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Offentlig ettersyn - Detaljregulering, Gujordsvegen boligfelt  

 

Kommunalsjefens forslag til vedtak: 

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vedtar å sende forslag til detaljreguleringsplan, 
Gujordsvegen boligfelt, plannr 202108, ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og 
bygningsloven §12-10.   
 
Følgende tillegg tas inn i planbestemmelsene : 
§ 1.10 Matjord 
Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i umiddelbar nærhet. Matjord skal ikke lagres i 
høyere ranker en maksimal 2 meter. Overskytende masse som egner seg til landbruksformål, nydyrking, 
bedre arrondering etc. skal brukes til dette formålet. 
 
 

 

Saksopplysninger 

Angvik Prosjektering AS har på vegne av Hg Utvikling AS utarbeidet reguleringsplan for eiendommen gnr. 
55 bnr. 11 og 12, samt del av kommunal vei. Planområdet er ca 11 dekar. 
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Figur 1 -  Figur fra planbeskrivelsen, viser beliggenhet.  

 
Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Det er 
planlagt: 

• 15 nye boenheter 

• Eneboliger og/eller tomannsboliger i øvre del av feltet 

• To- og/eller tremannsboliger  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Hjelset 2016 -2026 satt av til nåværende 
boligbebyggelse 
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert 07.05.2021. Det kom inn sju uttalelser/merknader: 
 

• Avinor 

• RIR 

• Statens vegvesen 

• Margaret Agnete Indergård  

• NVE 

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal  

• Møre og Romsdal fylkeskommune 
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Figur 2 -  Figur fra  solstudie, viser planområdet med eksisterende-  og ny bebyggelse  

 
 
I planprosessen er det gjennomført arkeologiske undersøkelser.  Det er ikke gjort funn som medfører 
behov for båndlegging av areal.  Det er utført grunnundersøkelser. Det fremgår av Risiko- og 
sårbarhetsanalysen at det ikke er registrert sprøbruddmateriale på tomta og dermed ikke fare for 
utløsing av områdeskred.  Det er registrert bløtleire i planområdet. Ved utbygging i  nedre del av 
planområdet (BFS1) er det anbefalt geoteknisk  detaljprosjektering.  
 
Planområdet ligger i nærområdet til ny trasè for E39 og støyutredningen knyttet til dette veiprosjektet 
er benyttet som grunnlag. Støysoner fremgår i plankartet og planbestemmelsene omhandler støykrav.   
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Figur 3 – Figur fra planbeskrivelsen  

 
På bakgrunn av at vegen frem til planlagt boligfelt er for bratt og smal, samt ikke tilrettelagt med 
snuplass for renovasjonsbil, er det regulert inn areal for felles renovasjonspunkt for husstander langs 
Gujordvegen.   
 

 
 
Figur 4 – Figur fra planbeskrivelsen med påskrift med beskrivelse av støysone og planlagt areal for renovasjon.  
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Kommunalsjefens vurdering  
Som det er pekt på i planbeskrivelsen er adkomstvegen (Gujordsvegen) opp til boligfeltet bratt og smal. 
For å bedre forholdene til mjuke trafikanter er det regulert fortau (2,5 m) øst for Gujordsvegen.  
 
Det er stor interesse for å planlegge for boligbebyggelse på Hjelset. Molde kommunestyre vedtok  i 
møte 21.04.2022, sak 29/22, detaljregulering Øverbygda 11 og 19.  Denne planen omfatter bygging av 
inntil 17 nye boenheter.  
Det er under utarbeidelse to reguleringsplaner i nærområdet med samme formål ; 

• Plannr 202117 – Berg Hjelset 

• Plannr 202119 - Øverbygda 61 
Kommunen har gitt signal om at alle pågående planprosesser som grenser mot kommunal vei – 
Øverbygda,  må regulere gang-og sykkelvei/fortau langs veien.  
 
Kommunalsjefen har ingen vesentlige merknader til  planforslaget annet enn det bør være en  
bestemmelse som sikrer forsvarlig håndtering av matjord.  Det foreslås følgende;  
§ 1.10 Matjord 
Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i umiddelbar nærhet. Matjord skal ikke lagres i 
høyere ranker en maksimal 2 meter. Overskytende masse som egner seg til landbruksformål, 
nydyrking, bedre arrondering etc. skal brukes til dette formålet. 
 
Kommunalsjefen rår til at det legges ut til hørinmg og offentlig ettersyn i seks uker.  
 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen direkte kostnader for kommunen, men planforslaget gir mulighet for kommunen å kunne bygge 
fortau/ gang- og sykkelvei langs vei Øverbygda. 
 

Betydning for folkehelse  

Planen legger til rette for boligbebyggelse som kan gi økt bosetting på Hjelset. Planen skal legge til rette 
for et bomiljø med korte veger til natur, infrastruktur og uteareal.   
 

 Klimakonsekvenser 

Planen legger til rette for økt bruk av grønn mobilitet gjennom plassering av konsentrert 
boligbebyggelse nær det nye sykehuset.  
 
 
Eirik Heggemsnes 
Kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø 
 

Anni Kari Pedersen 
Enhetsleder plan og samfunn  

 

 

Vedlegg 

Planbeskrivelse, 22.04.22 
Plankart , offentlig ettersyn  - A3 
Planbestemmelser, offentlig ettersyn  
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Vedlegg 1_ ROS_170621 
Skisse_VAO_løsning,190721. 
ERA geo - _21104-RIG02 Prosjekteringsrapport for reguleringsplan 
Solstudie 
ERA geo - 21104-RIG01 Geoteknisk datarapport 
Oversikt - Merknader til oppstart av planarbeidet  

 


