under forhåndskonferansen. Felles liste over plankrav er delt ut under for-

håndskonferansen sammen med evt. kommunale vedtekter og retningslinjer. 

Molde, 05.11.2019 
Sted, dato 

Underskrift representant kommune: 
____________________________ 
Adrian Barsten 

Underskrift representant forslagstiller: ____________________________ 
      

     


