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Referat oppstartsmøte 
 
Tidspkt.: 02.12.2019 
Sted:  Molde Rådhus 
Til stede: Bjarne Josefsen  Arkitektene bbw AS 
  Rune Oshaug   Utbygger 
  Dagfinn Storvik  Hamsto AS 
  Julie Rødskog Fiksdal Molde kommune 
  Jostein Bø   Molde kommune 
 
Sak:  Detaljregulering Grandfjæra 
 
Grunnlag: Planinitiativ datert 10.10.2019 fra Arkitektene bbw AS. 
 
Presentasjon: Målsetningen er å detaljregulere for et noe redusert utbyggingsprosjekt i  

forhold til det som lå til grunn for områderegulering Grandfjæra, som ble 
vedtatt i 2013. 
I hovedsak forholder en seg til rammene gitt for boligområdene BB1-4 i 
eksisterende plan. Regulerte områder for sjønær bebyggelse går ut, SE1-3, 
mens område SE4 reduseres. 
Dette betyr at behov for utfylling i sjø reduseres betydelig. 
Tilkomsten til området skal skje fra øst, dvs. at tidligere behov for ombygging 
av avkjøring til fergekaiområdet ikke lengre er aktuelt. 
Det planlegges for etappevis utbygging. 
 

Sammendrag:  
 
1. Molde kommune har ikke innvendinger til at det igangsettes arbeid med privat 

reguleringsforslag for område innenfor eksisterende reguleringsplan Grandfjæra fra 
2013. Jfr. PBL § 12-8. 

2. Planens navn: Detaljregulering Grandfjæra øst, planID 201921. 
3. Konsekvensutredning. Ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen for Grandfjæra ble 

det utarbeidet konsekvensutredning.  
Grunnlaget for ny reguleringsplan for boliger i området ligger innenfor rammene for 
tidligere plan, og det aksepteres at tidligere konsekvensutredning legges til grunn for ny 
detaljregulering, og innarbeides som del av plangrunnlaget for ny plan, med eventuelle 
oppdateringer. 
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Med bakgrunn i endret planlagt trafikksituasjon, må det gjennomføres en ny 
trafikkvurdering med hensyn på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 

4. Utbyggingsavtale. Når forslag til reguleringsplan foreligger, skal prosessen for en ny 
utbyggingsavtale igangsettes. Avtalen kan ikke godkjennes i kommunen før 
reguleringsplanen er vedtatt. 
Molde kommune har gjennom vedtatt Boligsosial handlingsplan anledning til å bruke 
utbyggingsavtalen som et virkemiddel for å «påvirke utvikling av boligtyper, 
boligstørrelser, beliggenhet, standard og prisleie for boliger, som sammenfaller med 
kartlagt behov i det boligsosiale markedet.» Pr. dato har ikke kommunen behov for å ta 
dette virkemidlet i bruk, men vil likevel understreke målsetningene om og behovet for et 
variert boligtilbud. Særlig bør boliger for unge/førstegangs-etablerere vektlegges. 

5. Brannvann. Det er avklart med Molde VA at området kan forsynes med mer enn 50 l/s. 
6. Medvirkning i planprosessen. Varsel om oppstart av planarbeidet skal skje i samsvar 

med PBL § 12-8. Kopi av varsel skal sendes til kommunen for også å legges på 
kommunens hjemmeside. 
Naboer og gjenboere skal informeres særskilt, helst gjennom informasjonsmøte før 
annonsering. Referat fra slikt møte skal legges ved planforslaget. 

7. Forholdet til barn- og unges interesser skal vektlegges, jfr. PBL § 1-1 og rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Funksjonen som 
kommunens «barnerepresentant» er tillagt analyse og utviklingsavdelingen. Inn til annet 
er bestemt, er kommunalsjef Randi Myhre kontaktperson. 
 

8. Planavgrensning følger dette referatet som eget vedlegg. 
Det samme gjelder sosi-fil av eksisterende områderegulering. 
Adresseliste kan fås ved henvendelse til Tove Gjelsten ved seksjon arealplan og 
landbruk. 

9. Forslag til detaljregulering utarbeides i samsvar med PBL kap 4 og 12. 
10. Vår saksansvarlig vil være Adrian Barsten. 
 
 
 
Jostein Bø  
Arealplansjef  
 
 
 

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 


