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Innledning: Dette dokumentet er utarbeidet i forkant av planoppstart og er en 
oppsummering/vurdering av planene slik de foreligger pr 30.08.2020. Dette kan forandre seg 
underveis i planprosessen og nye momenter og vurderinger vil kunne komme til underveis. 
 
1 Formål: 
Formålet med planarbeidet er å regulere gnr 55 bnr 11 og 12 i Molde kommune til konsentrert 
småhusbebyggelse og eneboliger. Det legges opp til bygging av eneboliger, tomannsboliger 
og firemannsboliger. I tillegg skal det avsettes nødvendig areal til lekeplass. Planlagt 
utnyttelsesgrad 35-45%. 
 
Totalt planlegges ca 15 nye boenheter. 
 
2 Planområdet:  
Planområdet pr 30.08.2020 er vist på kartet under og er ca 11 daa 
(http://www.kommunekart.com/klient/romsdalskart): 
 

 
 
Planområdet består av følgende eiendommer (gnr/bnr): 55/11, 55/12 og del av Gujordsvegen i 
Molde kommune. 
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Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse 
(http://www.kommunekart.com/klient/romsdalskart):  
  

 
En utbygging som planlagt vil føre til noe økt trafikk langs Gujordsvegen og Øverbygda.  
Ellers vil planarbeidet etter plankonsulentens vurdering pr 30.08.2020 ikke få innvirkning 
utenfor planområdet. 
 
3 Planlagt bebyggelse og anlegg:  
Det planlegges ca 15 nye boenheter innenfor planområdet i tillegg til nødvendig areal til 
lekeplass. Det er planlagt direkte avkjøring fra tomtene til Gujordsvegen. I tillegg kommer 
eventuelle internveger og annen infrastruktur.  
 
Forslagstiller har laget en skisse som viser planlagt løsning, se under. Det vil trolig bli 
konsentrert småhusbebyggelse i nedre del av området og eneboliger/tomannsboliger i øvre 
del. Dette avklares i den videre planprosessen. 
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4 Utbyggingsvolum og byggehøyder:  
Maksimal mønehøyde planlegges til 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng og med 
maksimal gesimshøyde 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng, jfr PBL §29-4. 
Forslagstiller ønsker muligheter for parkering i kjeller og eventuelt 2 nivå boareal over jfr 
skissen over. Dette er også i tråd med noen av de eksisterende boliger i området.  
 
5 Funksjonell og miljømessig kvalitet:  
Planlagte tiltak vil legge til rette for økt bosetting i nærheten av det planlagte sjukehuset på 
Hjelset. Boligbebyggelse med tilhørende grøntareal og lekeplass vil gjøre området attraktivt 
for fremtidige arbeidstakere ved det nye sjukehuset. Det blir kort veg til det nye sjukehuset 
langs planlagte gang- og sykkelveger og det er gode kollektivmuligheter med bussforbindelse 
i retning Molde og Kristiansund/Sunndalsøra/Trondheim. Det vil kunne ligge til rette for 
mindre behov for bil i framtiden. 
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6 Tiltakets virkning på og tilpassing til landskap og omgivelser:  
Planområdet ligger i en sør- øst- vendt helling med gode solforhold. Det er ca 35 meter 
høydeforskjell fra nedre del av planområdet til øvre del av planområdet. Dette gir en 
gjennomsnittlig helling på 16% for området. På grunn av hellingen i terrenget vil det være 
fornuftig å legge opp til sokkeletasje/parkering i kjeller.  
Øvre del av planområde er fulldyrket. Dette arealet vil gå tapt som landbruksjord ved planlagt 
utbygging. 
 
Plankonsulenten har utført en plansjekk (09.03.2020) for området i ulike tilgjengelige 
datasett: 
 
«Plansjekk Fylkeskommunen»- Gislink: 

 
 
Det er utført arkeologisk undersøkelser i området i forbindelse med ny E39 sør for 
planområdet. 
 
«Beredskapssjekk»- Gislink: 
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Arealet befinner seg under den marine grense. Mesteparten av arealet består av 
morenemasser, sammenhengende og med stedvis stor mektighet. Nedre del av arealet består 
av breelvavsetning.  
 
 
Askeladden: 

 
 
 
Artsdatabanken: 

 
 
NT (nær truet): gulspurv 
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«Aktsomhetsområder og faresoner»- Gislink: 

 
 
 
«Nadag- nasjonal database for grunnundersøkelser» http://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/: 
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I forbindelse med planlegging av ny E39 er det foretatt grunnundersøkelser i nærheten av 
planområdet.  
Utdrag fra geoteknisk rapport 2014107857: 
 
«Ut frå totalsonderingane i pkt. 65 – 69 vil heile betongkulverten bli fundamentert i 
lausmasse. Boremotstanden er forholdsvis stor med unnatak av tynne blaute lag i øvre 2 – 3 
m. Prøvetaking i pkt. 65 og 66 viser at desse blaute laga er silt og leire». 
 
 
Kart/bilder: 
 
http://3d.kommunekart.com/   
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https://www.norgeskart.no: 

 
Noen av eiendomsgrensene i området er kartlagt tidligere jfr eiendomskartet over. Det bør 
vurderes om resterende eiendomsgrenser bør måles opp i forbindelse med planarbeidet.  
Plankonsulenten er av den oppfatning at det ikke er framkommet opplysninger som er til 
hinder for en planoppstart. 

7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid: 

Planområdet er regulert til nåværende boligbebyggelse i kommunedelplan for Hjelset 2016-
2026, planid K201301:  
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Planområedet inngår delvis i reguleringsplan E39 Lønset – Hjelset, planid 201215. Her er 
nedre del av gnr 55 bnr 12 regulert til boligbebyggelse: 

 
 

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet:  

Planlagte tiltak vil føre til økt trafikk i Gujordsvegen og Øverbygda. I tillegg vil øvre del av 
området som i dag er landbruksjord bli erstattet av bebyggelse, hager, internveger og 
lekeplass. Utover dette kjenner ikke plankonsulenten til at andre interesser berøres p.t. 

9 Hvordan ivareta samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet: 

Det er sett på ulike tema jfr pkt 6 over. Dette omfatter en enkel sjekk av tilgjengelig 
informasjon om området på internett. Plansjekken viser at planområdet ligger innenfor marin 
grense og at nedre del av planområdet kan ha potensial for ustabile masser. Det er imidlertid 
gjennomført grunnundersøkelser i nærheten i forbindelse med planlegging av ny E39. En 
nærmere vurdering av disse resultatene og eventuelt en ny vurdering av planområdets 
potensiale for ustabile masser blir tema i påfølgende planarbeid.  

Ellers er det ingen indikasjoner på at det er knyttet noe fare til området når det gjelder 
samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet en 
risiko og sårbarhetsanalyse. 

10 Berørte offentlige organer og andre instanser skal varsles ved planoppstart: 

Naboer 
Statens Vegvesen 
Lokalt kraftselskap 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
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NVE 
Molde kommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Avinor 
 
11 Prosesser for samarbeid og medvirkning:  
Det vil bli meldt oppstart med avisannonse og brev til berørte naboer og instanser jfr lista 
over. Det legges ikke opp til å utarbeide planprogram og konsekvensutredning (se pkt 12 
under). Etter at merknadsfristen for oppstart er avsluttet, vurderes innkomne merknader og 
disse innarbeides i plandokumentene.  
Planbeskrivelse, planbestemmelse, plankart, ROS- analyse mm. utarbeides og leveres Molde 
kommune til behandling.  
Planforslaget sendes deretter på offentlig høring før det vedtas av Molde kommune. 
 
12 Vurdering av behovet for konsekvensutredning:  
Arealet er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. Det vurderes 
derfor ikke som nødvendig med konsekvensutredning eller planprogram for det påfølgende 
planarbeidet. 
 
13 Kart med planavgrening: 
Se pkt 2. 
 
14 Skisse/illustrasjoner:  
Se pkt 3 over. 
 
15 Infrastrukturtiltak:  
Overvann- og VA- anlegg for området opparbeides med kommunal standard og tilknyttes 
kommunalt anlegg.  
 
16 Utredninger:  
Plankonsulentens foreløpige vurdering er at nedre del av planområdet må vurderes nærmere 
med tanke på eventuelle ustabile masser. 
 
17 Andre grunneiere/rettighetshavere:  
Gujordsvegen og Øverbygda er kommunale veger. Plankonsulenten kjenner ikke til andre 
grunneiere eller rettighetshavere i området.  
 
18 Forslag til framdrift: 
 
Oppstartsmøte:        Uke 40, 2020 
Oppstartsmelding:        Uke 42, 2020 
Merknadsfrist:         Uke 49, 2020 
Planforslag leveres Molde kommune:     Uke 10, 2021 
1. gangs behandling:        Uke 22, 2021 
Sluttbehandling        Uke 36, 2021  
 
 
19 Andre opplysninger: 
Ingen. 
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Angvik 30.08.2020 
 
Espen Kjærnli 
Angvik Prosjektering AS 
 


