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1. Sammendrag 
Planforslaget legger opp til lavblokk, rekkehus eller terrassert bebyggelse med inntil 
17 nye boenheter med parkeringskjeller innenfor planområdet. Arealet er avsatt til 
boligbebyggelse i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. Det er ikke avdekket kri-
tiske punkt i ROS- analysen som er til hinder for planlagt tiltak. 

2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse på Øver-
bygda 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 arbeidsta-
kere på det nye sjukehuset på Hjelset moderne og praktiske leiligheter med kort veg 
til sjukehuset. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagtstiller: Øie Eiendom AS, organisasjonsnummer 979 657 269, kontaktperson 
Nils Petter Øie. post@npoie.no  
Plankonsulent: Angvik Prosjektering AS, organisasjonsnummer 991925562, kontakt-
person Espen Kjærnli. espen@angvik-prosjektering.no 
 
Berørte eiendommer: 
Gnr 54 Bnr 3 
Gnr 54 Bnr 64 
Gnr 54 Bnr 65 
Del av Gnr 54 Bnr 61  
Del av kommunal veg Øverbygda 
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3. Planprosess 

Planinitiativ ble oversendt Molde kommune 20. september 2018. 
 
Forhåndskonferanse ble avholdt på rådhuset i Molde kommune mandag 15. oktober 
2018 kl 14:00. Referat fra dette møtet følger vedlagt planbeskrivelsen. 
 
Oppstartsmøte ble avholdt på rådhuset i Molde kommune onsdag 21. november 
2018 kl 14:00. Referat fra dette møtet følger vedlagt planbeskrivelsen. 
 
Oppstartsmelding ble sendt ut til berørte parter 11. desember 2018, i tillegg ble plan-
oppstart annonsert i Romsdals Budstikke fredag 14. desember og lagt ut på hjemme-
siden til www.angvik-prosjektering.no: 
 
 

   
 
Merknadsfrist var 5. februar 2019. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse. 
Deler av Gnr54 Bnr65 er avmerket med faresone flom og flomskred.  
I tillegg er det regulert inn ny trasse for E39 nord for tomtene. Deler av Gnr54 Bnr65 
og Gnr54 Bnr61 faller innenfor byggegrensa for ny E39 (www.molde.kommune.no): 
 

 
 
Planområdet ligger i nærheten av Hovednett for gående og syklende i Molde kom-
mune, www.molde.kommune.no: 
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4.2 Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 
Den sørøstligste delen av planområdet er regulert til «veg» og «landbruksområde» i 
en eldre reguleringssplan, «Reguleringsplan for området Hjelset» fra 1973, planid 
0572. Arealet som er regulert til «landbruksområde» er i kommuneplanens arealdel 
2016-2026 regulert til boligbebyggelse, se pkt 4.1 over. 
Deler av planområdet er i reguleringsplan for E39 Lønset- Hjelset, planid 201215 
regulert til frittliggende småhusbebygelse.  
 

 
 
Detaljregulering for Øverbygda 11 og 19, Hjelset vil delvis erstatte planid 0572 og 
planid 201215. 
 

4.3 Temaplaner 
Ikke aktuelt. 
 

4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(SPR BATP). 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 
-  Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleg-

gingen. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
Planområdet ligger langs Øverbygda på Hjelset i Molde. Planområdet er ca 4 daa og 
befinner seg inntil Gujordselva (https://www.norgeskart.no): 
 

 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Innenfor planområdet er det et fritidsbygg og anneks/uthus (gnr 54 bnr 64). I tillegg er 
det en enebolig og to garasjer på gnr 54 bnr 65.  
 
Forslagstiller har kjøpt vegen som ligger på 54/3, men dette er ikke formelt ordnet 
med tinglysing pr 02.01.2019. Garasjen i nord tilhører 54/65. 
 
Gjennom planarbeidet vil det legges opp til at adkomsten til 54/61 blir justert.  
 
Nord for planområdet er det planlagt ny E39. Sør og vest for planområdet er det ene-
boliger og landbruksareal (regulert til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 
2016-2026). 
 
Planområdet består av åpen fastmark og samferdsel (AR5, https://kilden.nibio.no): 
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Videre sør for planområdet er det et areal som er fulldyrka. 
 

5.3 Stedets karakter 
Innenfor planområdet er det en fritidsbolig, en enebolig og garasjer og uthus. Enebo-
ligen er i de senere år renovert.  
Omkringliggende bebyggelse er også bolighus. Under er det bilder av noen av de 
nærmeste byggene: 
 
Øverbygda 19:  
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Thuevegen 9: 

 
 
 
 
Thuevegen 2: 
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Øverbygda 15: 

 
 
 

5.4 Landskap 
Området ligger i et naturlig søkk i terrenget. Området er vendt mot sør og øst og det 
er 10 timer og 19 minutter faktiske soltimer 21. mars (www.suncurves.com): 
 

 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
https://askeladden.ra.no er undersøkt 02.01.2019: 
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Den Trondhjemske Postvei går forbi/gjennom planområdet (Øverbygda). Den Trond-
jemske Postvei mellom Bergen og Trondhjem ble anlagt i 1800 og er et veghistorisk 
kulturminne.  
Nord for planområdet, på gården Gujorda, er det et automatisk freda kulturminne. 
Dette er ei grunn grop/nedgraving fylt med trekull som viser et bosetnings- og aktivi-
tetsområde fra mellomalderen.  
  
 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

https://kart.naturbase.no/ er undersøkt 07.01.2019. Det er registrert elvemusling i 
Oppdølselva, ca 250 meter sør for planområdet: 
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Elvemusling er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Den regnes som sårbar el-
ler truet art og har vært fredet i Norge siden 1993.  
 
https://artskart.artsdatabanken.no ble undersøkt 07.01.2019. Det er funnet noen 
fremmede arter i nærheten av planområdet: 

 
 
Dette er arter som Spansk kjørvel, platanlønn og Hagelupin. Fremmede arter er arter 
som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Fremmede arter er spredt til 
nye områder bevisst eller ubevisst ved hjelp av menneskelig aktivitet. 

 
 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslut-
ninger skal vise hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet inn i den konkrete 
saken og hvilken vekt de er tillagt. 
 
§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på viten-
skapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det 
er foretatt søk i http://artskart.artsdatabanken.no og www.naturbase.no uten at å 
finne registreringer innenfor planområdet (jfr. kapittel 5.6.1).  
 
§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for 
hvordan myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for 
miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor man 
ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør føre-var-prin-
sippet tillegges stor vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap og at potensialet for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet blir derfor tillagt 
liten vekt. 
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Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at om-
rådet som er planlagt regulert fra før er regulert til boligformål i kommuneplanens 
arealdel 2016-2026. Det foreligger ikke informasjon om viktige biotoper eller andre 
viktige registreringer i området.  
 
Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på 
naturmangfoldet skal bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da 
det hverken finnes registreringer eller mistanke om viktige biotoper i området som 
kan ta skade av en utbygging som planlagt. 
Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder og 
den lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultat jf. naturmangfoldloven § 
12. 
 
Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som plan-
konsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en utbyg-
ging slik planforslaget legger opp til ikke å belaste naturmangfoldet på en negativ 
måte.  
 

5.7 Trafikkforhold 
Adkomst til planområdet er via E39, Hjelsetvegen i sør og videre via kommunal veg 
Øverbygda til avkjøring vest for Gujordselva: 
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ÅDT for Hjelsetvegen, E39, er oppgitt til å være 5200 (www.gislink.no data fra 2017). 
Det er registrert en MC- ulykke for krysset Hjelsetvegen /Øverbygda i 2017. 1 person 
ble lettere skadet i ulykken: 
 

 
 
Planområdet ligger ca 100 nord for kommunalt hovednett for gående og syklende:  

 



  16 
 

Planområdet ligger ca 100 meter nord for bussholdeplass med forbindelse til 
Molde/Åndalsnes/Ålesund/Årø og Kristiansund/Kvernberget/Sunndlasøra//Opp-
dal/Trondheim. 
 

5.8 Barns interesser 
Det er ikke kjent at planområdet eller nærliggende område benyttes av barn og unge. 
Det er ca 230 meter fra planområdet til nærmeste opparbeidet lekeplass. Dette er en 
nærlekeplass på ca 300m² og befinner seg på sørsiden av Hjelsetvegen (E39) i en-
den av Storteigen: 
 
 

 
 
I tillegg er Hjelset barnehage etablert ca 500 meter sørvest for planområdet. Her er 
det blant annet ballbinge, grillstue, sklier og disser (https://www.molde.kommune.no):  
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5.9 Sosial infrastruktur 
Skjevik barne- og ungdomsskole er skole for alle barn på barnetrinnet som bor mel-
lom Lønset/Sigerset i vest til Røsbergura og grensa til Gjemnes i øst. Skolen er i til-
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legg skole for ungdomstrinnet med elever fra Kleive oppvekstsenter sitt opptaksom-
råde. Skolen ligger ca 1,3 km øst for planområdet med gang-/sykkelveg/fortau nesten 
hele vegen fram (https://www.norgeskart.no):  
 

 
Prognosene viser et stabilt elevtall for både barnetrinnet og ungdomstrinnet med en 
liten topp i 2021 for barnetrinnet og i 2024 for ungdomstrinnet Skolebruksplan 2020-
2025, Moldekommune): 

   
Kapasiteten er god og Skjevik barne- og ungdomsskole tåler en økning av elevtallet 
både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. 
 
Når det gjelder Hjelset barnehage (se pkt 5.8), er det oppgitt at de har en kapasitet 
på 80 barn (Barnehageplan 2016-2026, Molde kommune). Barnehagedekningen i 
Molde kommune har ligget på ca 94-95% de siste årene. Prognosene viser at antall 
barn i alderen 1-5 år vil være stabil for området Hjelset/Skjevikåsen (+-90), med en 
liten nedgang i 2020 for deretter øke noe igjen fram til 2030 (Barnehageplan 2016-
2026, Molde kommune): 
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5.10 Universell tilgjengelighet 
Planområdet ligger i en sørøstvendt søkk. Området har en gjennomsnittlig helling på 
ca 1:8. Det er ikke adkomst til området via eksisterende gang- og sykkelveg eller for-
tau. 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende VA- anlegg for området (mottatt fra Molde Vann og Avløp KF 
29.10.2018): 

  
 
200mm VL går langs Hjelsetvegen (E39). I epost fra Molde kommune 29.03.2019 er 
det opplyst at det går en 63mm PVC VL og en 125mm SP til området. Begge led-
ningene ble lagt 2017. Overvann føres til Gujordselva. 
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Istad Nett opplyser i epost 13.02.19 at de har følgende anlegg i området: 

 
 
Det er tilkoblingsmuligheter i området. 
 

5.12 Grunnforhold 
http://geo.ngu.no er undersøkt 07.01.19: 
Berggrunnen i planområdet består av gneis: 
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Grunnen består av elveavsetninger: 

 
 
Det er registrert aktsomhetssområde fro jord- og flomskred langs Gujordselva, i til-
legg ligger planområdet innenfor den marine grense: 
 

 
 

5.13 Støyforhold 
Det er utarbeidet støysonekart for området i forbindelse med planlagt E39- trase nord 
for planområdet (Rambøll 2015): 
 



  22 
 

 
Figuren viser vegtrafikkstøy ihht- T-1442. Øverst: beregningshøyde 4 meter over ter-
reng og nederst beregningshøyde 1,5 meter over terreng. Til venstre uten skjerming 
og til venstre med skjerming. Støyskjermingen er planlagt utført som støyvoll med 
høyde 2 meter (grønn linje) og som støyskjerm med høyde 2,5 meter (blå linje).  
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
ROS- analysen indikerer 4 tema som utgjør en middels risiko: 

- Masseras/skred 
- Flomras 
- Elveflom 
- Ulykke på vei 

 
I kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 er arealet langs Gujordselva avmerket med 
faresone for flom og flomskred. I forbindelse med planene for ny E39 nord for plan-
området er det utarbeidet hydrologiske og hydrolaugiske beregninger av Gujordelva 
(Sweco 2015): 
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Dette viser at det er fare for at vann renner ut av elveleiet ved en 200- års flom inklu-
dert klimatillegg. Elveleiet ovenfor planområdet er dessuten grunt: 
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I området ovenfor bru ved Øverbygda er situasjonen en annen. Her er elveleiet dy-
pere og det er betydelig mindre fare for oversvømmelse: 

 
Det er derfor planlagt senking av elveleie og oppbygging av voller for å håndtere 
framtidig flom: 
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Resultat av avbøtende tiltak og 200- års flom med klimatillegg: 
 

 
 
Selv om disse beregningene bare delvis dekker planområdet viser de at planområdet 
ikke rammes av en 200 års- flom med klimatillegg.  
 
På grunn av at området langs elveleiet oppstrøms i all hovedsak består av fjell i da-
gen (med et stedvis tynt dekke humusdekke), vil det ikke være fare for masse-
ras/skred i området. 
 
Når det gjelder økt ulykkesrisiko som følge av økt trafikk til og fra området vil det 
kunne legges til rette for avbøtende tiltak som fortau/gang-/sykkelveg langs Øver-
bygda. Dette vil kunne redusere risikoen for ulykker med myke trafikanter. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet skal brukes til lavblokk med parkeringskjeller. 

6.2 Reguleringsformål 
Planforslaget legger opp til blokkbebyggelse, lavblokk, på BBB1. BFS1 og BFS2 er 
avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. 
Felles lekeplass for beboerne innenfor planområdet er avsatt på f_BLK1. 
 
Videre er det avsatt areal til veger (f_SV og o_SV) samt fortau (o_SF1 og o_SF2) og 
annen veggrunn: 

   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) 1,0 
1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BBB1) 2,2 
1610 – Lekeplass (f_BLK1) 0,5 
Sum areal denne kategori: 3,7 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
2010 - Veg (f_SV og o_SV) 0,3 
2012 - Fortau (o_SF1 og o_SF2) 0,1 
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg  0,1 
Sum areal denne kategori: 0,5 
    
§12-5. Nr. 6 –Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (daa) 
6001- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 0,1 
Sum areal denne kategori: 0,1 
  
Totalt alle kategorier:  4,3 

 
Arealtabell, hensynssoner: 
 
§12-6. Hensynssoner  Areal (daa) 
a.2 støysoner  
Gul sone iht. T-1442 (3) 0,9 
Sum areal denne kategori: 0,9 
    
Totalt alle kategorier:  0,9 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Under vises foreløpig skisse av et mulig bygg på tomta sammen med omgivelsene. 
Byggenes høyde og plassering i forhold til hverandre er vist. Snitt er vist i pkt 6.20 
under. 
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6.3.1 Bebyggelsen høyde 

BBB1 kan bebygges med maksimal gesimshøyde på kote +46 moh. På BFS1 kan 
det bygges med maksimal gesimshøyde på kote +37 moh. Maksimal mønehøyde på 
BFS1 er kote +39,0 moh. 
 

6.3.2 Grad av utnytting 

Grad av utnytting er oppgitt i prosent bebygd areal (%-BYA). Dette angir forholdet 
mellom bebygd areal og tomteareal. Beregningsregler i henhold til veileder H-2300 
(grad av utnytting fra Kommunal og moderniseringsdepartementet).  
 
For BBB1 gjelder 35%- BYA og for BFS1 gjelder 35%- BYA.  
 

6.3.3 Boliger 

For BBB1 legges det opp til lavblokk, rekkehus eller terrassert bebyggelse med inntil 
17 boenheter og parkeringskjeller.  
For BFS1 legges det opp til frittliggende småhusbebyggelse. På BFS1 kan det byg-
ges enebolig, tomannsbolig eller bygg med inntil 3 boenheter.  

6.4 Bokvalitet 
Det vil være god utsikt mot sørøst, sør og sørvest, spesielt fra de øverste leilighe-
tene.  
Planområdet har god soltilgang. Det er utført en solstudie som viser at planlagt tiltak 
gir gode solforhold på både felles lekeplass og på uteoppholdsarealet som er plan-
lagt mot sør. Skissene under viser soltilgangen 20 mars: 
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20. mars kl 09: 

 
 
 
20. mars kl12: 
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20. mars kl 15: 

 
 
 
 
20. mars kl 18: 

 
Det er avsatt et romslig areal til felles nærlekeplass samtidig som det vil være god 
plass til uteoppholdsareal for beboerne. Med en parkeringskjeller utnyttes arealet på 
en effektiv måte. 
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6.5 Parkering 
Parkering løses med parkeringskjeler og gjesteparkering utendørs med antall plasser 
i tråd med Kommunedelplan for Hjelset, 2016-2026; 
Leilighet <= 60m²: 1,5 p- plass per boenhet 
Leilighet >60m²: 2 p- plasser per boenhet. 
 
Det skal tilrettelegges for el- lading i felles parkeringskjeller. 1 pr boenhet. 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
Molde Vann og Avløp KF opplyser i epost 29.10.2018 at det er kapasitet på 50l/s i 
krysset Øverbygda/Hjelsetvegen. Videre er det uttalt at brannvannet må fordeles på 
minimum 2 brannkummer. For å få tilstrekkelig brannvannskapasitet må trolig vann-
ledningen fra Hjelsetvegen oppdimensjoneres. Dette avklares nærmere i detaljpro-
sjekteringen. 
 
Det ligger avløpsledning inntil tomta, en 125mm spillvannsledning. Denne vurderes 
som tilstrekkelig for planlagte tiltak 

 
 
Overflatevann føres i ledning til Gujordelva. 
 
Det ligger strøm inntil området jfr pkt 5.11 over. 
 
Det er tilgang til fiber i området. 
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6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Kjøreadkomst skjer fra E39, Hjelsetvegen, via kommunal veg Øverbygda. 

6.7.2 Utforming av veger 

Det reguleres til senterlinje veg Øverbygda. Det reguleres med en kjørebanebredde 
på 3 meter, ensidig fortau med bredde 2.5 meter og 1 meter annet vegareal. 
 
Internveg reguleres med en vegbredde på 3 meter og 1 meter annet vegareal på 
hver side. Internvegen legges om og får en gjennomsnitsstigning på 15% mot eksis-
terende 18%.  
Fra Øverbygda og opp til foreløpig skisse for parkeringskjeller på BBB1 er stigningen 
9%. 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Innenfor planområdet tilrettelegges det for myke trafikanter ved å reguler fortau langs 
Øverbygda. Se for øvrig punkt 5.7 for beskrivelse av eksisterende trafikkforhold.  
Ved å tilrettelegge for fortau innenfor planområdet kan det i framtiden bygges ut for-
bindelse ned til eksisterende fortau/gang- og sykkelvegnett for eksempel dersom om-
rådet sør for planområdet reguleres til bolig. 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

Planbestemmelsene for kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 legges til grunn; 
Boenhet <=60m²: minimum 1 tilrettelagt sykkelparkeringsplass. 
Boenhet >60m²: minimum 2 tilrettelagte sykkelparkeringsplasser. 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

Det er god dekning for bussforbindelse med både Molde, Kristiansund, Sunndalsøra, 
Ålesund og Trondheim med flere avganger pr dag. https://frammr.no/ gir nærmere in-
formasjon om rutetilbudet. Nærmeste bussholdeplass er Gujord bru, ca 100 meter 
sør for planområdet. 
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6.8 Miljøtiltak 
Overflatevann samles og føres i overvannsledning til Gujordselva. 
Vegetasjon langs Gujordselva skal ivaretas. Denne danner skjul og leveområde for 
dyr og innsekter samtidig som det er med på å forhindre erosjon langs elva. 
 

6.9 Universell utforming 
Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved utforming av tiltak i samsvar 
med byggteknisk forskrift, blant annet kapittel 8 og kapittel 12. Prinsippet vurderes ut 
fra terrengets beskaffenhet. Felles nærlekeplass skal ha universell utformet adkomst 
og skal opparbeides slik at alle funksjonskrav til brukergruppene blir ivaretatt.  
 

6.10 Uteoppholdsareal 
Det avsettes minimum 50m² uteoppholdsareal pr boenhet innenfor planområdet 
(17x50m² =850m²). Balkonger og terrasser inngår i dette arealet. Uteoppholdsreal skal 
ikke være kant- og randsone rundt bygg. Areal brattere enn 1/3 inngår ikke i uteopp-
holdsareal.  
 
Arealet skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og være skjermet 
mot trafikk og forurensing. Felles uteoppholdsareal skal være egnet som sosial møte-
plass og utformet etter prinsippene om universell utforming. Innenfor planområdet vil 
all uteoppholdsareal på bakken være felles, kun balkong/veranda vil være privat ute-
oppholdareal. 
 

6.11 Lekeplasser 
Lekeplass på 500m² er avsatt mot sør. Størrelsen tilfredsstiller kravet til lekeplass for 
17 boenheter (25m²x17=425m²). Det stilles krav til at arealet skal være ferdig oppar-
beidet, tilsådd, planert og med minst ett lekeapparat og en sandkasse før første nye 
boenhet innenfor planområdet får ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon langs Gujordselva bevares i størst mulig grad. Eksisterende 
vegetasjon innenfor BBB1 fjernes i forbindelse med opparbeidelsen av tomta.  

6.13 Friområder 
I forbindelse med Skjevik barne- og ungdomsskole er det kunstgrasbane (7-er bane) 
ca 1,3 km øst for planområdet. Ca 400 meter sør for planområdet ligger Hjelset bar-
nehage med ballbinge og lekeområde. Hjelset/Fram IL har et område på Oppdøls-
haugen som kjøres opp med skispor vinterstid (www.loyper.net): 
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I tillegg kjøres det opp løyper til Kloppavatnet og Lunddalsvatnet fra alpinbakken på 
Hjelset: 
 

 
 
Hjelset /Fram IL har også hoppbakke og alpinbakke i området: 
(www.kommunekart.com): 
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6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
Endring av eiendomsforhold og opparbeidelse/flytting av f_SV skal være utført før det 
gis igangsettelsestillatelse for nye tiltak på BBB1.  
 
Før det gis brukstillatelse på nye tiltak på BBB1 skal f_BLK, o_SF1 og o_SF2 være 
ferdigstilt.  
 
Det er utarbeidet en skisse som viser planlagt utbygging:  
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6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
Sørvest for planområdet ligger det et fulldyrket areal på ca 3 daa, se pkt 5.2. Ellers er 
det ingen landbruksinteresser i nærheten av planområdet. Ved opparbeidelse av et 
leilighetsbygg og et uteområde/lekeområde tett inntil et landbruksområde vil bebo-
erne kunne oppleve noe lukt- og støvplager på enkelte dager. Det er særlig ved vår-
onna (lukt) og på tørre dager (støv) før arealet har spiret. Dette vil gjelde kun noen få 
dager i året og utgjør ikke noe stort problem. 
 

6.16 Kulturminner 
Det er ikke stilt krav om nærmere arkeologiske undersøkelser, se merknad fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune (brev av 29.01.2019). Se også pkt 5.5. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
Kapasiteten på barne- og ungdomsskolen er god, se kapittel 5.9. Barnehagedek-
ningen i Molde kommune ligger på 94-95% og for Hjelset barnehage er prognosene 
+-90 barn fordelt på 80 plasser fram mot 2030. 
Det er planlagt nytt sykehus på Hjelset samt omlegging av E39. I den forbindelse vil 
det skje flere ting, blant annet vil brannberedskapen styrkes i området samt at gang- 
og sykkelvegnettet blir utvidet.  
En utbygging av gang- og sykkelvegnettet som planlagt vil føre til at det blir sammen-
hengende gang- og sykkelvegnett fra Skjevikåsen barne- og ungdomsskole til plan-
området (https://kommunekart.com/klient/romsdalskart): 
 

 
 
På Skjevikåsen er det idrettsanlegg, butikk og automatstasjon for drivstoff. 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Avinor uttaler: 
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«Planområdet ligger ca 11,9-12,0 km øst for landingsterskel til bane 25 (fra øst) ved 
Molde lufthavn. Hele planområdet ligger innenfor den horisontale seksjonen av innfly-
gingsflaten, som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen for luft-
havnen. Den horisontale seksjonen av innflygingsflaten (til bane 25) ligger på kote 
153 meter over havet. (…) bebyggelsen og bruk av byggekraner til oppføring vil ikke 
komme i konflikt med den horisontale seksjonen sav innflygningsflaten på kote 153 
moh. Det må i planbestemmelsene til detaljreguleringsplanen angis maksimale tillatte 
byggehøyder for hvert enkelt utbyggingsformål. Når det gjelder oppstilling og bruk av 
kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luft-
fartshinder: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-
bruk-av-kraner/ 
 
Videre er planområdet ikke berørt av byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleg-
gene ved Molde lufthavn. 
 
Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Molde lufthavn». 
 
For tilkobling av vann, avløp og el, se pkt 5.11 og 6.6 over. 
 
Planlagt utbygging vil kunne føre til økt trafikk på Øverbygda og Hjelsetvegen. Hjel-
setvegen er oppgitt å ha en ÅDT på 5200 jfr pkt 5.7 over. Dersom man tar utgangs-
punkt i 17 nye boenheter innenfor planområdet vil dette kunne gi (3,5 turer i snitt pr 
boenhet pr døgn; 3,5x17 =60) en økning på 60 i ÅDT for Hjelsetvegen og Øverbygda. 
Dette er moderat i forhold til eksisterende trafikk på vegen. Samtidig vet vi at det 
planlegges ny E39 nord for planområdet slik at ÅDT på Hjelsetvegen vil gå kraftig 
ned.  
 

6.19 Overordnete planer 
Formålet med «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatil-
pasning» er å «bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energi-
omlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning)» (www.regjeringen.no).  

Videre er formålet med SPR BATP: «Planlegging av arealbruk og transportsystem 
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø 
og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kom-
pakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i per-
sontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». 
(www.regjeringen.no). 

Planforslaget legger opp til et kompakt bygg med inntil 17 boenheter tilrettelagt for ar-
beidere på framtidig sjukehus på Hjelset. Det er kort veg til framtidig sjukehus og 
gjennom foreliggende planforslag og andre omkringliggende planer er det lagt opp til 
en utbygging av gang- og sykkelvegnettet som muliggjør mindre bruk av bil til og fra 
jobb, samt økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.  
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen «skal 
synliggjøre og styrke barns og unge sine interesser i all planlegging og byggesaksbe-
handling etter plan- og bygingsloven.  Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 
unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nær-
miljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø». 
(www.regjeringen.no). 

Planforslaget legger til rette for en romslig felles nærlekeplass som har gode solfor-
hold og med krav til opparbeidelse og funksjonskrav. Lekeplassen innenfor planom-
rådet skal ha minimum en benk, en sandkasse og ett lekeapparat samt være ferdig 
opparbeidet, tilsådd og planert før første nye boenhet innenfor planområdet kan tas i 
bruk. 

 

6.20 Landskap 
«Gropa» som planområdet omfatter i dag vil etter foreløpige planer bli gjenfylt. Bygg 
med garasjekjeller, tilhørende utomhusområde og felles lekeplass vises på skissen 
under: 

 

Skisse av bygg sett fra Øverbygda: 
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Det er utarbeidet skisser som viser snitt av skissert bygg på tomta: 
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Snitt øst: 

 

Snitt vest: 

 

6.21 Stedets karakter 
Arealet inneholder i dag en fritidsbolig og et uthus av dårlig forfatning. Arealet ligger 
som en «grop» i terrenget. Byggene rundt er for det meste eneboliger og garasjer/ut-
hus med saltak.  

Ved å regulere området til konsentrert bebyggelse- lavblokk, rekkehus eller terrassert 
bebyggelse med parkeringskjeller, vil man få høy arealutnyttelse og man kan få bear-
beidet tomta slik at den arronderingsmessig blir utnyttet bedre. Tiltakene vil for-
skjønne området og man vil få åpnet opp og hevet arealet slik at solforholdene blir 
bedre på tomta. Det er planlagt ny trasse for E39 nord for planområdet. I den forbin-
delse vil det skje mye i dette området. Bygg vil bli revet og terrenget vil bli omarbei-
det. Utbygger har vært i dialog med SVV i forbindelse med planforslaget og fått en 
avtale vedrørende kjøp og disponering av nabotomta i nord (gnr/bnr 54/61). Stedets 
karakter vil endre seg. 

 

7. Konsekvensutredning 
 
Ikke aktuelt. Kommunen stiller ikke krav til konsekvensutredning jfr pkt 4.1 over. 
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7.1 Krav om konsekvensutredningen 
 
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplan for Hjelset. Kommunen 
stiller ikke krav til konsekvensutredning jfr pkt 4.1 over. 
 

7.2 Oppsummering av konsekvensutredningen 
 
Ikke aktuelt. Kommunen stiller ikke krav til konsekvensutredning jfr pkt 4.1 over. 
 
 

8. Sammendrag av innspill og merknader med plankonsulenten sin vurdering 
 
Oppstartsmelding for Øverbygda 11 og 19 ble annonsert i Romsdals Budstikke 
14.12.2018. I tillegg ble det sendt ut oppstartsvarsel til alle berørte instanser, grunnei-
ere og naboer 11.12.2018 jfr naboliste mottatt fra Molde kommune. Merknadsfrist for 
oppstartsvarselet var 05.02.2019. Oppstartsmelding har i tillegg vært tilgjengelig på 
www.angvik-prosjektering.no. 
Det kom inn 6 innspill i forbindelse med oppstartsmeldingen.  
Under følger en oppsummering av hvert enkelt innspill i kursiv med plankonsulenten 
sin vurdering. Det er gjort rede for om innspillene og merknadene tas til følge eller 
ikke. 
 
 
Avinor, brev av 17.12.2018: 
Terrenghøyden innenfor planområdet og høyden på planlagte tiltak kommer ikke i 
konflikt med den horisontale seksjonen av innflygningsflaten på kote 153 moh. Det 
må i planbestemmelsene angis maksimal tillatt byggehøyde for hvert enkelt byggefor-
mål. Videre er det vist til gjeldende regelverk i forbindelse med registrering, merking 
og rapportering ved oppstilling og bruk av kraner.  
Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjonskrav eller flystøysoner for Molde luft-
havn. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Maksimal tillat byggehøyde er oppgitt som kotehøyde i planbestemmelsene for plan-
lagte tiltak.  
Merknaden er registrert og tas til følge. 
 
 
Statens Vegvesen, brev 10.01.2019: 
Byggegrense langs ny E39 må videreføres og støyrapporten må legges til grunn. 
Sikt i krysset Øverbygda/Hjelsetvegen må utbedres for å tilfredsstille kravene N100. 
Det må vurderes om det er behov for etablering av egen løsning for mjuke trafikanter 
langs Øverbygda. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Byggegrense lan planlagt E39 hensyntas i planforslaget og støyrapport legges til 
grunn. Det legges inn som rekkefølgekrav at siktforholdene i krysset Øverbygda/Hjel-
setvegen utbedres i henhold til kravene i N100. 
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Det avsettes et areal innenfor planområdet til fortau/gang- og sykkelveg langs deler 
av Øverbygda. 
Merknaden tas til følge. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 29.01.2019: 
Forutsetter at planleggingen skjer i samsvar med kommunale føringer for uteopp-
holdsareal og lekeareal. Krav til tilstrekkelig og egnet areal til utomhusområde og 
lekeareal er hjemlet i PBL §28-7 og TEK17 §8-1 og 8-3. I tillegg vises det til Rikspoli-
tiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, rundskriv T-
2/08. 
Fokus i planleggingen skal videre være god trafikkløsning som skaper barnevennlige 
og bilfrie soner, gode uteområder som har gode solforhold og riktige boligtyper. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Planforslaget lages i samsvar med Molde kommune sine føringer for uteopp-
holdsareal og lekeareal. Dette innebærer tilstrekkelig og egnede areal i henhold til 
gjeldende regelverk i PBL og TEK17. 
Merknaden tas til følge. 
 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev av 31.01.2019: 
Det må settes av tilstrekkelig buffersone langs Gujordselva jfr vassressurslova §11. 
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Fare for risiko eller sårbarhet 
skal avmerkes i kartet som hensynssone jfr PBL §12-6.Tema her er flom, erosjon og 
kvikkleire. 
Støyforholdene må avklares og eventuelle støytiltak må innarbeides i plankart og 
planbestemmelser. 
Det skal gjøres greie for hvordan barn- og unge sine interesser blir påvirket av plan-
forslaget. Egnede arealer for lekeareal skal sikres i plankart og planbestemmelser 
med funksjon- og rekkefølgekrav. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Området langs Gujordselva hensynstas i tråd med vannressursloven §11. Se §6 i 
planbestemmelsene. 
ROS- analyse er gjennomført i tråd med fylkesmannen og Molde kommune sine ret-
ningslinjer. 
Støyforholdene langs planlagt E39 er kartlagt i forbindelse med planarbeidet for ny 
E39 trasse. Denne rapporten har plankonsulenten fått tilgang til via Molde kommune 
og SVV og er benyttet i planarbeidet. 
Hvordan barn- og unge sine interesser blir påvirket av planlagte tiltak er vurdert i 
planarbeidet, se blant annet planbeskrivelsen pkt. 5.8, 6.4, 6.10 og 6.11. Det er av-
satt egnede arealer for lekeareal som er sikret i plankart og planbestemmelser med 
funksjon- og rekkefølgekrav. 
Merknaden tas til følge. 
 
 
NVE, brev av 04.02.2019: 
Det må kartlegges om arealet er utsatt for reell naturfare med tanke på flom, erosjon, 
jord- og flomskred. Dokumentasjon av sikkerheten skal avklares i henhold til TEK17 
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§7-2 og 7-3. Eventuell fare må reguleres med hensynssone og tilhørende bestem-
melser som ivaretar sikkerheten. 
Planforslaget skal ta hensyn til forventa klimaendringer. 
Det skal avsettes et areal langs Gujordselva som sikrer et naturlig vegetasjonsbelte 
for å motvirke avrenning og gi leveplass for planter og dyr (jfr vannressursloven §11). 
Det skal gå fram om planen medfører at allmenne interesser blir berørt eller ikke. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
SVV har i forbindelse med planarbeidet for ny E39 nord for området vurdert fare for 
flom, erosjon, jord- og flomskred. Plankonsulenten har via Molde kommune og SVV 
fått tilgang til denne rapporten og har brukt den i planarbeidet. 
Klimaendringer er hensyntatt. Området langs Gujordselva hensynstas i tråd med 
vannressursloven §11, se plankart og planbestemmelsene §6. 
Almene interesser som fiskens frie gang, allmenn ferdsel, naturvern, biologisk mang-
fold mm er vurdert i planarbeidet. Disse påvirkes i liten grad av planlagt tiltak. 
Merknaden tas til følge. 
 
 
Istad Nett, epost av 13.02.2019: 
Informerer om Istad Nett sine installasjoner i området og generell informasjon. Istad 
Nett har ingen øvrige kommentarer til igangsatt reguleringsarbeid. 
 
Plankonsulenten sin vurdering: 
Merknaden tas til etterretning. 
 
 


