
 

Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde postmottak@molde.kommune.no Org.nr: 921 221 967 

 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   PLAN-21/01480-15 Liliana Petronela 

Ramsing 
 

02.05.2022 
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Ekstern høringsinstans: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
Ekstern høringsinstans: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
Ekstern høringsinstans: STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE TRAFIKKSTASJON 
Ekstern høringsinstans: AVINOR AS 
Ekstern høringsinstans: MATTILSYNET 
Ekstern høringsinstans: STATSFORVALTEREN I MØRE OG ROMSDAL 
Forslagsstiller: SØLVDAMMEN AS 
 
 

Administrativt vedtak: 
Administrasjonen (delegert myndighet) vedtar endring av reguleringsplanen for Sølvdammen, 
som beskrevet og fremgår av de reviderte planbestemmelsene. Vedtaket er hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 12-14. 

 

Saksopplysninger 
Denne saken gjelder 

Sølvdammen AS søkte den 09.11.2021 om små endringer i gjeldende planbestemmelser for 
reguleringsplanen Sølvdammens (plannr. 201605) for å legge til rette for færre dispensasjons-
søknader i forbindelse med carport/sammenbygging, samt å unngå at reguleringsplanen legger 
hinder for at eierne kan sette opp mindre tiltak på eiendommene ihht. pbl./byggesaksforskriften 
(SAK10) (eks. levegger, drivhus/lekehytter osv.). Dette var aldri meningen at planen skulle stanse 
det. I tillegg legges det inn valgmulighet for flatt tak eller skråtak også for de boligene som i dag er 
regulert til kun skråtak.  

Det er kun gjort små endringer i de gjeldende planbestemmelsene, plankartet er ikke endret. 

http://www.molde.kommune.no/
mailto:postmottak@molde.kommune.no


2 
 

Det ble konkludert med at nabovarsling ikke var nødvendig da endringene i de gjeldende plan-
bestemmelsene ikke hadde stor betydning for og ikke vil påvirke nabolaget i det hele tatt. 

Planforslaget til endring i planbestemmelser var på begrenset høring i perioden 03.-30.03.2022, 
sendt til regionale og statlige myndigheter. Det ble mottatt fire høringsuttalelser uten merknader 
til de reviderte planbestemmelsene, sist revidert 22.02.2022. 

Avklaringene mellom Molde kommune og konsulenten ble gjort gjennom e-post. 

Ny ordlyd/formulering i de reviderte planbestemmelsene:  
Viser til § 4.1 a., b. og c. i de justerte planbestemmelsene, hvor originalteksten er strøket og ny 
tekst er markert i blå farge. 
 
§ 4 Bebyggelse og anlegg. § 4.1 Bolig, felt BFS1, BFS2, BFS3, BFS4, BFS5, BFS6, BFS7 og BFS8  
a. Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse. Det tillates enkelt garasje og/eller 

carport oppført frittliggende eller i tilknytning til bolig på egen tomt. Det tillates å bygge 
sammen garasje/carport og boligbygning med overdekning og ev. utebod selv om dette går 
utenfor omrisset for planlagt bebyggelse. Bebyggelse må holde seg innenfor byggegrense. 
 
Planlagt bebyggelse er markert på plankartet. Plassering av bolig kan avvikes med 0,5m i 
henhold til spesifisering for hvert felt.  
Avstand fra veg kan fravikes for garasjer i henhold til punkt b og spesifisering for hvert felt.  
 
Overdekket uteplass og inngangsparti samt søppelstativ og gjerde med maksimalt 1m 
høyde, kan plasseres utenfor omriss av bygningskroppen og byggegrenser på plankartet.  
Omriss for planlagt bebyggelse begrenser ikke oppføring av mindre tiltak som f.eks. levegg, 
gjerde inntil 1m høyde, lekehytte, drivhus, søppelstativ o.l. Disse behandles i henhold til 
Plan- og bygningsloven. Byggverk nevnt over Mindre tiltak skal ha en estetisk utforming 
tilpasset bygning og grunnfarge på den aktuelle tomta.  
 
Boliger kan ha sekundærleilighet. Med sekundærleilighet menes boenhet som er vesentlig 
mindre enn hoved boenhet og maks 75m2. 

 
b. Frittstående garasjer kan plasseres utenfor byggegrenser etter følgende mønster: 
- Garasje med utkjøring vinkelrett på kjørevegen, avstand minimum 4 meter fra regulert 

vegkant. 
- Garasje med utkjøring parallelt med kjørevegen, avstand minimum 3 meter fra regulert 

vegkant. 
- Se punkt d, e, f og g for plassering mot øvrige grenser enn vei. 

 
c. Boliger tillates oppført med flatt tak eller pulttak med takvinkel 0-10 grader i felt BFS1-

BFS7. Felt BFS8 skal ha kan ha flatt tak eller skråtak med takvinkel 20-25 grader. Ev. 
møneretning skal være som anvist på plankart. Arker, takopplett og takutstikk tillates ikke. 
Ved skråtak tillates takaltan. I så fall skal rekkverk være en forlengelse av yttervegg for å 
integreres i fasaden og tillates med en høyde på 8m. Følgende høyder gjelder med mindre 
annet et presisert under bestemmelser for hvert felt. 
 
Utnyttelsesgrad felt BFS1:      %-BYA = 30% 
Utnyttelsesgrad felt BFS2-8:  %-BYA = 40% 
 
Maks gesimshøyde: 7 meter med unntak gitt i ledd d. 

Maks mønehøyde:   9 meter med unntak gitt i ledd d. 
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Maks gesimshøyde: 3,2 meter for annen frittl. bebyggelse. 

Maks mønehøyde:   4,5 meter for annen frittl. bebyggelse.      

 

Kunngjøring og klageadgang 
Administrativt vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. 
forvaltningslovens kap. VI, etter denne kunngjøringen innen 3 uker med klagefrist 27.05.2022, til 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 
 
Eventuelle klager må være grunngitt og sendes Molde kommune, Teknisk, plan, næring og miljø avd., 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde, eller benytt det elektroniske skjemaet for klage på kommunens 
hjemmeside: www.planportal.molde.kommune.no.  
 
Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må 
framsettes senest tre - 3 - år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til Molde 
kommune. 
 
Dokumentene til planen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Liliana Petronela Ramsing. Vennligst oppgi saksnummer 
PLAN-21/01480 ved alle henvendelser.  
 
 
Med hilsen 
 
Molde kommune 
Liliana Petronela Ramsing 
arealplanlegger 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
BEGRENSET HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING 
201605 SØLVDAMMEN 
Søknadom mindre reguleringsendring 2021_11_12 
Planbeskrivelse vedtatt 19_10_2017 
Plankart vedtatt 19_10_2017 
Planbestemmelser rev 22_02_2022 
Høringsuttalelsen_Avinor_11032022.pdf 
Høringsuttalelsen_fra_fylkeskommune_23032022.pdf 
Høringsuttalelsen_fra_NVE_22032022.pdf 
Høringsuttalelsen_fra_Statens_Vegvesen_14032022.pdf 
 
 
 
Kopi til: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE TRAFIKKSTASJON 
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AVINOR AS 
MATTILSYNET 
SØLVDAMMEN AS 
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