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Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 27.11.2018  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner at forslag til bestemmelser for Øvre Granlia, 
planid. 200106, med endret utnyttingsgrad legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Leder Roar Beck (H) stilte spørsmål ved sin habilitet med bakgrunn i at han bor i området og 
fratrådte. 10 voterende.  
 
Etter å ha diskutert habiliteten, besluttet plan- og utviklingsutvalget enstemmig at Roar Beck (H) 
er inhabil til å behandle saken jf fvl § 6, første ledd, bokstav a. 
 
Votering: 
 
Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner at forslag til bestemmelser for Øvre Granlia, 
planid. 200601, med endret utnyttingsgrad legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn:  I forbindelse med konkrete byggesaker for tilbygg/påbygg viser det  
seg at de aller fleste boligtomtene langs Ingrids veg og Arnes veg 
er utnyttet utover det som er tillatt i gjeldende reguleringsplan, plan 
nr. 0601 – Reguleringsplan for Øvre Granlia. Vedtatt 20.06.2002. 
Regulert utnyttingsgrad er avgrenset til BYA = 20%. 
Eiendommen Torbjørns veg 1 omfattes av samme reguleringsplan 
også. 



 
Målsetningen med planarbeidet er å endre utnyttingsgraden slik at 
den faktiske utnyttingen av tomtene kommer innenfor denne. 
Det er lagt følgende forutsetninger til grunn for arbeidet: 
 

 Nåværende bebyggelse og antall boenheter er i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan og etterfølgende byggetillatelser. 

 Endring av utnyttingsgraden må ikke legge til rette for flere 
boenheter. 

 Endring av utnyttingsgraden skal ikke åpne for så store 
endringer at strukturen og karakteren av området endres. 

 
Forslag til alternative planendringer har vært behandlet av plan- og 
utviklingsutvalget, og planarbeidet har vært varslet. 
Det er mottatt innspill fra: 
 
1. Lars og Gabi Hasselgård, Ingrids veg 18 
2. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
3. Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Innspillene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. 

 
Plansituasjon: Reguleringsplanen for Øvre Granlia, plan nr. 200106 gjelder for  

området. Reguleringsformålet for de frittliggende tomtene er angitt 
til frittliggende bebyggelse, definert som eneboliger med muligheter 
for sokkelleiligheter. 
Kommunedelplanen for Molde del 1 (2016), viderefører 
arealbruksformålet i reguleringsplanen 

Saksvurderinger: 

Det er særlig to forhold som innspillene peker på som vesentlige, og som må vurderes 
ved fastsetting av utnyttingsgrad: 
 
1. Kan det defineres en utnyttingsgrad som er rettferdig for alle, og som er enkel å 

forvalte? 
2. Vil en økt utnyttingsgrad ivareta barn og unges interesser gjennom tilstrekkelige 

uteoppholdsarealer? 
 
Til tema 1: 
Bakgrunnen for temaet er spørsmål i innspill om at endringene fører til premiering av de 
som har utnyttet mulighetene for dispensasjoner. Disse har utnyttet tomtene sine langt 
utover de begrensningene kommunen i utgangspunktet vedtok i reguleringsplanen, og 
de signalene som det hevdes ble gitt til de tidligste tomtekjøperne. 
Bør ikke alle nå få samme muligheten/rammebetingelsen som har blitt gitt til de som nå 
har høyeste utnyttingsgrad? 
 
Kommunalsjefen er av den oppfatning at å legge en lik, felles utnyttingsgrad som 
dekker den høyeste eksisterende graden, vil føre til en så tett og kompakt utbygging at 
det vil gå utover både strukturen i området, kvaliteter som opplevelsen av lys og rom 
mellom husene, og også tjenlige uteoppholdsarealer. Dette er en utvikling 
kommunalsjefen frarår. 



Til det kommer at hensikten til plan- og utviklingsutvalget var ikke å legge til rette for en 
generell stor utbygging av bygningsmassen, men at mindre tilbygg og terrasser skulle 
kunne oppføres uten dispensasjonsbehandling. 
 
For å oppnå dette tilrår kommunalsjefen en nyansering av bestemmelsen om 
utnyttingsgrad i forhold til utvalgets tilrådning slik: 
o Det tillates ikke å øke antall boenheter på tomtene. Dette begrenses til 43 

boenheter på de 22 tomtene endringen omfatter. 43 boenheter er hentet fra 
gjeldende matrikkelopplysninger. 

o Utnyttingsgraden settes til BYA = 35 % for hele området, unntatt for Ingrids veg 15 
og Arnes veg 8 og14. For disse eiendommene settes BYA = 40 %. En slik endring 
vil gi rom for noe utvidet bygningsmasse i området, men kommunalsjefen er av den 
oppfatning at dette ikke vil redusere kvalitetene i området i for stor grad. 
For de tre tomtene vil økt utnyttingsgrad utgjøre svært lite merareal, men det for 
noen av de øvrige tomtene kan merarealet bli vesentlig større. Alternativet ville 
være å nyansere enda mer, evt. å spesifisere for hver enkelt tomt.  

o I evt. nye utbyggingssaker skal det påses at kommuneplanens bestemmelser om 
uteområde overholdes. 

 
Tema 2: 
Tilstrekkelig og egnede utearealer er viktig for alle beboere i et slikt område.  
Gjeldende kommuneplans bestemmelser definerer at uteoppholdsareal for boliger 
«omfatter både private og felles uteoppholdsareal. Areal til lek inngår ikke i 
uteoppholdsareal.» Det er lagt til grunn et arealkrav pr. boenhet på 50 m2.  
 
Det er gjort en kartlegging av utearealene på tomtene i feltet, se figur nedenfor. Av 
denne går det fram at det er opparbeidet tomtegrunn og terrasser/verandaer som til 
sammen utgjør ca 6,6 daa. Form og vegetasjon/beplantning gjør nok sitt til at ikke riktig 
alt areal er like brukbart til opphold i dag, men at de kan tas i bruk med mindre 
tilpasning om det er ønskelig. 
Størrelsen på arealene gir i snitt et uteoppholdsareal pr. boenhet over 
kommuneplanens krav. 
 



 
 
Ved denne oversikten mener kommunalsjefen at endringen av utnyttingsgraden ikke vil 
gå utover barn og unge eller andre beboere sine behov for utearealer. 
I tillegg er det regulert og opparbeidet tilfredsstillende leikeplasser i området. 
 

Oppsummering: 

Kommunalsjefen viser til ovenstående saksutredning og rår til at forslag til 
reguleringsbestemmelsene med endret utnyttingsgrad legges ut til offentlig ettersyn. 
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