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1. Bakgrunn til planarbeid 

1.1 Hensikt med planen 
 
Området Øvre Granlia er bygd ut etter en samlet reguleringsplan, som ble vedtatt i 
2002. På tross av definerte begrensninger i planen, har utbyggingen etter hvert gått 
vesentlig utover disse. Blant annet er utnyttingen av tomtegrunnen gått utover den 
vedtatte utnyttingsgraden.  
Intensjonen med planarbeidet er derfor å tilpasse utnyttingsgraden for frittliggende 
småhusbebyggelse i Øvre Granlia, slik at den etablerte og bebygde situasjonen lig-
ger innenfor denne, og at det til en viss grad kan tillates bygging av terrasser, tak 
over inngangspartier m.m. uten dispensasjon. 
Gjennom endringen skal det ikke legges til rette for flere boenheter eller store tilbygg 
som endrer strukturen i området. 
 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Det er Molde kommune som etter initiativ fra plan- og utviklingsutvalget utarbeider re-
guleringsendringen. 
 

2. Planprosess 

 
Plan- og utviklingsutvalget har etter behandling av flere dispensasjonssaker, som 
egentlig gjaldt mindre byggetiltak i området, sett at det vil være formålstjenlig med en 
revisjon av utnyttingsgraden for området. På denne måten vil en kunne forenkle be-
handlingen av tilsvarende saker i framtida. 
 
Etter drøfting av ulike alternative løsninger, ble planarbeidet igangsatt. 
Tomteeiere og høringsinstanser ble tilskrevet, og det er mottatt 3 innspill. Disse er 
oppsummert og kommentert i eget vedlegg. 
 

3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnete planer 
 
Kommuneplanens arealdel, delplan for Molde del 1, gjelder for området. Denne ble 
vedtatt av kommunestyret i 2016. 
I dette området stadfester kommuneplanen den arealbruken som er etablert i områ-
det. 
 
Barne- og ungdomsplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016. Denne 
pålegger blant annet kommunens fagavdelinger å arbeide for «Gode arenaer, tjenes-
ter og tilbud for alle barn og unge innen barnehage, skole, hjelpetjenester, nærområ-
der, idrett og kultur». Relevant for dette planarbeidet er barn- og unges interesser 
knyttet til nærområdene. 
I tilknytning til kommuneplanarbeidet ble det også gjennomført barnetråkkregistre-
ringer. I dette området ble en opparbeidet bane vest for Olav Oksviksveg og områ-
dene øst for Øvre Granlia registrert som attraktive/interessante områder. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
De aktuelle tomtene i Ingrids veg 
og Arnes veg er omfattet av en 
større reguleringsplan: Øvre Gran-
lia, vedtatt 2002. For disse tomtene 
er bebyggelsen definert som frittlig-
gende småhusbebyggelse, i be-
stemmelsene definert som eneboli-
ger med mulighet for sokkelleilighe-
ter. Utnyttingsgraden for disse tom-
tene er satt til BYA = 20 %. 
 
Regulerte boligtomter ligger inn til 
et større grøntområder som også 
betjener boligområder i en større 
omkrets, samt at disse er en del av 
de strukturer som utgjør det viktige 
grøntdraget i Moldelia. 
I tillegg til dette er det regulert inn 
leikeplasser, som er opparbeidet og 
tatt i bruk. 
 

3.3 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer m.m. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
 
Sikkerhetsplanen for Molde lufthavn Årø berører også dette området. 
 

4. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

4.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Boligområdet som omfattes av Ingrids veg og Arnes veg, ligger langs østsiden av 
Granlia og Olav Oksviks veg, og grenser i øst til et større grøntområde som strekker 
seg til Torleifen i sør-øst og ellers langs Olav Oksviks veg østover. 
 
Endringene av bestemmelsene gjelder for eiendommene Torbjørns veg 1, Ingrids 
veg 2 – 18 og Arnes veg 4-6-8-10-12-14-16. 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Alle de regulerte boligtomtene er tatt i bruk og bebygde. 
Infrastruktur som veger og regulerte leikeplasser er opparbeidet. 
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4.3 Landskap 
 
Øvre Granlia ligger i sørhelning med ett fall i terrenget på 16 – 17 %. 
Dette gir gode sol- og utsiktsforhold. 
Boligområdet strekker seg inn i lisonen, som er et gjennomgående landskapselement 
mellom den nedre bebyggelsen og Nordbyen. Sonen er skogvokst. 
 

4.4 Stedets karakter 
 
Den aktuelle delen av Øvre Granlia er regulert til frittliggende småhusbebyggelse på 
tomter med størrelse mellom 630 – 1.000 m2. Reguleringsbestemmelsene definerer 
dette som eneboliger med muligheter for sokkelleiligheter. 
 

 
 
Bebyggelsen har gått utover utnyttingsgraden, slik at området framtrer som tett ut-
bygd. Med noen unntak er bebyggelsens utforming og plassering slik at det gir en 
samlet struktur. 
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
I Riksantikvarens kulturminnesøk er det ikke gjort registreringer av automatisk fre-
dede eller vedtaksfredede kulturminner. 
Det er heller ikke registrert kulturminner fra nyere tid eller som har lokal interesse i 
området. 
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4.6 Naturverdier 
 
Da området er utbygd er der ikke spesielle naturverdier knytte til dette. Men de til-
grensende områdene i øst og vest er av stor verdi for både boligområdet og ikke 
minst det samlede landskapsinntrykket. Lisonen er et landskapselement som er prio-
ritert med bakgrunn i egen landskapsanalyse. 
 
Av samme grunn berører ikke endringer av reguleringsplanen slike forhold som vil 
berøre natur og forhold som reguleres av naturmangfoldloven. 
 
 

4.7 Trafikkforhold 
 
Infrastrukturen for boligfeltet er etablert, og planendringen berører ikke dette. 
I Norsk veidatabank er det heller ikke registrert spesielle farlige  
trafikkforhold/ulykkespunkt knyttet til dette. 
 

4.8 Barns interesser 
 
I reguleringsplanen for Øvre Granlia er det innregulert flere leikeplasser. De som na-
turlig kan bli brukt av beboerne er på til sammen 2,8 daa. 
Hver plass har et så stort areal at de kan benyttes til formål, og de er lokalisert slik at 
tilgjengeligheten er rimelig god. 
Lekearealene er langt på veg i samsvar med ny kommuneplans bestemmelser. 
 

4.9 Grunnforhold 
 
Området er ferdig utbygd, og det er ikke registrert svake eller ustabile grunnforhold. 
 

5 Risiko og sårbarhet 
 
Eksisterende forhold: 
Området er utbygd og det er ikke registrert særlige risikofylte eller sårbare forhold 
her.  
I kommuneplanen er det satt av en hensynssone/sikringssone langs bekken som går 
gjennom friområdet øst for boligfeltet. Dette er en generell sone på 20 m på hver side 
av bekken. Denne sonen ligger inn til boligtomtene i feltet. – det er ikke registrert for-
hold her som krever innarbeiding av sikringstiltak. 
 
Framtidige forhold: 
Endring av utnyttingsgraden er ikke av en slik karakter at det vil endre risiko- eller 
sårbarhetsforholdene i området. 
 
På dette grunnlag gjennomføres det ikke en egen risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Planarbeidet fører ikke til endret arealbruk. Det gjøres heller ikke endringer i eksiste-
rende reguleringsplan sine bestemmelser om byggehøyder og utforming av byggetil-
tak. 
Planens byggegrenser opprettholdes. 
 
Nye reguleringsbestemmelse begrenser antall boenheter til det som pr. dato er  
registrert i matrikkelen på hver tomt. Totalt 43 boenheter. 
 

6.2 Grad av utnytting 
 
Målsetningen med planarbeidet er å definere en ny utnyttelsesgrad, slik at den eksis-
terende bebyggelsen ville falle innenfor. Dette vil også gi muligheter for mindre utvi-
delser av bebyggelsen. 
I gjeldende reguleringsplan er utnyttingsgraden satt til BYA = 20 %, mens den reelle 
varierer fra BYA = 23,5 % til 38,4 % på de enkelte tomter. 
 
Planforslaget definerer ny utnyttingsgrad til BYA = 35 % for frittliggende bebyggelse, 
så nær som for tre eiendommer hvor den settes til BYA = 40 %. 
Løsningen imøtekommer målsetningen for planarbeidet, også ved at den moderate 
muligheten for tilbygg o.l. ikke vil sprenge områdets karakter og struktur. 
 

6.3 Areal for leik og uteopphold 
 
Regulerte arealer for leik i området forblir uendret. Disse utgjør et areal på til sam-
men 2,8 daa, og er vurdert som tilfredsstillende for området. 
 
Økt utnyttingsgrad tillater at en større del av tomtene kan bebygges. Gjennom den 
kartleggingen som er gjort, er potensialet for uteoppholdsareal likevel av en slik stør-
relse, ca 6,6 daa, at kommuneplanens krav imøtekommes. 
 

7 Virkning av planen 

Reguleringsendringen medfører nye utnyttingsgrader for tomter regulert til frittlig-
gende småhusbebyggelse. Endringen gir ikke endringer for øvrig bebyggelse. 
 
Den økte utnyttingen gir noen muligheter for at mindre byggetiltak, terrasser o.l. kan 
bygges uten dispensasjonsbehandling. 
Utnyttingsgraden er satt slik at strøkets samlede karakter og struktur ikke endres ve-
sentlig. 
 
Øvrige bestemmelser for byggehøyder og utforming endres ikke. 
Det tillates ikke tilrettelegging av flere boenheter enn dagens situasjon, 43 stk. 
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