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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Innledning 

1.1.1 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet 

Tiltakshaver Trehuset Molde ønsker å videreutvikle og detaljregulere Storgata 4 med 
området rundt. Forslagsstiller ønsker å samle byens beste kvaliteter og utvikle en attraktiv 
destinasjon med ulike aktiviteter som aktiviserer Storgata, Alexandraparken og 
havnepromenaden. 
Det skal legges til rette for et byggevolum på Storgata 4 med et lett arkitektonisk uttrykk som 
fungerer som en inviterende portal til Molde sentrum. 

1.1.2 Hovedmål med planprogram  

Planprogrammet skal synliggjøre formålet med planarbeidet, planprosess, organisering med 
fremdriftsplan og medvirkning, samt behovet for særlige utredninger. Dette planprogrammet 
viser organisering og gjennomføring av detaljregulering av Storgata 4 med området rundt.  

1.1.3 Krav til konsekvensutredning og planprogram 

Formålet med reguleringsplanen er i hovedsak i samsvar med arealbruksformålet i 
gjeldende reguleringsplan, men vil bryte vesentlig med spesialområde bevaring, 
fastsatte bygningshøyder og byggegrenser. 
I forhold til rammer og intensjoner i gjeldende reguleringsplan og kommunens planer for 
bevaring av gjenreisningsbebyggelsen, representerer 
grunnlaget for reguleringsendringen et avvik, som vil få konsekvenser 
for bysentrum og den framtidige byutviklingen i Molde.  
Planmyndigheten krever derfor gjennomføring av konsekvensutredning og utarbeiding av 
planprogram 

1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 

 
Figur 1: Skisse av eksisterende situasjon 
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Figur 2: Skisse av fremtidig byplangrep 

1.2.2 Eierforhold  

Storgata 2-4, GNR / BNR: 24 / 814, Trehuset Molde AS 

 
Berørte eiendommer: 
GNR / BNR: 24 / 814,  
GNR / BNR: 24 / 816,  
del av GNR / BNR: 24/813, 
del av GNR / BNR: 24/1274, 
del av GNR / BNR: 24/9000; 

1.3 Planstatus og andre rammebetingelser 
 
Overordnede føringer og gjeldende planstatus  
I reguleringsplanen er området definert som "Sentrumsformål-nåværende" samt "A-sone" i 
kommuneplanen, havn – nåværende og grønnstruktur – nåværende. 
Formålet «Sentrumsbebyggelse» defineres som byggeområder der funksjoner blandes i 
samme bygning eller kvartal. Formålet omfatter bolig, forretning, kontor, service og offentlige 
formål. Det tillates ikke boliger på gateplan. 
Innsendt planforslag er tilrettelagt for offentlige funksjoner, næring, bolig og parkering og 
retningslinjene vil bli etterfulgt. 

Gjeldende overordnede planer 

I kommuneplan «Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025» er området 
definert som sentrumsformål-nåværende, havn – nåværende og grønnstruktur – nåværende. 

Gjeldende regulering 

Planområdet omfatter deler av følgende reguleringsplan: 

• Reguleringsplan for Molde sentrum (2011)  

• Detaljregulering Storkaia (2015) 

• Kommunedelplan Molde del 1 (2016) 
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Avvik fra overordnet plan  

Formålet med reguleringsplanen er i hovedsak i samsvar med arealbruksformålet i 
gjeldende reguleringsplan, men vil bryte med spesialområde bevaring, 
fastsatte bygningshøyder og byggegrenser. Planarbeidet ble i oppstartsmøtet med Molde 
kommune likevel ikke vurdert til å ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. 

2 PLANFAGLIGE ANBEFALINGER OG PLAN- OG 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

2.1 Vurdering av de viktigste plan- og utredningstemaene  
 
I forbindelse med oppstartsmøtet om reguleringsplanen og i forhold til gjeldende forskrift om 
konsekvensutredning vurderte kommunen at de følgende temaene er førende for det videre 
arbeidet med planprogrammet og detaljreguleringen med konsekvensutredning: 

• spesialområde bevaring 

• fastsatte bygningshøyder  

• byggegrenser 

• utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder 

• områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 
 
Konsekvensutredningen utarbeides samtidig med reguleringsplanen og er et 
grunnlag for vurderinger om hvordan tiltaket planlegges. 

2.2 Plan- og utredningsalternativer og for disse 
 
0-alternativet (utredningsalternativ) 
0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon med det eksisterende Tollboden-bygget på 
tomten Storgata 4.  
 
Planalternativ 1  
Intensjonen er å revitalisere sentrum ved å bygge nybygg med inviterende publikumsrettede 
funksjoner og boliger med gode utsikt-og solfhorhold.  
Det nye volumet skal harmonere med eksisterende omgivelser. Planalternativet med 
nybygget skal tilrettelegge for en sterkere kontakt mellom bysentrum, parken og fjorden og 
strebe etter etablering av et mer bilfritt og attraktivt område i byen.  

3 PROSESS OG METODE 

3.1 Metode og fremstilling 
 
I forslaget til planprogram er det gitt en liste med antatte vesentlige virkninger av 
planforslaget.   
Konsekvensutredningen inneholder en beskrivelse og presisering av hva 
vurderingen/utredningen skal svare på for alle aktuelle temaer. Når det gjelder hva som er 
vesentlige virkninger er det lagt stor vekt på hvor beslutningsrelevant virkningen antas å 
være. Det forutsettes at de enkelte temaene utredes i henhold til de metoder som 
foreskrives, slik disse er beskrevet i aktuelle metodehåndbøker og forskrifter. 
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For alle temaer som avdekker negative konsekvenser av tiltaket er det beskrevet avbøtende 
tiltak. Det er også beskrevet en faglig begrunnet anbefaling med grunnlag i undersøkelsene 
og utredningene som er gjennomført. 

 

3.2 Planfaglige temaer som skal undersøkes og 
konsekvensutredes 

Planfaglige temaer  Temaer som skal 
undersøkes  

Temaer som skal 
konsekvensutredes  

Uaktuelt / ingen 
virkninger 

Spesialområde bevaring, 
kulturminner 

x x  

Fastsatte bygningshøyder  x x  

Byggegrenser x x  

Utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder 

x x  

Næringsbygg, herunder 
kjøpesentre, bygg for offentlig 
eller privat tjenesteyting og 
bygg til allmennyttige formål 

x   

Områder og kulturmiljø fredet 
etter kulturminneloven 

x x  

Arealbruk og bebyggelse x x  

Naturmangfold, jf. 
naturmangfoldloven 

x   

Økosystemtjenester x   

Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål 

x   

Friluftsliv x   

Landskap x   

Forurensning (utslipp til luft, 
herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og 
grunn, samt støy) 

x   

Vannmiljø, jf. vannforskriften x   

Jordressurser (jordvern) og 
viktige mineralressurser 

x   

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag 

  x 

Transportbehov, 
energiforbruk og 
energiløsninger 

x   

Beredskap og ulykkesrisiko x   

Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

x   

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

x   

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

x   
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3.3 Program for undersøkelser og utredninger 
1. Spesialområde bevaring, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

Kulturminner – enkelt 
minne 

Tollboden-bygget sin 
kulturhistoriske verdi/ betydning 

beskrivelse 
illustrasjoner  

HVA SKAL 
KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Riving av Tollboden og fjerning av 
et enkeltminne. Kompenserende 
tiltak med kvaliteter fra nybygget.    

verdi 
virkning 
tiltak 
konklusjon 

Kulturminner – 
kulturmiljø 
gjenreisningsbebyggelse  

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

Eksisterende bykvaliteter, 
bystruktur med kvartaler og 
plasser, nærliggende 
gjenreisningsbebyggelse og 
siktakser.  

beskrivelse 
illustrasjoner 
 

HVA SKAL 
KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Byggets virkning på eksisterende 
gjenreisningsbebyggelse og byplan 
fra BSR, eksisterende bystruktur 
med kvartaler, plasser og 
siktakser. 
  

verdi 
virkning 
tiltak 
konklusjon 

2. Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

Byutvikling Områdets karakter og 
utviklingspotensialer, muligheter for 
fortetting.  

beskrivelse 
illustrasjoner  

HVA SKAL 
KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Trehusets potensial til aktivisering 
av området, og bærekraftig 
byutvikling og miljøvennlig 

verdi 
virkning 
tiltak 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

x   

Kriminalitetsforebygging, 
terrorfare 

x   

Grunnforhold x   

Branntekniske forutsetninger x   

Trafikale forhold x   

Teknisk infrastruktur x   

Overvann x   

Risiko og sårbarhet x   

Arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og kvalitet 

x x  

Bomiljø / bokvalitet x   
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materialbruk.  konklusjon 

3. Bygningshøyder og byggegrenser 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

Bygningshøyder  Undersøke ulike bygningstyper, 
størrelser og høyder i området.  

beskrivelse 
illustrasjoner  

HVA SKAL 
KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Konsekvenser av høyder til 
nybygget i relasjon til 
nabobebyggelse og skyggevirkning 
for tilliggende byrom 
(Alexandraparken).    

verdi 
virkning 
tiltak 
konklusjon 

Byggegrenser  HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

Typologi og plassering av 
nabobebyggelse.   

beskrivelse 
illustrasjoner 

HVA SKAL 
KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Byggets virkning mot byrom, 
gatenett, Storkaia og 
siktforbindelser mot fjorden.   

verdi 
virkning 
tiltak 
konklusjon 
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3.4 Planprosess og medvirkning 

3.4.1 Planprosess og fremdrift 

Planarbeidet har startet opp midtveis i 2019. Det tas sikte for at planarbeidet vil bli 
gjennomført og ferdigstilt i løpet av 2020. 
 
Forslag til framdrift for planprosessen som vises i listen nedenfor vil kunne endre seg i løpet 
av prosessen. 
 
Tabellen viser forventet fremdrift: 
 

PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 

MEDVIRKNING  informasjonsmøte for  
naboer, gjenboere, særlig 
berørte, offentlige 
høringsetater og foreninger   
den 13.02.2020 

PLANPROGRAM UTARBEIDES  

      Varsling om oppstart planarbeid 25.09.2019 

      Oversendelse til kommune 03.03.2020 

UNDERSØKELSER OG KONSEKVENSUTREDNING 
UTARBEIDES 

Februar 2020 

      Drøfting/dialog med planmyndighet Mars 2020 

PLANPROGRAM FASTSETTES April 2020 

PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR OFFENTLIG 
ETTERSYN  

April / Mai 2020 

      Drøfting/dialog med planmyndighet Mai 2020 

      Oversendelse til kommune Mai 2020 

OFFENTLIG ETTERSYN Juni 2020 

      Bemerkningshåndtering August 2020 

PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR POLITISK 
BEHANDLING 

September / oktober 2020 

POLITISK VEDTAK I BYSTYRET Oktober / november 2020 

 

3.4.2 Medvirkning 

 
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter: 

• Informere aktivt om planarbeidet gjennom hele prosessen; fra oppstart til vedtatt plan 

• Innhente innspill fra brukerne og høringsetater til planarbeid. Innspill fra høringer og 
åpne møter registreres og vurderes, og planforslag justeres underveis. 

 
Underveis i planprosessen tas det sikte for god informasjonsformidling og medvirkning fra 
berørte innbyggere, offentlige instanser og relevante interesseorganisasjoner. Det holdes 
åpne møter i løpet av planprosessen og informasjon er tilgjengelig på Molde kommunes 
nettsider, og viktige kunngjøringer publiseres i avis Romsdals Budstikke.  
Det holdes også dialog med eiere og brukere av området i reguleringsplanen og rundt, som 
for eksempel organisatorer av Moldejazz med hensyn til å skape samspill mellom festivalens 
funksjoner og planlagt program i Trehuset. Det tas sikte for å følge utviklingen av 
boligmarkedet og behov for fremtidige beboere. Det planlegges et variert program på 
bakkeplan ved å ha tett dialog med potensielle lokale aktører. 
 


