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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

8/17 Plan- og utviklingsutvalget 14.02.2017 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 14.02.2017  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 å legge 
ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor området avmerket S4 i kommuneplanens 
arealdel Molde del 1. 
Formålet med forbudet knyttes til utarbeiding av områderegulering for området. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 å legge 
ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor området avmerket S4 i kommuneplanens 
arealdel Molde del 1. 
Formålet med forbudet knyttes til utarbeiding av områderegulering for området. 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Molde kommune 
 
Bakgrunn:  Molde kommune skal igangsette områderegulering for et større område  

som er gitt navnet Gørvellmarka. Dette vil være en sammensatt og 
komplisert planoppgave. For at det ikke skal skje utbygging eller andre 
tiltak som vanskeliggjør denne prosessen, er det vurdert som 
formålstjenlig å vedta et midlertidig forbud mot tiltak. 
 
Plan- og utviklingsutvalget gjorde i møte den 06.12.2016 vedtak om at en 
ønsker å etablere et slikt forbud.  



Berørte grunneiere er blitt informert om dette, og gitt en frist til 20.01.2017 
til å uttale seg, før sak fremmes til slutt behandling. 
 
Det er mottatt én merknad. 

 

Saksgjennomgang: 

Virkning av et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak: 
 
Et vedtak etter § 13-1 i plan- og bygningsloven gjelder oppretting av eiendom eller tiltak 
etter pbl § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Med tiltak etter 
lovens pbl § 6-1 menes  
« . . .oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak 
knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og 
endring av eiendom, jfr. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også 
annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner.» 
 
Da et slikt forbud er svært omfattende, er kommunen i  pbl § 13-1 gitt mulighet til å 
«samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 
kommunens skjønn ikke vanskeliggjør planleggingen.» 
 
Et vedtak om midlertidig forbud vil gjelde definerte eiendommer og tilhørende eiere og 
rettighetshavere. Vedtaket er derfor å regne som et enkeltvedtak, og kan således 
påklages i medhold av pbl § 1-9 og forvaltningsloven. 
 
Begrunnelse for et midlertidig forbud: 
 
Da kommunestyret gjorde vedtak om å utarbeide en områderegulering her, ble 
målsetningen definert som at «Området skal underlegges en egen områderegulering 
for å sikre et fremtidig og helhetlig utviklingsgrep. Det skal tilrettelegges for en variert 
boligmasse med boliger, også tilpasset førstegangsetablerere.» 
 
Et slikt planarbeid innenfor allerede utbygd område, vil være sammensatt. Som 
grunnlag er det nødvendig å analysere seg fram til hvilke scenarioer som er aktuelle, 
og hvilke muligheter som er tilstede eller som må etableres for om mulig finne et 
helhetlig framtidig grep for området.  
Skal planarbeidet lykkes, må det skje så lite endringer i situasjon og forutsetninger som 
mulig, da det ellers blir vanskelig å komme fram til en helhetsløsning. 
Derfor vil kommunen ta i bruk plan- og bygningslovens mulighet og vedta et midlertidig 
forbud for det avgrensede områdte. 
 
Merknaden: 
 
Merknaden gjelder eiendommen Sandvegen 7, og er utformet som en klage. Plan- og 
utviklingsutvalgets vedtak i sak 71/16 er et prosessvedtak, og kan ikke påklages. 
Merknaden blir her vurdert som et innspill, og evt. klage må fremmes om og når 
forbudet er vedtatt. 
 



 
 
Begrunnelsen for protesten er at forbudet vil komme i konflikt med eierens behov for  
oppgradering av bygningen på eiendommen slik at den kan tilfredsstille eierens behov. 
I merknaden mener en at det er tatt nødvendige hensyn til omgivelsene, også «behov 
for bærekraftig fortetting». 
Det argumenteres med at det tidligere er gitt « . . vesentlige unntak fra nåværende 
reguleringsplaner på naboeiendommen Sandvegen 9, og det vil være urimelig 
forskjellsbehandling å ikke innfri de samme unntakene for Sandvegen 7. Dette gjelder 
spesielt utnyttelsesgrad av tomta og tillatt størrelse på bygg. Det er ingen forskjell 
mellom eiendommene av betydning eller forhold som skulle tilsi at eiendommen 
Sandvegen 7 og Sandvegen 9 skal behandles ulikt fra hverandre.» 
 
Kommunalsjefen mener at det er nettopp for ikke ytterligere å etablere forhold som kan 
gjøre det vanskelig å få til en samlet og god plan, at en ønsker å legge ned et 
midlertidig forbud. Det betyr ikke at en har tatt stilling imot planene for utbygging på 
eiendommen, men at en vil bruke områdeplanen for å gi rammer for de samlede 
utviklingsmulighetene i området. 
Oppgradering og vedlikehold av eksisterende bebyggelse, kan være aktuelt å vurdere 
etter unntaksbestemmelsen, men ikke et fortettingsprosjekt som antydet i brevet. 
 
Kommunalsjefen vil bemerke at kommunen har tatt mål av seg til å få godkjent en plan 
innenfor et vesentlig kortere tidsrom enn antydet i brevet. 

Tilråding: 

Kommunalsjefen viser til ovenstående saksutredning, og står fast ved å tilrå plan- og 
utviklingsutvalget å legge ned midlertidig forbud etter plan- og bygningsloven § 13-1. 
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
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Vedlegg 
1 Molde Kommune påklage vedtak midlertidig forbud mot tiltak Gørvelmarka 
2 Situasjonskart 
 
 
 


