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59/17 Plan- og utviklingsutvalget 31.10.2017 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 31.10.2017  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
at forslag til detaljregulering Øvre Eikrem B1/endring, legges ut til offentlig ettersyn slik 
denne framgår av vedlagte plandokumenter. 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
at forslag til detaljregulering Øvre Eikrem B1/endring, legges ut til offentlig ettersyn slik 
denne framgår av vedlagte plandokumenter. 
 

 

Saksopplysninger 

 
Søker:    SWECO AS 
 
Bakgrunn:  Gjeldende reguleringsplanen for denne delen av utbyggingen på  

Øvre Eikrem, plan nr. 201334, ble i sin tid fremmet som privat 
reguleringsforslag og vedtatt i 2014. Området B1 var i denne 
planen regulert til «frittliggende boligbebyggelse. Bolighuset skal ha 
1 boenhet med eventuelt tillegg av 1 sekundærleilighet.» 
Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for 
alternativt med ordinære tomannsboliger i tillegg. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen i januar 2017, og 
planarbeidet ble annonsert i februar 2017.  
 

Planforslaget:  Forutsetter ingen endring i infrastrukturen (veger etc.). 



6 boligtomter, endrer ikke tomtedelingen i eksisterende plan. 
Dette gir inn til 12 boenheter, samme antall som mulig i 
eksisterende plan, med enebolig og bileilighet. 
Ingen endring av utnyttelsesgrad, BYA = 35 %. 
Byggehøyden heves fra 9,0 m til 10,5 m. 
 
 
 

Saksgjennomgang: 

Innspill ved oppstart 
 

 
 
Ved varsel om oppstart av reguleringsarbeidet, ble det mottatt 4 innspill, fra 

 Kirsten I Orseth 

 Avinor 

 Alv Magne Kirkeslett 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
 
Søker har kommentert innspillene, se kap. 7 i planbeskrivelsen, og innarbeidet 
spesielle krav i plandokumentene.  
Det er utarbeidet ny vurdering av støyforholdene i området. Disse får ingen nye 
konkrete konsekvenser for dette planomådet. 
 
Antall boenheter kan som en følge av reguleringsendringen økes fra 6 til 12, dersom en 
sammenligner 6 rene eneboliger med tomannsboliger på hver tomt. Tidligere plan 
tillater at det kan bygges bileiligheter i eneboligene, noe som i så fall øker antall 
boenheter. 
I utgangspunktet kan dette også gjøres i hver del av en tomanns bolig. Men legges 
utnyttingsgrad og krav til eget uteareal, samt parkering til grunn, er dette ikke realistisk 
gjennomførbart. Tomtene er på 500 m2 og én på 600m2. 
Det vurderes derfor at planendringen innebærer en så liten økning at det ikke får 
konsekvenser for teknisk infrastruktur og felles grøntareal. 
 
Forslag om endring av mønehøyden er et resultat av at tilkomstvegen, Tiriltungevegen, 
er lagt slik i terrenget at det vanskeliggjør tilkomst og utnyttelse av tomtene.  
Virkningen av ny mønehøyde, er at terrenget på tomtene ikke må fylles opp 
tilsvarende. Dette gir mindre behov for murer og skråninger, og vil gi en bedre 
landskapstilpasning.  
 

 



Plandokumentene er i samsvar med gjeldende krav til disse. 
 
Utover dette har kommunalsjefen ingen ytterligere kommentarer til planforslaget. 
 
 
Virkninger av planen: 
 

 Denne planendringen endrer ikke på de arronderingsmessige forholdene mellom 
ulike reguleringsformål i tidligere plan. 

 Planendringen endrer heller ikke utnyttelsen i området – BYA = 35 % opprettholdes. 

 Det er på grunnlag av tidligere reguleringsplaner inngått utbyggingsavtale mellom 
utbygger og kommunen. Denne regulerer gjensidige plikter og ansvar mellom 
partene, fram til at anleggene ferdigstilles og er klare for overdragelse til 
kommunen. Aktuell reguleringsplan endrer ikke på forutsetningene i 
utbyggingsavtalen. 

Oppsummering: 

Området det framlagte planforslaget gjelder, er tidligere detaljregulert. Endringene 
utgjør etter kommunalsjefens mening små endringer, og det tilrås derfor at dette kan 
legges ut til offentlig ettersyn. 
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