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1. SAMMENDRAG
Det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse på et område på Kleive i Molde kommune som har
stått ubebygd lenge. Planområdet omfatter i tillegg to bebygde eiendommer, gnr 66 bnr 66 og gnr 66 bnr 34
og 99. Området er i dag regulert til villamessig bebyggelse og lekeplass/grøntområde. Planområdet består i
dag av to reguleringsplaner, planid 0782 fra 1984 og planid 0870 fra 1974. Utnyttelsesgraden er oppgitt til
0,2 i planid 0870 mens den ikke er oppgitt i planid 0782. For Nørstebøen 28- 32, ca 200 meter øst for
planområdet er utnyttelsesgraden 40%, planid 201101, Mindre reguleringsendring gbnr 66/130.
Det planlegges inntil 25 nye boenheter og disse vil få kort veg til bussforbindelse mot Hjelset og Molde. Det
er gang- og sykkelvegforbindelse til Kleive oppvekstsenter ca 1,5 km øst for planområdet. I tillegg er det
dagligvareforretning ca 150 meter øst for planområdet.

2. BAKGRUNN TIL PLANARBEID
2.1 Hensikt med planen
Forslagstiller ønsker å legge til rette for økt bosetting på Kleive. Ved å ta i bruk allerede opparbeidet
infrastruktur og ledige tomter ønsker forslagstiller å tilby attraktive leiligheter sentralt på Kleive, kun 10
minutter kjøretur fra planlagt sjukehus på Hjelset og kun 30 min fra Molde sentrum.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbyggelse i Øygardsvegen 6/8 og
Nørstebøen 12/16/18 på Kleive i Molde kommune. Det legges opp til bygging av kjedete eneboliger, 2mannsboliger og 4- mannsboliger, rekkehus og terrassert bebyggelse sammen med et felles garasjeanlegg
under bakken.
Totalt planlegges inntil 25 nye boenheter innenfor planområdet

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold
Adresse:
GID:

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.):

Forslagstiller:
Grunneiere (sentrale):
Plankonsulent

Nørstebøen 12/16/18 &
Øygardsvegen 6/8, 6453 Kleive
66/103, 66/99, 66/34, 66/44,
66/103, 66/96, 66/97, 66/66 og
66/101
I kommuneplanens arealdel 20092020 er området avsatt til
boligbebyggelse.
«Mindre vesentlig
reguleringsendring Nesbøen,
Kleive» fra 1974 og
«Reguleringsplan for Nesbøfeltet,
østre del» fra 1984: villamessig
bebyggelse og friområde/turveg.
RM Eiendom AS
RM Eiendom AS, Molde
kommune.
Angvik Prosjektering AS

Hovedformål i ny plan
Planområdets areal i daa
Ant. nye boenheter/nytt næringsareal (BYA/%BYA)
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)
Er det kommet varsel om innsigelse (j/n)
Krav om konsekvensutredning (j/n)

Konsentrert småhusbebyggelse
Ca 5,5 daa
Maksimalt 25 boenheter

Oppstartsmøte, dato
Kunngjøring oppstart, dato

22.10.2019
02.01.2020

Nei
Nei
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Komplett forslag mottatt, dato

3. PLANPROSESS
Planinitiativ ble oversendt Molde kommune 25.07.2019. Oppstartsmøte ble avholdt på Rådhuset i Molde
kommune 22.10.2019, se vedlagte møtereferat. Planoppstart ble annonsert i Romsdals Budstikke lørdag
04.01.2020. I tillegg ble det sendt ut oppstartsvarsel til berørte naboer og instanser med eget brev
02.01.2020. Oppstartsmeldingen har også vært tilgjengelig på Angvik Prosjektering og Molde kommune sin
hjemmeside.

Merknadsfrist var 21.02.2020.
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 Overordnete planer
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2008-2020 regulert til boligbebyggelse
www.molde.kommune.no:

Hovednettet for gang- og sykkelveg går langs fylkesveg 62, Istadvegen rett sør for planområdet.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er dekket av 2 eldre reguleringsplaner:
«Mindre vesentlig reguleringsendring Nesbøen, Kleive» fra 1974
«Reguleringsplan for Nesbøfeltet, østre del» fra 1984.
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Området er regulert til åpen villamessig bebyggelse med utnyttelsesgrad 0,2. Vertikaldelt tomannsbolig er
tillatt. I tillegg er den kommunale vegen, Nørstebøen, omfattet av reguleringsplanen Nesbøen Øst, planid
201130. Regulert til annen veggrunn- tekniske anlegg og kjøreveg.

4.3 Tilgrensende planer
Nord for planområdet er reguleringsplan for Nesbøen Øst (planid 201130 fra 13.11.2014) og
reguleringsplan for Nesbøfeltet, østre del (planid 0782 fra 18.07.1984) med regulert lekeplass:

Mot sør er reguleringsplan Fv 62 Kleive- Nesbøen (planid201720 fra 19.04.2018) med regulert friområde:

4.4 Temaplaner
Planområdet ligger nært kommunalt hovednett for sykkel som går langs fylkesveg 62, Istadvegen.
Plankonsulenten kan ikke se at planområdet er omfattet av andre kommunale temaplaner.

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (EKSISTERENDE FORHOLD)
5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse
Planområdet ligger på Kleive i Molde kommune. Arealet som reguleres er ca 5 daa og ligger innenfor
allerede etablert boligfelt:

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Innenfor planområdet er det i dag 2 eksisterende eneboliger, 3 ubebygde tomter og friareal. Friarealet er lite
brukt som friareal, det gikk en snarveg/turveg gjennom planområdet, denne benyttes nå i liten grad
ettersom det er satt opp autovern langs Nørstebøen som stenger adkomsten. Rundt planområdet er det
etablert boligområde med eneboliger.

5.3 Stedets karakter
Planområdet befinner seg innenfor et etablert boligfelt der bebyggelsen består av eneboliger fra 70- og 80tallet, typisk med sokkeletasje.

5.4 Landskap
Planområdet ligger i en skråning mellom to kommunale vege; Øygardsvegen i sør og Nørstebøen i nord.
Arealet er sør-, sørøstvendt med ca 17 meters høydeforskjell fordelt på ca 55 meter. Dette gir en
gjennomsnittlig helling på ca 1:3 for området.
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Jfr www.suncurves.com er det over 10 faktiske soltimer for området 9. mars. Soloppgang 07:27 og
solnedgang 17:42.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
www.kilden.nibio.no viser registrerte kulturminner, naturtyper og SEFRAK- registreringer for området:

Den Trondjemske postvei gikk langs dagens fylkesveg62, Istadvegen. Dette er registrert som et
kulturminne.

5.6 Naturverdier
5.6.1 Registrerte forhold
https://artskart.artsdatabanken.no:

Det er registrert Gulspurv (nær truet) i nærheten av planområdet. I tillegg er det registret en fremmed art,
Rynkerose (svært høy risiko) i nærheten av planområdet.
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https://kart.naturbase.no/:

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12
Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslutninger skal vise
hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet inn i den konkrete saken og hvilken vekt de er tillagt.
§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på vitenskapelig kunnskap når
det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det er foretatt søk i
http://artskart.artsdatabanken.no og www.naturbase.no uten at å finne registreringer innenfor planområdet
(jfr. kapittel 5.6.1).
§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for hvordan myndighetene
skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme
til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør
føre-var-prinsippet tillegges stor vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
og at potensialet for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet blir derfor tillagt liten vekt.
Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at området som er planlagt
regulert fra før gjennom eksisterende reguleringsplaner, se kapittel 4.2 over. I tillegg er arealet avsatt til
boligformål i kommuneplanens arealdel, se kapittel 4.1 over. Det foreligger ikke informasjon om viktige
biotoper eller andre viktige registreringer i området.
Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på naturmangfoldet skal
bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da det hverken finnes registreringer eller
mistanke om viktige biotoper i området som kan ta skade av en utbygging som planlagt.
Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder og den lokalisering som
gir det beste samfunnsmessige resultat jf. naturmangfoldloven § 12.
Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som plankonsulenten har hatt
tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en utbygging slik planforslaget legger opp til ikke å
belaste naturmangfoldet på en negativ måte.
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5.7 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet går via kommunale veger Øygardsvegen og Nørstebøen fra fylkesveg 62,
Istadvegen. Øygardsvegen og Nørstebøen er asfaltert med ca 4 meter total vegbredde. Fylkesveg 62,
Istadvegen, går i øst- vest- retning sør for planområdet og har ca 6 meter asfaltert vegbredde. Her er ÅDT
2700 (2018). Fartsgrensa er 30km/t på Øygardsvegen og Nørstebøen og 50km/t på Istadvegen.
Det er busstopp langs nevnte veg, ca 150 meter sørøst for planområdet (www.gislink.no):

Her er det bussforbindelse til Molde, Eidsvåg, Sunndalsøra, Ålesund, Oppdal og Trondheim. Buss til og fra
Molde sentrum går hver time.
Det er fortau og fotgjengerovergang ved eksisterende bussholdeplasser https://www.google.com/maps:
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5.8 Barns interesser
Innenfor planområdet er det i dag en snarveg/sti som binder sammen Øygardsvegen og Nørstebøen.
Denne blir sporadisk brukt av både stor og små. Men det finnes en annen vegforbindelse lenger øst som
blir brøytet på vinterstid og som blir mer brukt:

Det er avsatt flere lekepalsser og friområder i nærheten av planområdet
(https://kommunekart.com/klient/romsdalskart):
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Disse områdene er imidlertid ikke opparbeidet.

5.9 Sosial infrastruktur
Kleive oppvekstsenter har barnehage, SFO og barneskole 1.- 7. trinn. Oppvekstsenteret ligger idyllisk til
ved Kleivevågen, ca 1,5 km øst for planområdet. Det er i dag 32 barn i barnehagen og 67 barn på
barneskolen (https://www.barnehage.molde.kommune.no/barnehage.407254.no.html):

Ved oppvekstsenteret finnes også fotballbane og idrettshall, Kleivehallen.
Skolebruksplan for Molde kommune 2020-2025:
Kleive oppvekstsenter:
Kapasitet:
God kapasitet
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Prognose:

Skjevik barne- og ungdomsskole:
Kapasitet:

Prognose:

5.10 Universell tilgjengelighet
Planområdet ligger i en sørøstvendt helling. Området har en gjennomsnittlig helling på ca 1:3. Det er ikke
adkomst til området via eksisterende gang- og sykkelveg eller fortau.

5.11 Teknisk infrastruktur
I epost fra Molde kommune 25.03.2020 er det opplyst at slokkevannskapasiteten er 14 l/s i SID29393 og 14
l/s i SID 50310. Tilkobling kan skje ved vannledning i Øygardsvegen og Nørstebøen.
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I tilbakemelding vedrørende spillvann og overvann uttaler Molde Vann og Avløp KF at spillvannskapasitet er
uproblematisk.
Overvannskapasiteten er best østover, fra kum 29393. Her er kapasiteten inntil 210 l/s. Kombineres dette
med en påkobling av overvann vestover der kapasiteten er inntil 97 l/s vurderes dette som en mulig løsning.
Detaljer vedrørende mengder og påkobling vil komme fram som en del av byggesaken.
Overvann tilkobles eksisterende overvannsledninger i Øygardsvegen. Det går en 200mm ledning vestover
og en 200mm ledning østover.
Spillvann tilkobles eksisterende spillvannsledninger i Øygardsvegen. Det går en 150mm ledning vestover
og en 150mm ledning østover.
Kart som viser Istad Nett sine installasjoner i området:

5.12 Grunnforhold
ROS- https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart
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Området ligger innenfor marin grense, og området består av marin strandavsetning
(http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/):

Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes kvikkleire i området. Det anbefaler å benytte NVE- veileder
7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» for å avklare skredfaren.

5.13 Støyforhold
Plansjekk Fylkesmannen- https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart
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Nedre del av planområdet ligger innenfor gul støysone fra Istadvegen.

5.14 Risiko og sårbarhet
ROS- analysen indikerer 2 tema med høy risiko:
Masseras/skred
Støy fra fylkesveg 62
I tillegg indikerer ROS- analysen 2 tema med middels risiko:
Vei, bru, knutepunkt
Område for idrett/lek
Området ligger under marin grense og består av marin strandavsetning. Jfr NVE- veileder 7/2014
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» kan det derfor ikke utelukkes at det kan være ustabile masser/kvikkleire i
området.
Arealet befinner seg midt i et området som er utbygd fra før med boliger, veger og annen infrastruktur. Det
er ikke kjent at det er kvikkleire i området. Utbygger i området, RM Eiendom AS, uttaler;
«Undertegnede har bygd ut 6 mannsbolig i Nørstebøen 28-32, samt er nå i gang i Nørstebøen 24. i tillegg
er Nørstebøen 19 utgravd. De grunnforhold vi ser i dette området er av type «blåleire/ sand og stein»,
grunnen virker fast og fin, og er meget
hard å grave i. Øvrig er dette ett utbygd boligfelt og det er utbygd veier i området, og dette er ett regulert
felt, hvor naboeiendommer er med større helning og har stått slik siden sent 1960. Med den kunnskap og
erfaring vi har fra prosjekter i området kan vi ikke se at det er fare for områdeskred av kvikkleire».
I forbindelse med planlegging av ny gang- og sykkelveg langs E39 på sørsiden av planområdet er det
foretatt grunnundersøkelser i til sammen 14 borepunkt. Konklusjonen var at det i ingen av disse
borepunktene ble påvist utfordrende grunnforhold (jfr planbeskrivelsen til vedtatt plan, Fv 62 Kleive –
Nesbøen, planid 201720). Vedlagt planbeskrivelsen følger borekort for de nærmeste prøvepunktene
http://geo.ngu.no/kart/nadag/:
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Vi har fått oversendt rapporter fra Molde kommune vedrørende undersøkelser som er gjort for planområdet
«Nesbøen øst», planid 201130. Her går det fram at det er utført 4 borehull og 2 prøvegravinger i området
150 meter nord-øst for vårt planområde, uten å finne ustabile masser. Fjell ligger på 2,6-12,3 meter og
«..resultatene viser homogene forhold i de undersøkte posisjonene, med masser bestående av sandig
grusig jordmateriale».
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NVE har ikke innsigelse, men de «anbefaler at kommunen sikrer at det blir gjort grundigere avklaringer av
fare for områdeskred av kvikkleire før sluttbehandling».
Geoteknisk vurdering ble utført med rapport av 09.04.2021, «Planområde Kleive, geoteknisk
prosjekteringsrapport», EraGeo.
Konklusjon:
«NVE har gitt uttale om at det kreves faglig vurdering av grunnforholdene, og at vurderingen følger
prosedyren i NVEs veileder 1/19.
Undersøkelsene omkring planområdet viser ingen tegn til sprøbruddmateriale. Områdestabiliteten vurderes
derfor som ivaretatt. Tomten vurderes å være egnet for tiltaket og tiltaket må detaljprosjekteres i senere
fase».
Foreliggende støyvurdering for fylkesveg62 viser at nedre del av planområdet kommer innenfor gul
støysone. Gul støysone er lagt inn i plankartet jfr kartlagt område. Innenfor denne sonen er det ikke tillatt
med støyfølsomme bruksformål.
Det er vurdert at planlagt utbygging vil føre til økt trafikk og dermed også økt mulighet for ulykker langs
vegene i området. Det er imidlertid allerede nedsatt fartsgrense i de kommunale vegene Øygardsvegen og
Nørstebøen; 30km/t. Langs fylkesveg 62, Istadvegen, er fartsgrensen 50km/t og det er fortau langs vegen
og fotgjengerovergang over vegen i forbindelse med bussholdeplasser.
Det er avsatt lekeplasser og friareal i eksisterende reguleringsplaner i området, se kapittel 5.8 over. Disse
er imidlertid ikke opparbeidet. Det er behov for å etablere lekeplass i forbindelse med planforslaget for å
tilfredsstille krav til funksjonelle lekeplasser.
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet reguleres til konsentrert småhusbebyggelse; eneboliger, 2- mannsboliger, 4- mannsboliger,
rekkehus og terrassert bebyggelse. Garasjeanlegg i kjeller. Det etableres lekeplass i området i henhold til
krav i kommuneplanen. Maksimalt kan det etableres 25 boenheter innenfor planområdet.

6.2 Reguleringsformål
Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS1- BKS3)
1610 - Lekeplass (f_BLK1)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
4,1
0,3
4,4

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2010 - Veg (o_SV1- o_SV2)
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
0,5
0,4
0,9

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3040 - Friområde (f_GF)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
0,2
0,2

Totalt alle kategorier:

5,5

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Det er utarbeidet en skisse av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS. Det er ikke fastsatt i detalj
hvordan utbyggingen blir, men skissa under er utarbeidet som et grunnlag for planarbeidet:
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6.3.1 Bebyggelsen høyde
Sammen med skissen over har Landskapsarkiterkt MNLA Roger Tokle AS laget et snitt gjennom
bebyggelsen som viser planlagt bebyggelse sammen med omkringliggende omgivelser:

Det er ønskelig å kunne bygge inntil 3 målbare nivå jfr veilederen «Grad av utnytting» sin definisjon av
konsentrert småhusbebyggelse.
Maks kotehøgde gesims flatt tak: kote +50,5
Maks kotehøgde gesims pulttak: kote +50,5
Maks gesimshøyde: 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

6.3.2 Grad av utnytting
Maksimal utnyttelsesgrad settes til 35%BYA. Dette gjenspeiler utnyttelsen av området slik det er skissert i
pkt 6.3 over.

6.3.3 Boliger
Se pkt 6.1 over.
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6.4 Bokvalitet
Det vil være god utsikt mot sørøst, sør og sørvest, spesielt fra de øverste leilighetene. Planområdet har god
soltilgang. Arealet er vendt mot sør. Det er utført en solstudie som viser at planlagt tiltak gir gode solforhold
på både felles lekeplass og på uteoppholdsarealet som er planlagt mot sør. Skissene under viser
soltilgangen 20 mars:

20. mars kl 09:

20. mars kl12:
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20. mars kl 15:

20. mars kl 18:
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Det er avsatt areal til felles nærlekeplass samtidig som det vil være god plass til uteoppholdsareal for
beboerne på arealene rundt. Med en parkeringskjeller utnyttes arealet på en effektiv måte. Det er
muligheter for snarveg gjennom området både øst- vest men også nord- sør jfr skissen i pkt 6.3. Ved å
tilrettelegge for parkering i parkeringskjeller fjernes unødvendig biltrafikk internt på området samtidig som
det legges opp til at nødvendig nyttetrafikk og adkomst i forbindelse med nøds- situasjoner er mulig.

6.5 Parkering
Det settes krav til parkering jfr kommunale krav:
Leilighet <= 60m²: 1,5 p- plass per boenhet.
Leilighet >60m²: 2 p- plasser per boenhet.
Det skal tilrettelegges for elbil- lading i felles parkeringskjeller. 1 pr boenhet.
Parkering vil fortrinnsvis skje i parkeringskjeller samt noen tilgjengelige p- plasser utenfor garasjeanlegg.

6.6 Tilknytting til infrastruktur
Se pkt 5.11 og 6.18.

6.7 Trafikk
6.7.1 Kjøreatkomst
Kjøreadkomst via kommunal veg Øygardsvegen og Nørstebøen til fylkesveg 62, Istadvegen.

6.7.2 Utforming av veger
Det reguleres til senterlinje veg Øygardsvegen og Nørstebøen. Det reguleres med en kjørebanebredde på
2,5 meter. Arealer til grøft, fylling og skråning reguleres til annen veggrunn, tekniske anlegg.
Internveger prosjekteres i forbindelse med byggesak.

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende

24

Planområdet ligger ca 100 meter fra eksisterende gang- og sykkelveg. Denne går videre østover langs
Istadvegen til Brødrene Midthaug og langs Osvegen østover til Kleive oppvekstsenter med barnehage og
barneskole.

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering
Det settes krav til parkering jfr kommunale krav:
Boenhet <=60m²: minimum 1 tilrettelagt sykkelparkeringsplass.
Boenhet >60m²: minimum 2 tilrettelagte sykkelparkeringsplasser.

6.7.5 Kollektivtrafikk
Det er god dekning for bussforbindelse med både Molde, Kristiansund, Sunndalsøra, Ålesund og
Trondheim med flere avganger pr dag. https://frammr.no/ gir nærmere informasjon om rutetilbudet.
Nærmeste bussholdeplass er «Kleive», ca 150 meter sørøst for planområdet:

6.8 Miljøtiltak
Felles garasjeanlegg under bakken bidrar til et tilnærmet bilfritt bomiljø.
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6.9 Universell utforming
Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved utforming av tiltak i samsvar med byggteknisk
forskrift, blant annet kapittel 8 og kapittel 12. Prinsippet vurderes ut fra terrengets beskaffenhet. Felles
nærlekeplass skal ha universell utformet adkomst og skal opparbeides slik at alle funksjonskrav til
brukergruppene blir ivaretatt.

6.10 Uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 50m² uteoppholdsareal pr boenhet innenfor planområdet. Balkonger og terrasser
inngår i dette arealet. Uteoppholdsreal skal ikke være kant- og randsone rundt bygg. Areal brattere enn 1:3
inngår ikke i uteoppholdsareal.
Arealet skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og være skjermet mot trafikk og
forurensing. Felles uteoppholdsareal skal være egnet som sosial møteplass og utformet etter prinsippene
om universell utforming så langt dette er mulig i forhold til terrengets beskaffenhet. Innenfor planområdet vil
alt uteoppholdsareal på bakken være felles, kun balkong/veranda vil være privat uteoppholdareal.

6.11 Lekeplasser
Lekeplass på 250m² er avsatt sentralt i planområdet. Størrelsen tilfredsstiller kravet til lekeplass for 25
boenheter. I kommuneplanens arealdel 2008-2020 er det ikke satt krav til lekeplass. Reglene i
kommuneplanens arealdel 2015-2025 benyttes derfor. Arealkrav til lekeplass er oppgitt til 200m² for inntil 20
boenheter og deretter 25m² for hver 5. boenhet. Det stilles krav til at arealet skal være ferdig opparbeidet,
tilsådd, planert og med minst ett lekeapparat og en sandkasse før første nye boenhet innenfor planområdet
får ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Det er kommet signaler om at det kan opparbeides en kvartalslekeplass på eksisterende lekeplass nordvest
for planområdet, se pkt 5.8 over (blant annet merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med brev
14.02.2020). Arealet er kommunalt, men forslagstiller er positiv til forslaget og vil jobbe videre med dette i
forbindelse med en utbyggingsavtale med Molde kommune.

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon
Eksisterende vegetasjon fjernes og ny vegetasjon vil etableres i forbindelse med utbyggingen. Utarbeidet
illustrasjonsskisse under pkt 6.3 viser hvordan vegetasjon i området kan bli i forbindelse med utbyggingen.

6.13 Friområder
I forbindelse med Kleive oppvekstsenter, ca 1,5 km øst for planområdet, er det ballbinge, fotballbane,
lekeplass og innendørs idrettshall (https://www.morotur.no):
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Sør for Brødrene Midthaug, ca 2 km øst forplanområdet, er det lysløype. Her holder også Kleive trial til
(https://www.morotur.no):
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Det er også tilrettelagte og merkede turmuligheter somme som vinter i området. Rundt Kleivvatnet er det
merket tursti. Til Kleivvatnet kjøres det også opp skiløype på vinteren (https://www.morotur.no):

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser
Det vises til utarbeidet skisse, se pkt 6.3 over.
- Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger, skal
tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen
vegetasjon raskt kan etablere seg.
-Før det gis ferdigattest for første nye boenhet innenfor BKS, skal felles lekeplass f_BLK ferdigstilles med
funksjonskrav.
- Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen. Vannbalansen
skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta vannets kretsløp.

6.15 Landbruksfaglige vurderinger
Ikke aktuelt.

6.16 Kulturminner
Ikke aktuelt. Planområdet ligger i et etablert boligområdet. Det er ikke stilt krav om videre arkeologiske
undersøkelser i forbindelse med planoppstart.
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6.17 Sosial infrastruktur
Se pkt 5.9. Det er god kapasitet på barnehage og barneskole.
Kleive omsorgssenter ligger ca 600 meter øst for planområdet. Her er det muligheter for korttidsopphold,
langtidsopphold, avlastning og rehabilitering.

6.18 Teknisk infrastruktur
Uttale fra Avinor (13.02.2020):
Planområdet er ikke berørt av høyderestriksjonene for Molde lufthavn. Planområdet er ikke berørt av
byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene ved Molde lufthavn. Planområdet er heller ikke berørt av
flystøysonene for Molde lufthavn. Det er imidlertid reglement for oppstilling og bruk av kraner:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/

Tilkobling vann, spillvann og overvann:

Det skal være felles renovasjonsløsning for planområdet. Dette etableres innenfor BKS og beskrives
nærmere i forbindelse med byggesaken.

6.19 Overordnete planer
Formålet med «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» er å «bidra til
reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at
samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning)» (www.regjeringen.no).
Videre er formålet med SPR BATP:
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange».
(www.regjeringen.no).
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Planforslaget legger opp til konsentrert bebyggelse med inntil 25 boenheter sentralt beliggende i sentrum av
Kleive. Det er kort veg til butikk og bussholdeplass med god forbindelse til Molde og Hjelset med framtidig
nytt sjukehus. Dette muliggjør mindre bruk av bil og økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen «skal synliggjøre og styrke
barns og unge sine interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygingsloven.
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og
annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø». (www.regjeringen.no).
Planforslaget legger til rette for en romslig felles nærlekeplass som har gode solforhold og med krav til
opparbeidelse og funksjonskrav. Lekeplassen innenfor planområdet skal ha minimum en benk, en
sandkasse og ett lekeapparat samt være ferdig opparbeidet, tilsådd og planert før første nye boenhet
innenfor planområdet kan tas i bruk.

6.20 Landskap
Det er utarbeidet en 3D- modell med utgangspunkt i skisse fra pkt 6.3 over:
Fra øst:

Fra sørøst:

30

Fra sørvest:

Fra sør:
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6.21 Stedets karakter
Planområdet befinner seg innenfor et etablert boligfelt der bebyggelsen består av eneboliger fra 70- og 80tallet, typisk med sokkeletasje.

Det står to boliger innenfor planområdet. Disse planlegges revet i forbindelse med planlagt utbygging.
I dag er store deler av utbyggingsområdet ubebygd og tilvokst med busker og kratt. Ved en utbygging vil
området endre seg til å bli et boligområde med leilighetsbygg, grøntområder, lekeplass og
gangveger/mindre kjøreveger. Slik planene foreligger vil bebyggelsen få et mer moderne preg med
skråtak/flatt tak. Med parkeringsløsning i kjelleren utnyttes arealet på en effektiv måte.
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