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 Melding om oppstart av planarbeid 

Oppstart av planarbeid – detaljregulering av boligområde Øverbygda 61 

Jf . plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Trio hus AS oppstart av 

detaljregulering av Øverbygda 61 på Hjelset. Planområdet er ca. 18 daa. 

Planen blir utarbeidet i samsvar med Plan- og bygningsloven kap. 12. Med bakgrunn i Forskrif t om 

konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854, i kraf t 01.07.2017) er det av Molde kommune (se referat f ra 

oppstartsmøte) vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Formålet med planen er tilrettelegging av boligområde med et variert utvalg av boligtyper. I tillegg vil det 

reguleres kjøreveg, lekeplass, gangveger o.l. 

Figur 1: oversiktskart som syner plassering av aktuelt område for detaljregulering 

Til  

Grunneiere, offentlige instanser og andre berørte 
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Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel viser at området i hovedsak er avsatt til boligformål. Sør for kjørevegen 

Øverbygda er formålet LNFR og den planlagte reguleringen vil derfor ikke samsvare med kommuneplanen 

for dette arealet. Tiltakshaver ønsker å utnytte også dette arealet til bolig da det er en naturlig utvidelse av 

eksisterende boligområde.  

 

 

 

Eksisterende reguleringsplaner 

 

Planarbeidet vil erstatte deler av eksisterende 

planer «0791- Mve. Frydenberg, Berg/Hjelset» og 

«2887- Reg.pl. Frydenberg, Berg/Hjelset». 

Detaljregulering av ny E39 Lønset-Hjelset grenser 

til planområdet i sør.  

Utbyggingen det nå reguleres f or vil passe godt inn 

i området med allerede etablert boligbebyggelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: illustrasjon som viser status i kommuneplanens arealdel. 

Figur 3: Gjeldende status på eksisterende detaljreguleringer 
i området 
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Plangrense og planlagte tiltak 

 
Plangrensen følger i stor grad eiendomsgrensen til gnr/bnr 56/10. 

I tillegg er 56/42 og 56/27 inkludert i planområdet.  

 

Kjørevegen Øverbygda vil bli breddeutvidet og det blir regulert 

inn fortau på nordsiden. Området vil få d irekteadkomst f ra 

Øverbygda.  

 

Molde kommune ønsker at det skal tilrettelegges for attraktive 

lekearealer med god kvalitet og tilgjengelighet. Med slike 

investeringer kreves et utbyggingsvolum av en viss størrelse om 

det skal være økonomiske rammer for å etablere oppgraderte 

lekeplasser utover standardkrav. Med bakgrunn i dette er det 

viktig at utbygger også kan utnytte arealet på sørsiden av 

kjørevegen. 

 

 

Tiltakshaver har vurdert å etablere bl.a. lavblokk i området, men har imøtekommet Molde kommunes krav 

om andre typer boliger. Det planlegges nå å etablere tomannsboliger, rekkehus og eneboliger, total mellom 

25-30 boenheter. Variasjon i boligene er en bevisst strategi for å kunne tilby markedet varierte boliger og 

tref fe størst mulig marked for boligkjøpere. Med byggingen av nytt sykehus på Hjels et ser man at det vil 

komme et behov for ulike boliger i f remtiden.  

Figur 4: illustrasjon av plangrensen 
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Referat f ra oppstartsmøte og planinitiativet f inner en ved å gå inn på kommunen sine hjemmesider  
www.molde.kommune.no under “Høringer, planer og samfunnsutvikling ” 
 

 
Når det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan vil den bli lagt ut til of fentl ig ettersyn i minimum 6 uker. 
Grunneiere og aktuelle myndigheter vil bli varslet direkte mens andre kan f inne plandokumentene på 

kommunen sin hjemmeside. Det vil også bli annonsert i lokalavisa «Romsdals budstikke». 
 
Innspill til planarbeidet sendes til Norconsult AS ved Stine Misund Fiksdal, 

stine.misund.f iksdal@norconsult.com 
 

 

Frist for innspill til oppstartsvarselet er xx.xx 2022. 

Med vennleg helsing 

Norconsult AS 

Stine Misund Fiksdal 

   

Figur 5: illustrasjon av planlagt bebyggelse. Illustrasjon: Trio hus AS 
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