
 

1 
 

  

Arkivsak-dok. 20/07919-3 
Saksbehandler Ole Heggset 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø  21.04.2020 14/20 

 
 

   

Saksframlegg 

 

201816 Detaljregulering for Øverbygda 11 og 19, Hjelset - forslag til 
1.gangsbehandling 

 

Kommunalsjefens forslag til vedtak: 

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vedtar å sende forslag til detaljregulering for Øverbygda 
11 og 19, Hjelset  PLAN-20/00597 (plannr. 201816) ut på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn. 
 
Innenfor ny plans avgrensning, vil følgende planer bli delvis opphevet: 
Plannr: 201215 og 0572. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §5-2 og 12-10 
 

Saksopplysninger 

Søker: 
Angvik Prosjektering AS 
 
Hensikten med detaljreguleringen 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse på Øverbygda 
11 og 19 på Hjelset. Det legges opp til bygging av et leilighetsbygg, lavblokk, 
med hovedvekt på mindre enheter (50-60 m²) samt noen større enheter på ca 80m². 
Leilighetene er planlagt fordelt på inntil 3 etasjer og med et garasjeanlegg i kjelleren. 
Totalt planlegges inntil 17 nye boenheter. Målet er å kunne tilby framtidige arbeidstakere 
på det nye sjukehuset på Hjelset moderne og praktiske leiligheter med kort veg 
til sjukehuset. 
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Planområdets beliggenhet 

 
Innspill til varsel om oppstart  

• Avinor  

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

• Møre og Romsdal fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Istad nett 
 
Innspillene med sammendrag og kommentarer er lagt ved som eget vedlegg. Innspillene inneholder ikke 
varsel om innsigelser eller andre vesentlige konflikter. 
 
Hovedgrepene i forslaget 

• Planforslaget legger opp til lavblokk, rekkehus eller terrassert bebyggelse med inntil 17 nye 
boenheter med parkeringskjeller. 

• Felles lekeplass og uteoppholdsareal har gode solforhold. 

• Felles tilkomstvei er lagt direkte fra kommunal veg. 

• Reguleringsplanen er tilpasset ny reguleringsplan for E39 Lønset-Hjelset 
 

 

Foreløpig skisse av mulig bygg på tomten. 
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Vurdering 

Reguleringsforslaget ligger innenfor område avsatt i kommuneplanen til «Boligbebyggelse – 
nåværende». Plandokumentene er utformet i samsvar med kommuneplanens bestemmelser med 
hensyn på uteoppholdsarealer m.m. 
Reguleringsforslaget ivaretar myke trafikkanter ved å tilrettelegge for fortau innenfor planområdet.  
Forholdene til landbruksinteressene er avklart i kommuneplanen. 
Hensyn til vegetasjonen langs Gujordselva er innarbeidet i planbestemmelsene § 6. 
Tilstrekkelig brannvannsforsyning er dokumentert. 
 
Kommunalsjefen er av den oppfatning at planforslaget ikke vil være i vesentlig konflikt med andre 
interesser, og rår til at dette legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Reguleringsplanen forutsetter ikke kommunale forpliktelser/kostnader. 
 

Klimakonsekvenser 

Reguleringsplanen gjelder et fortettingsprosjekt som i dette tilfellet er sentral lokalisert på Hjelset og 
innenfor gang- og sykkelavstand til sentrale funksjoner i området. 

 

 
 
Eirik Heggemsnes     Jostein Bø 
Kommunalsjef      Enhetsleder samfunn og plan 
 
 

Vedlegg 
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