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Rådmannens innstilling 

I medhold av Pbl §§ 12 – 10 og 11 legges forslag til detaljplan for Mølleberget 4 ut til offentlig 
ettersyn når følgende avklaringer og endringer er gjort: 

1. Fylkeskommunens planforum har uttalt seg om atkomstvegens plassering i forhold 
til Kleivbekken, og evt. konsekvenser. 

2. Atkomstvegen KV2 skal reguleres med bredde på 4 meter. Regulert bredde på 
Mølleberget, f_KV1, skal være som regulert i 1983, 1,5 + 3,5 + 1,5, totalt 6,5 m. 

 

 

Plan- og miljøstyret - 030/17 

16.10.2017 - Møtebehandling: 



 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl §§ 12 – 10 og 11 legges forslag til detaljplan for Mølleberget 4 ut til 
offentlig ettersyn når følgende avklaringer og endringer er gjort: 

1. Fylkeskommunens planforum har uttalt seg om atkomstvegens plassering i forhold 
til Kleivbekken, og evt. konsekvenser. 

2. Atkomstvegen KV2 skal reguleres med bredde på 4 meter. Regulert bredde på 
Mølleberget, f_KV1, skal være som regulert i 1983, 1,5 + 3,5 + 1,5, totalt 6,5 m. 

 

 
 

 Saksopplysninger 
 

Igangsatt planarbeid ble varlset i mars 2017.  Det kom inn 10 innspill til planarbeidet.  
Sammendrag av innspillene og plankonsulentens kommentarer står i planbeskrivelsen s. 47 
– 49. 

 

Området er i dag regulert til to eneboligtomter, vedtatt 10.08.2012.  Vegen Mølleberget er 
regulert i reguleringsplan for Sundvollen sentrum, vedtatt 09.05.83.  Vegen er regulert med 
vegbredde 3,5 m + 1,5 m bred skulder/grøft på hver side.  I forslag til kommunedelplan for 
Sundvollen, som er under utarbeidelse, foreslås det å åpne for fortetting og økt 
utnyttelsesgrad i gamle planområder, uten reguleringsendring.  På Mølleberget 4 foreslås økt 
utnyttelse gjennom ny detaljplan.  

 

Da kommunen mottok byggesøknad om 6 eneboliger i kjede, ble det avklart at det ikke var i 
henhold til gjeldende reguleringsplan, og det ble krevd utarbeidet ny detaljplan for området.  
Allerede fra starten av prosessen ble atkomstvegens nærhet til Kleivbekken påpekt som 
uheldig, og det ble vist til retningslinjer i kommuneplanen. 

 

Det foreligger forslag til detaljplan med de dokumenter som er etterspurt, samt noe ekstra 
informasjon. 

 

Plankart med bestemmelser 

Området har avkjøring fra Mølleberget, f_KV1, rett etter brua over Kleivbekken..  
Atkomstvegen f_KV2 er foreslått lagt ytterst på kanten mot Sundvollbekken, delvis på mur.  



 
 

Det er vist snuplass ca. 60 m inn i planområdet. Kleivbekken og bekkeskråningen på motsatt 
side er tatt med i planområdet, og regulert til friluftsformål.  Innen område for konsentrert 
småhusbebyggelse er det lagt opp til 6 kjedete eneboliger.  I bebyggelsen inngår to 
garasjeplasser.  Bestemmelsene åpner for bygg med to etasjer og takterrasse hvor inntil 
30% av underliggende etasje kan bebygges med et oppløft.  Total byggehøyde som tillates 
er 8,8 meter.  Det er avsatt plass til to mindre felles lekeplasser som utgjør ca- 33 m2 pr bolig 
– noe mindre enn kravet om 40 m2.  Boligene har en hageside mot vest, og en 
gårdsplasside med plass til gjesteparkering mot atkomstvegen i øst.  Det legges opp til 
fellesanlegg for renovasjon langs Mølleberget. 

Nedre del av Kleivbekkens sideterreng og atkomstvegen KV2 er utsatt for flomfare, jfr. ROS-
analysen. 

 

Planbeskrivelse med ROS-analyse 

Planbeskrivelsen er omfattende, og tar for seg de temaene som det ble bedt om.  Hendelser 
i gul sone er beskrevet med aktuelle tiltak.  

 

Støyvurdering 

Prosjektet trenger ikke støytiltak for at det kan gjennomføres. 

 

Konstruksjonsberegninger på brua 

Skala rådgivende ingeniører anbefaler, uavhengig av hva som skjer i forbindelse med mulig 
utbygging, å utbedre brua.  Rapporten kan kun brukes som et evt. grunnlag for videre 
prosjektering.  De anbefaler både en midlertidig og en permanent utbedring av brua. 

 

Flomvurdering 

De har benyttet resultatene for 200-årsflom medklimatillegg på 40% og 30 cm 
sikkerhetsmargin.  Planlagte bygg på Mølleberget 4 ligger utenfor denne flomsonen. 

Elvekantene i yttersving er spesielt erusjonsutsatte, og disse bør sikres for å unngå 
undergraving og masser som raser ut. 

Ingen av de to bruene har kapasitet til å ta unna en 200-årsflom med klimapåslag, og vil 
derfor virke oppstyvende på flomvannstanden.  En bedre hydraulisk utforming av bruas 
innløp kan øke kapasiteten noe. 

 

Sol/skygge 



 
 

Sol/skygge-forhold er vist på sol-/skyggediagram og illustrasjon. 

 

Situasjonskart elv/vei/flomsikring 

Tverrprofilene viser at det er en høydeforskjell på 1,5 – 2 m mellom vannflata og foreslått 
veg.  Avstandene er stort sett 2 – 2,5 m.  Det er en relativ bratt elveskråning hvor NVE har 
gjennomført errusjonssikringer for en del år siden.  I dag er det mye vegetasjon helt ned til 
vannkanten på vestsida av bekken.  Denne består av både urter og stauder, busker og trær.  
På østsida er det noe mer trær og mindre bunnvegetasjon. 

 
 

Vurderinger 
 

Planområdet ligger sentralt i Sundvollen med gangavstand til skole, barnehage, butikk samt 
eksisterende og framtidig kollektivknutepunkt og sentrumsutvikling.  En fortetting på 
Mølleberget vil være i tråd med retningslinjer i forslag til kommunedelplan for Sundvollen.  

 

Vegbredder f_KV1 og f_KV2  

Atkomstvegen KV2 skal reguleres med bredde på 4 meter.  Kommunen har ingen egen 
vegnorm, men stikkveger til 2-4 hus kreves regulert med minst 4 m bredde. Dette er 
atkomstveg til 6 boliger.  

Regulert bredden på Mølleberget, f_KV1, skal være som regulert i 1983, 1,5 + 3,5 + 1,5, 
totalt 6,5 m. Selv om vegen ikke er opparbeidet i hht. planen, skal ikke dette endres.  
Vegbredden på de to vegene må endres på plankartet. 

 

Flomsikring:   

Rekkefølgekrav i § 6.2 om gjennomføring av flomsikring.  I ROS-analysens kommentarer til 
aktuelle punkter (10.1) pkt. 4 står følgende: "f_G1 er et areal som bør vedlikeholdes av det 
offentlige (jf. NVE's tidligere oppgradering av deler av elvetraseen).  Dette ansvarsforholdet 
er ikke avklart, og det er ikke opplagt at det er NVE's ansvar, eller kommunens.  Ansvar for 
vedlikehold av flomsikring og errusjonssikring  må avklares før planen vedtas. 

 

Veg innenfor byggegrensa mot Kleivbekken: 

Atkomstvegen KV2 er lagt svært nær kanten der bekkeskråningen begynner.  I dag er det 
forholdsvis mye vegetasjon i skråningen, en variasjon av urter, hagestauder og hagebusker 
samt stedegne trær.  Denne vegetasjonen er det svært viktig å beholde bl.a. som 
errusjonssikring.  Vegetasjonen er også viktig i forhold til at dette er en gytebekk.  Er 



 
 

avstanden på ca. 2,5 m mellom vegen og bekken nok for å ivareta miljøet i og langs bekken? 

Dette er temaet administrasjonen ønsker å ta opp med fylkeskommunens planforum. 

 

Lekeplasser: 

Det er tatt inn punkt i bestemmelsene om at kirsebærtreet skal bevares, og sikres mot skader 
i anleggsperioden.  (Det bør settes en pris på det i anbudsdokumentene).  Det totale 
lekeplassarealet er i minste laget, men kan aksepteres da det ligger flere lekemuligheter i 
nærheten.  Det er kort veg opp til Sundvollen oppvekstsenter, SOS, for unger som har 
begynt på skolen. 

 

Gjesteparkeringsplasser 

Det ble satt krav om minst 2 biloppstillingsplasser pr. bolig. Det er vist en ekstra 
biloppstillingsplass utenfor dobbeltgarasje på illustrasjoner i planbeskrivelsen pkt. 8.3.2 og 
8.4.  Det er viktig at det avsettes en biloppstillingsplass/gjesteparkeringsplass utenfor 
garasje, og det er det tatt høyde for i angitt %BYA=45% for området. 

 

Utnyttelsesgrad 

%BYA er satt til 45%.  I dette inngår all parkering.  Det er høg utnyttelse, men med mål om 
fortetting i Sundvollen, er Mølleberget 4 et område som egner seg for konsentrert 
småhusbebyggelse. 

 

Rekkefølgebestemmelser 

§ 2.4.  gjelder byggerestriksjoner i forhold til kapasiteten i krysset E16/fv.156.  Det skal 
vurderes om følgende setning skal tas ut av bestemmelsene: "Veimyndigheter kan likevel gi 
skriftlig tillatelse til igangsettingstillatelse innenfor planområdet".  Dersom vegmyndighetene 
åpner for igangsettingstillatelser innenfor Sundvollenområdet, er det kommunen som avgjør 
hvem som skal få tillatelse. 

 

Konklusjon 

 

Planmaterialet er av slik karakter at det kan legges ut til offentlig ettersyn / sendes på høring 
når følgende to punkter er avklart eller endret: 

1. Fylkeskommunens planforum har uttalt seg om atkomstvegens (KV2) plassering i 
forhold til Kleivbekken, FSV, og evt. konsekvenser. 

2. Mølleberget, KV1 er vist med gjeldende reguleringsbredde, totalt 6,5 m, og KV2 er 



 
 

endret til reguleringsbredde på 4 m. 
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