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NOTAT 

 
Saksnummer 
PLAN-20/01597 

Dato 
17.03.2021 

 
Til: Deltakere  
 
Fra: Hogne Frydenlund 
 
Referat - Oppstartsmøte 19.03.2021  
 
Oppstartsmøte – Reguleringsplan for  

Møtested Team 

Møtetidspunkt  19. mars 2021, kl. 10:00 – 11:00 

Deltakere 

Fra tiltakshaver Forfall 

 

 

Konsulent for 

tiltakshaver 

Espen Kjærnli, Angvik Prosjektering AS 

Fra Molde kommunen  

- Molde vann og 

avløp  

Vegard Øverås Lied – avdelingsleder vann 

Lars Petter Kjerstad - avdelingsleder avløp 

Arill Otto Solemdal - driftskoordinater VA 

Gunnar Lindseth - avdelingsleder prosjektavdeling 

  

Fra Molde kommunen  Johan Hals  (Molde bydrift, vei) 

Bjørn Gregull (Samfunn og plan) 

Hogne Frydenlund (Samfunn og plan) 

Forfall Siri Kiviranta (Barne- og ungdomsrepresentant, Samfunn og 

utvikling) 

Håvard Sørvik – Tjelle (Geodata) 

Informasjon fra 

tiltakshaver/ konsulent 

i forkant av møtet 

Angvik Prosjektering AS på vegne av Hg Utvikling AS utarbeidet 

planiniatativ, datert 30.08.2020 

Informasjon fra 

konsulent i møte 

Espen Kjærnli orienterte om planiniatativet 

  

 

• Planområdet  

Planområdet er ca 11 dekar og omfatter eiendommene GID 55/11 og 55/12, samt del av 

Gujordsvegen.    

http://www.molde.kommune.no/
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Innspill fra kommunen ( Håvard Sørvik – Tjelle) etter møtet: 

Eiendomsgrensene rundt 55/11 og 55/12 er ikke klarlagt. Selv om det ser ut til at matrikkelen 

stemmer bra med faktiske forhold, har aldri grensene vært oppmålt tidligere. Dersom det er aktuelt 

å regulere utbyggingsområder inntil dagens eiendomsgrense, må denne klarlegges.  

Oppfatter at  Gujordvegen er kommunal veg. Den er ikke matrikulert; den er registrert i matrikkelen 

som en såkalt 0/0-teig, uten tilknytning til eiendom. Veggrunnen bør derfor klarlegges for å bringe 

klarhet i hva kommunen eier av veggrunn.  

 

Kommunen vil anbefale å slå sammen gnr. 55/11 og 55/12.  

 

• Gjennomgang planinitiativet 

Formål 

Hensikten med planarbeidet er regulere området til konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger og 

areal til lekeplass.  

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det planlegges bygging av eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger og areal til lekeplass. 

Til sammen ca 15 nye boenheter.  I planiniatativ er skissert utnyttelsesgraden  på 35-45 %. Denne 

må settes til ca 30 %, og videre planlegging av firemannboliger bør utgå.  

- Kjeda boliger/rekkehus med 3-4 boenheter kan være aktuelt. 

 

Utbyggingsvolumer og byggehøyder 

Det planlegges maks mønehøyde til 9 meter og maks gesimshøyde 8 meter.   

 

Vei, vann, avløp og adkomst 

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Overføringslinje for kommunalt vann ligger innenfor 

planområdet.    

Det må være stort fokus på trafikksikre løsninger for gående. Dagens adkomstvei ansees å  være 

forholdsvis bratt. Bygging av 15 nye boenheter vil medføre økt trafikk på adkomstveien.  

Planbeskrivelsen må vise lengde og tverrprofil av adkomstveier. Areal til fylling/skjæring må sikres 

i planen. Viktig med gode siktelinjer. Byggegrense mot Gudjorvegen er minimum 15 8 meter, i tråd 

med eksisterende bebyggelse i området . Det må settes av tilstrekkelig med areal til å drifte 

adkomsveien ( snølager/snøbrøyting). 

 

Gang- og sykkelforbindelser fra planområdet til skole og andre viktige målepunkt må synliggjøres i 

planbeskrivelse, samt nærhet kollektivknutepunkt.   

 

Molde vann og avløp og tiltakshaver/ Angvik Prosjektering har eget møte for å avklare nærmere 

planlegging av vanntilførsel og avløpsnett.  

 

Renovasjon 

Må ivaretas gode løsninger for renovasjon (areal for beholdere/ snuplass)  

 

Kulturminne 

Må påregne krav om arkeologiske undersøkelser 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Universell utforming må beskrives og tiltak vurderes.   

 

Tiltakets virkning og tilpasninger til landskap og omgivelser 
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Kommunen anbefaler  å ikke planlegge for bygging av  firemannsboliger. En bør ta utgangspunkt i 

eksisterende boligutforming i området.     

 

Forhold til kommuneplan/ gjeldene reguleringsplaner 

Området er satt av som boligformål i kommuneplanens arealdel.. Berører ikke regulert areal.  

 

Vesentlige interesser som berøres av planarbeidet  

Området har en gjennomsnittlig helling på 16 %. Dersom tiltakshaver ønsker å gå videre med 

planprosessen må det påregnes at det blir stilt krav til gode løsninger som sikrer trygg adkomst for 

mjuke trafikkanter.  

 

Området må utredes i henhold til NVE-veileder nr 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred og da vil 

det avdekkes om det er behov for grunnundersøkelser og beregning av områdestabiliteten.  

 

Alle boenheter må ha tilgang til uteoppholdsareal på bakkeplan. 

- Stigningsforhold på lekeareal/ uterom for å kunne vurderes kvalitet  

 

ROS-analyse 

 

Annet 

Det kan være aktuelt å vurdere utbyggingavtale for utbygging av vann og avløpsnett i området. 

Tiltakshaver/Angvik Prosjektering AS tar kontakt med Molde Vann og Avløp for nærmere 

avklaringer.  

 

Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger  

Arealbruken er avklart  i kommuneplanens arealdel.   

 

 

• Fremdriftsplan  

Planprosess/Tidsplan  Mars April Mai Juni – 

Sept 

Okt – Des Feb– 

Mars 

2022  

Oppstartsmøte X      

Varsel om oppstart  X     

Frist for innspill   X    

Utarbeide planforslag     X   

Behandling PTNM      X  

Offentlig ettersyn ( 6 

uker) 

    X  

Bearbeide 

planforslaget i hht 

uttalelser  

    X  

Politisk behandling 

(2. gang) 

     X 

Kommunestyrets 

behandling  

     X 

       

 

• Aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum 
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Nei 

• Saksbehandlingsgebyr 

Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller , Hg Utvikling AS (orgnr 989 161 016), 

Fannestrandsvegen 126, 6419 Molde i samsvar med kommunens gebyreglement. Oversikt ligger på 

nettsidene til Molde kommune : Priser reguleringsplaner - Molde kommune 

  

• Fagkyndighet jf. Pbl § 12-3 fjerde ledd 

Ingen merknader 

 

• Evt. Stopp av planinitiativet etter pbl 12-8 andre ledd 

Det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativet, men tiltakshaver er gjort oppmerksom på at det ligger 

store utfordringer med å oppnå god tilkomst til området og trafikksikkerhetstiltak.  

 

• Planopplysninger (planid og navn): 

Plannr: 202108.- Gujordsvegen boligfelt 

 

• Kartgrunnlag  

Kartgrunnlag og naboliste kan bestilles i Infoland. Forslag til reguleringsplankart sendes på SOSI-

format og pdf – fil, A3 og A0 format Tiltakshaver må evt gjøre endringer av plankartet med mer, etter 1. 

gangs behandling og etter at saken er sluttbehandlet av Molde kommune og klagefristen utgått. Ved 

oppstartmelding vil Molde kommume ha SOSI –filer som viser omriss av planområdet. 
 

• Kunngjøring  

Kunngjøres av Angvik Prosjektering AS for tiltakshaver i RB og på kommunens nettsider 

 

• Kontaktpersoner  

Tiltakshaver:  

Gøran Sandvik: goransandvik@outlook.com 

Harry Gautvik: hgutvikling@outlook.com 

Plankonsulent  

Espen Kjærnli: espen@angvik-prosjektering.no 

Molde kommune:  

Hogne Frydenlund: hogne.frydenlund@molde.kommune.no   

Molde vann og avløp: se deltakerliste 

• Annet  

Referatet og kommunens innspill bygger på de opplysninger og planfaglig forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøte ble arrangert. Konklusjonene er derfor foreløpige. Nye opplysninger fra 

berørte parter som f.eks naboer, offentlige instanser, interesseorganisasjoner, politisk behandling 

med mer kan føre til krav om endring av prosjektet og/eller påvirke fremdriften av det.  

https://www.molde.kommune.no/byggesak-plan-og-eiendom/priser/reguleringsplan/
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