
Referat fra oppstartsmøte  
 

0. Formaliteter 

ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 
Formålet med forhåndskonferansen er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal 
danne grunnlaget for en god planprosess.  
Moment i denne referatmalen skal fylles ut av kommunens saksbehandler.   
Referatet blir godkjent av partene ved underskrift på siste side i denne malen eller blir ettersendt innen kort tid. 
 
Saksbehandler: Björn Gregull Saksnummer: PLAN-21/01313 

e-post: bjorn.gregull@molde.kommune.no Nasjonal plan ID: 1506_20220001 

Telefon: 90088268 Plannavn: Romsdalsgata 8,10 og 12 

Dato møte: 18.02.2022   

 

Kommunikasjon skjer direkte mellom Molde kommune og plankonsulent. Dokumenter skal sendes til saksbehandleren på 
angitt e-post og i kopi til postmottak@molde.kommune.no. Emnefelt i e-poster skal inneholde saksnummer til planen. 

 

DELTAKERE PÅ OPPSTARTSMØTET 
Forslagsstiller/Tiltakshaver/Konsulent Representanter for kommunen 

Hege Beate Fredheim, Arkitektene bbw as Björn Gregull, samfunn og plan 

Heidi Grønås, Arkitektene bbw as  

Eirik Berg, Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS  

Ole Jakob Valle Strandhagen, Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS  

 

 

KONTAKTINFORMASJON TILTAKSHAVER/KONSULENT 
Plankonsulent: Arkitektene bbw as 

Adresse: Fabrikkvegen 13, 6415 Molde 

Organisasjonsnummer: 943095442 

e-post: hege@bbw.no 

Telefon: 71240272 

Forslagstiller: Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS, organisasjonsnummer 946 877 247 

Fakturaadresse: Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS, Strandgata 5, 6415 Molde 
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OPPLYSNINGER OM PLANEN 
Plantype 

Detaljregulering (§ 12-3) 

☒ 

Områderegulering (§12-2) 

☐ 

Reguleringsendring (§ 12-14) 

☐ 

Eiendommer 
(gnr/bnr) 

25/890, 25/892, vegareal uten gbr/bnr 

Behov for oppmåling av eiendomsgrenser før reguleringsarbeidet 

(Må bestilles med enhet for byggesak og geodata når eiendomsgrense ikke vises i grønt) 

Ja 

☐ 

Nei 

☒ 

Behov for konsekvensutredning 

(Vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning) 

Ja 

☐ 

Nei 

☒ 

 

 

1. Premisser for det videre planarbeidet 

Molde kommune har hat internt oppstartsmøte med berørte enheter og fremmet en 
oppsummering allerede før det formelle oppstartsmøtet. Disse føringene er vedlegg til referat 
fra oppstartsmøtet og skal vurderes som del av oppstartsmøtet. Ikke alle merknader 
kommunen kom med tidligere blir derfor gjengitt her. 

 

1.1 Arealformål 

Planinitativet har som hensikt å legge til rette for bebyggelse på området med boliger og 
næring, samt parkeringsareal. 

Planen ligger i dag innenfor gjeldende reguleringsplan for Molde sentrum, planid 200405. 
Reguleringsplanen er etter kommunens vurdering ikke egnet for gjennomføring av 
byggeprosjekt, spesielt ikke prosjektet som ble i tidligere møter presentert av tiltakshaver. 
Derfor var det nødvendig med utarbeidelse av en ny plan. Grunnlag for planen blir 
kommuneplanens arealdel (KPS), vedtatt i 2016. 

Gjeldende reguleringsplan og KPA vise sentrumsformål og kommunen og tiltakshaver er 
enig om, at det er hovedformålet som skal brukes på eiendommen. 

Eiendommen ligger midt i Molde sentrum og det vil være en utnyttelse på tomten som 
gjenspeiler beliggenhet. Planprosessen skal vise, hvordan planlagt prosjekt inkluderer seg i 
det eksisterende bybildet, skaper urbanitet og gi noe tilbake til byens befolkning. 

Gjeldende reguleringsplan fastsetter at gatenivået på byggene må være publikumsrettet 
næring. Molde kommune er med på at gatenivået må være tilrettelagt for dette formålet, men 
at det kan avhengig av markedssituasjon være andre bruk som kan være aktuelt. Dette må 
gjenspeiles i planbestemmelsene. 

 

1.2 Estetikk og arkitektur 

Bebyggelsen må passe seg inn i området. Veiledende er bebyggelsen mot øst. Takform skal 
være saltak. Molde kommune vil stille krav om bruk av fargepaletten som ble utarbeidet for 
sentrumsområdet i bestemmelsene. Det skal være fokus på menneskets behov og byens 
behov, ikke bare fokus for kvaliteter innenfor bygningen. 
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Gjeldende reguleringsplan fastsetter at gatenivået på byggene må være publikumsrettet 
næring. Molde kommune er med på at gatenivået må være tilrettelagt for dette formålet, men 
at det kan avhengig av markedssituasjon være andre bruk som kan være aktuelt. Dette må 
gjenspeiles i planbestemmelsene. 

1.2 Estetikk og arkitektur 

Bebyggelsen må passe seg inn i området. Veiledende er bebyggelsen mot øst. Takform skal 
være saltak. Molde kommune vil stille krav om bruk av fargepaletten som ble utarbeidet for 
sentrumsområdet i bestemmelsene. Det skal være fokus på menneskets behov og byens 
behov, ikke bare fokus for kvaliteter innenfor bygningen. 



 

1.2.1 Bygningsstruktur 

Bebyggelsen vil dekke begge tomter som skal reguleres. Det må legges vekt på å beholde 
og styrke og oppgradere snarvegen mellom Romsdalsgata og Krubba/Strangata. Planen må 
legge vekt på å gjøre denne forbindelsen mer attraktive. 

Romsdalsgata har en bebyggelse som trapper ned mot vest. Bebyggelsen skal gjenspeile 
prinsippet. 

Bebyggelsen mot Olsmedbakken er preget av fraværet av struktur som forventes i et 
bysentrum. Bebyggelsen som etableres skal være både gateskapende og også definere 
byrommet mot Strandgata. 

 

1.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting 

Mulighetsstudie som ble levert i begynnelsen av prosessen viser at prinsippet om 
bygningshøyde langs Romsdalsgata er i samsvar med det som forventes for utbyggingen 
der. Høyden vil ha restriksjoner pga. kravet om avtrappende bebyggelse mot vest. Likevel 
må det ses på konsekvenser for bebyggelsen bak. 

Langs Olsmedbakken er kommunen åpen for en bebyggelse som har en tilsvarende høyde 
som bebyggelse langs Strandgata eller eksisterende bebyggelse langs Olsmedbakken. 
Området ligger sentralt og skal utnyttes på en bra måte. 

Med sitt sentralt beliggenhet kan kommunen akseptere en utnyttelsesgrad som nærmer seg 
100 %.  

 

1.3 Grønnstruktur og landskap 

Eneste relevante punktet i området er topografien som bebyggelsen må føye seg inn. Nord-
sør forbindelsen får gående er del av dette. 

 

1.3.1 Biologisk mangfold 

Ikke relevant i området 

 

1.4 Uteoppholdsareal 

Nødvendig uteoppholdsareal er i utgangspunktet definert i KPA. Siden tiltaket ligger i Molde 
sentrum må det gjøres tilpasninger. 

Det er ikke realistisk å tilby 50 kvm uteoppholdsareal til hver leilighet på egen tomt. Her må 
tiltakshaveren se rundt hva som kan fungere som uteoppholdsareal. Spesielt fokus skal være 
på byrom. Mennesker som flytter til bykjernen, forventer vanligvis ikke at det tilbys slik areal 
direkte på egen tomt. 

Molde kommunes kommentar: 

• Utredning av byrom i nærheten som kan fungere som uteoppholdsareal er nødvendig 
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Eneste relevante punktet i området er topografien som bebyggelsen må føye seg inn. Nord- 
sør forbindelsen får gående er del av dette. 

1.3.1 Biologisk mangfold 

Ikke relevant i området 

1.4 Uteoppholdsareal 

Nødvendig uteoppholdsareal er i utgangspunktet definert i KPA. Siden tiltaket ligger i Molde 
sentrum må det gjøres tilpasninger. 

Det er ikke realistisk å tilby 50 kvm uteoppholdsareal til hver leilighet på egen tomt. Her må 
tiltakshaveren se rundt hva som kan fungere som uteoppholdsareal. Spesielt fokus skal være 
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• Utredning av byrom i nærheten som kan fungere som uteoppholdsareal er nødvendig 



• Utredning og beskrivelse av tiltak for områder innenfor planområdet som skal være 
uteoppholdsareal. Fokus på brukbarhet og oppholdskvalitet. 

• Bestemmelser som sikrer at tiltak innenfor planområdet gjennomføres må innarbeides 
i plandokumentene 

 

1.5 Samferdsel inkludert parkering 

Molde kommune har i gjeldende KPA og i samfunnsplanen lagt ned tydelige målsetninger 
som skal nås for å redusere trafikken og øke andel gående, syklende og kollektivreisende. 
Planområdet ligger i midten av hovednettet for gående og syklende og må ta hensyn til det. 

Prosjekt, spesielt i den sentrale byen skal ha tydelig tilrettelegging for bruk av alternativer til 
bilen. Trafikkanlegg skal legges til rette for at det er nok plass for gående/syklende. 
Snarvegen skal bevares og styrkes. 

KPA legger føringer for antall parkeringsplasser innenfor planområdet. 

Tiltakshaveren har allerede prøvd å opprette kontakt med vegmyndighetene. Dette er positivt 
og kan hindre forsinkelser pga. innsigelser i planprosessen. Dialog før høringsprosessen 
anbefales. 

I planavgrensningen for varsel om oppstart skal Romsdalsgata inngå som areal siden 
kommunen ønsker å se på mulige endringer av arealorganisering. 

 

Molde kommunes kommentar: 

• Molde kommune og tiltakshaver er i begynnelsen av prosessen i dissens om antall 
parkeringsplasser i området 

• Behov for parkering og plassering må utredes i denne saken. I vurderingen må det 
bl.a. ses på alternative muligheter å parkere i omgivelsen (f.eks. parkering ved 
fergekaia). Det må redegjøres for avvik fra parkeringsnormen og både 
utvidelse/reduksjon av antall parkeringsplasser i forhold til behovene funksjonene i 
bebyggelsen har. 

• Det må utredes trafikksituasjonen spesielt om krysset mot fylkesveg, men også 
konsekvenser for vegsystemet rundt. 

• Området mellom Olsmedbakken og Strandgata må tilpasses. Det vises til skisser i 
reguleringsplanen for sentrum som viser et byrom/torg i området.  

• Det kan bli aktuelt at deler av Romsdalsgata direkte ved eiendommene tas med i 
planområdet. Molde kommune skal internt utrede om dette er aktuelt Detter er ikke 
ansvar til tiltakshaveren. Området må være med i varslingen på oppstart.  

 

1.6 Barn og unge 

1.6.1 Skole og barnehage 

Virkning på skoler og barnehager skal kommenteres i saken. 

Aktuelle dokumenter som skolebruksplan og rammeplan for barnehager finnes på 
kommunens hjemmeside. 

 

• Utredning og beskrivelse av tiltak for områder innenfor planområdet som skal være 
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• Behov for parkering og plassering må utredes i denne saken. I vurderingen må det 
bl.a. ses på alternative muligheter å parkere i omgivelsen (f.eks. parkering ved 
fergekaia). Det må redegjøres for avvik fra parkeringsnormen og både 
utvidelse/reduksjon av antall parkeringsplasser i forhold til behovene funksjonene i 
bebyggelsen har. 

• Det må utredes trafikksituasjonen spesielt om krysset mot fylkesveg, men også 
konsekvenser for vegsystemet rundt. 
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1.6 Barn og unge 
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Virkning på skoler og barnehager skal kommenteres i saken. 

Aktuelle dokumenter som skolebruksplan og rammeplan for barnehager finnes på 
kommunens hjemmeside. 



1.6.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas i alle saker. 

Som nevnt under punkt 1.2.2 og 1.4 er området i sentrumsområdet. Utnyttelsesgraden og 
beliggenhet tillater ikke etablering av nærlekeplass, men betyr at barn og unge må forholde 
seg til det som er i området. 

Som Molde kommune har nevnt i sin uttalelse til prosessen er løsningen med lekeareal på 
tak ikke ønskelig og hensiktsmessig. Det må ses på byrom og områder i nærheten som kan 
være egnet til lek/opphold. 

Molde kommune har ikke aktuell barnetråkk for området, men fokus vil være på gang- og 
sykkelforbindelsene samt atkomst til kollektivtrafikken. Det er ikke behov for særlige 
utredninger. 

 

Molde kommunes kommentar: 

• Aktivitetsområder er sammenfallende med uteoppholdsareal og skal utredes sammen 
til planen.  

• Det skal satses på løsninger av god kvalitet for areal som kan brukes av alle 
generasjoner 

• Løsningene skal ivareta behov for trygghet/sikkerhet av barn og unge 
• Planen må være tydelig på trafikksikkerhet 

 

1.7 Verneverdige kulturminne, kulturmiljø og landskap 

Ikke relevant i området. 

 

1.8 Risiko og sårbarhet 

ROS-analyse må gjennomføres i planprosessen. Resultatene og tiltak må beskrives i 
planbeskrivelsen. 

 

1.9 Mobilitet 

Transportsystemet skal utformes slik at det legger til rette for gåing og sykling. 

Atkomsten til og fra området må være trafikksikker og konsekvensene for krysset med 
fylkesvegen må avklares. 

Gandforbindelsen fra Romsdalsgata og videre forbindelse mot fjorden må legges særlig vekt 
på 

 

1.10 Levekår og folkehelse 

Området skal passe seg inn i bybildet og skaffe et godt og sikkert bomiljø. Evt. negative 
konsekvenser gjennom økt trafikk, skygge fra bebyggelsen etc. samt evt. nødvendige 
avbøtende tiltak må vurderes. 
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1.9 Mobilitet 
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1.10 Levekår og folkehelse 
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avbøtende tiltak må vurderes. 



 

1.11 Vann, avløp og overvannshåndtering 

Molde kommunes skjema for vurdering av vann må legges ved til høring. 
Overvannshåndtering og klimatilpasning vil være viktig å vurder i planen. 

Første tilbakemeldingen fra Molde vann og avløp KF er at området er koblet til kommunens 
vann og avløp og det skal ikke bli problemer.  

Brannvann må være tilgjengelig med 50 l/sek. 

 

1.12 Renovasjon 

Rennovasjonsløsningen må være hensiktsmessig. Nye metoder som nedgraving etc. kan 
vurderes. RIR må i så fall kontaktes om løsningen er gjennomførbart. 

 

2. Utredninger 

Partene er enige om at følgende formelle utredninger må gjennomføres 

Tema Ansvarlig Merknader 
Trafikkanalyse Forslagstiller Hvis nødvendig etter avtale med 

vegeier/sektormyndighet for å unngå 
innsigelse 

Støyrapport Forslagstiller Titlakshaveren skal avklare med 
Statsforvalteren om de vil kreve 
støyutredning for området. I så fall må den 
foreligge før planen kan sendes til høring. 

Grunnundersøkelse Forslagstiller Nødvendighet må avklares med NVE. 
Tomten ligger i aktsomhetskart for 
kvikkleire. https://n9.cl/eibbg  

 

Andre utredninger er nevnt i punktene ovenfor. 

 

3. Reguleringsbestemmelser 

3.1 Rekkefølgekrav 

Nødvendighet for rekkefølgekrav kunne ikke vurderes ved oppstartsmøte, men det er 
påregnelig at det kan bli nødvendig som del av prosessen. 
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linje). Dette for å unngå nytt varsel om oppstart ved en evt. nødvendige endringer av 
planområdet senere. Selv planen kan være mindre. Viktig er at kryssene inkluderes på en 
måte som inkluderer hele frisiktsoner. 

 

 

Reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

https://www.arealplaner.no/molde1506/arealplaner/search  

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) og nabolisten 
kan bestilles gjennom:  

https://www.molde.kommune.no/byggesak-arealplan-og-eiendom/kart-og-
eiendomsdata/kjop-av-eiendomsinformasjon-og-kart/   

 

4.2 Plannavn 

Følgende plannavn skal brukes på alt planmateriale: 

Romasdalsgata 8, 10 og 12 

 

4.3 Eiendomsgrenser 

Kvalitet av eiendomsgrensene innenfor planområdet er bra. Det er ikke behov for oppmåling 
før planarbeidet.  

 

5. Medvirkning 

Forslagstilleren skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav skal vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

6. Fagkyndighet 
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Det er en forutsetning at plankonsulenten har tilstrekkelig kunnskap om plansystem og 
prosessene, samt kunnskap om framstilling og virkning av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

7. Konklusjon 

Oppstart av planarbeid er tilråd. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Nye bygg skal innlemmes i omgivelsen gjennom avtrapping og takform. 
• Det skal legges vekt på oppgradering og synliggjøring av snarvegen mellom 

Romsdalsgata og Strandgata. 
• Det skal legges vekt på utvikling og bruk byrom i planen. Disse skal brukes som 

uteoppholdsareal og aktivitetsareal for barn og unge.  
• Bygget mot Olsmedbakken skal hjelpe med å definere byrom 

Partene ser vider diskusjonsbehov i den videre prosessen for følgende punkter: 

• Antall parkeringsplasser 

 

8. Fremdrift – videre saksgang 

8.1 Fremdrift  

Partene er enige om følgende framdrift, eventuelle avvik meddeles: 

Oppgave Frist Merknad 
Innsending av merknader Sammen med 

oversendelse av 
planforslag 

Merknader sendes inn 
sammen med ferdig 
planforslag. De må være 
kommentert av 
forslagsstilleren. 

Arbeidsmøte Etter behov Materiale og agenda for 
møtet avtales med 
saksbehandler. Materiale 
skal sendes inn senest to 
uker før møtet. 

 

8.2 Kunngjøring og varsel om planoppstart 

Referat fra oppstartsmøtet skal legges ved varsel om oppstart til statlige instanser sammen 
med resten av dokumenter til kunngjøring. Aktuelle instanser skal velges fra kommunen sin 
oversikt over høringsinstanser. 

Molde kommune må få oversendt varslingsbrevet og dokumenter til varsling en uke før den 
skal settes inn i lokalavis, slik at den kan legges ut på kommunens hjemmeside. 

Forslagstiller må også sende en SOSI-fil med omriss av varslingsområdet i samme 
oversendelsen slik at den kan legges inn i det offentlige planregistret. 
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8.3 Evt. nytt oppstartsmøte 

Dersom planoppstart ikke er kunngjort innen 6 måneder etter oppstartsmøte, vil saken 
avsluttes og et nytt oppstartsmøte må holdes før varsling av planoppstart. Tilsvarende 
gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter oppstartsmøte. Det vil i så fall 
komme til nytt gebyr for oppstartsmøte.  

 

8.4 Dialog 

Enhet samfunn og plan legger opp til en god og konstruktiv dialog før planforslaget 
innleveres til behandling. Utover kontakt per telefon, Teams og epost anbefaler vi å bruke 
muligheten for arbeidsmøter gjennom planprosessen.  

 

VIKTIG INFORMASJON 

Kravspesifikasjon: Kravspesifikasjoner blir kommunisert i prosessen. Molde kommune 
jobber med en digital oversikt over spesifikasjoner. 

 

Gebyr:  Samfunn og plan sine tjenester er gebyrbelagt., jf. gjeldende 
gebyrregulativ på https://www.molde.kommune.no/byggesak-arealplan-
og-eiendom/priser/reguleringsplan/  

 

 

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler. 
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