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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 28.03.2019  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar endring av reguleringsbestemmelsene for detaljregulering 200106 
– Granlia Øvre – slik disse går fram av planbestemmelser datert 06.11.2018. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 05.03.2019  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar endring av reguleringsbestemmelsene for detaljregulering 200106 
– Granlia Øvre – slik disse går fram av planbestemmelser datert 06.11.2018. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 26.02.2019  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar endring av reguleringsbestemmelsene for detaljregulering 
200106 – Granlia Øvre – slik disse går fram av planbestemmelser datert 06.11.2018. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 



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 drøftet representantens habilitet, besluttet plan- og utviklingsutvalget enstemmig at 
Roar Beck (H) er inhabil til å behandle saken jf fvl § 6, 2. ledd. 
 
Votering til innstilling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Roar Beck tiltrådte. 11 voterende. 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre vedtar endring av reguleringsbestemmelsene for detaljregulering 
200106 – Granlia Øvre – slik disse går fram av planbestemmelser datert 06.11.2018. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

 

Planforslaget 

Søker:    Molde kommune 
 
Reguleringsforslaget består av følgende dokumenter: 
 
Revidert reguleringsbestemmelser datert 06.11.2018. 
 
Hensikten med reguleringsplanen: 
 
Målsetningen med planarbeider er å endre utnyttingsgraden slik at den faktiske 
utnyttingen av tomtene kommer innenfor denne. 
 

 
Fig 1 Planområdets beliggenhet 

 
Merknader til planforslaget: 



Forslag til reguleringsendring har vært sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 
i perioden 06.12.2018 – 17.01.2019. Det er mottatt merknader fra følgende: 
 
o Statens vegvesen 
o Avinor  
o Noregs vassdrags- og energidirektorat 
o Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
o Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Merknadene med sammendrag og kommentarer er lagt ved som eget vedlegg. 
 
Hovedgrepene i reguleringsforslaget: 

Reguleringsendringen omfatter bare planbestemmelsene. Reguleringskartet forblir 
uendret. 
Ved endring av utnyttingsgraden er det lagt følgende forutsetninger til grunn: 

 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. 

 
Endring av utnyttingsgrad omfatter ikke konsentrert bebyggelse i Arnes veg. 
Ny utnyttingsgrad er satt til BYA=35 %, så nær som for eiendommene i Ingrids veg 15 
og Arnes veg 8 og 14. For disse settes BYA=40 %. 
 
Forholdet til tidligere vedtak og planpremisser: 

Reguleringsformålene i gjeldende reguleringsplan, plan nr. 200106 – Øvre Granlia, 
endres ikke. 
Gjeldende kommuneplans arealdel er i samsvar med reguleringsplanen, og 
planforslaget vurderes da å være i samsvar med eksisterende plansituasjon. 
 
Den foreslåtte endringen av reguleringsbestemmelser med korrigert utnyttelsesgrad, 
imøtekommer plan- og utviklingsutvalgets målsetninger. 
 
Det er ikke kommet til endringer undervegs som avviker fra plan- og utviklingsutvalgets 
målsetninger for planarbeidet. 
 
Virkninger og konsekvenser av reguleringsforslaget: 

 Det tillates ikke å øke antall boenheter på tomtene. 

 Kommuneplanens krav om 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet gjelder. 

 Ny utnyttingsgrad gjør at eksisterende bebyggelse ligger innenfor denne, og at det 
vil være mulig med noe utvidet bygningsmasse i området. 

 For de tomtene med størst utnyttingsgrad per dato, er mulighetene for utvidelse 
liten. 

 Rådmannen mener at endringene ikke vil endre kvalitetene i området vesentlig. 
 
Samlet vurdering: 

I høringsperioden er det ikke avdekket vesentlige interessekonflikter som knytter seg til 
reguleringsendringen. 
 
Statens vegvesen har pekt på et forhold som kan være utfordrende i framtida ved 
utbygging av område B10, som ligger øst for boligområdet Øvre Granlia. 
Dette området har stor helning mot sør, noe som gjør det utfordrende med 
tilkomstveger. Det er mulig at deler av området kan få tilkomst via Ingrids veg og Arnes 



veg. Det regulerte arealet for disse vegene er store nok for en begrenset trafikkvekst, 
men da uten fortau. 
 

 
   Fig. 2 utsnitt kommuneplanen 

 
Utbygging av dette området er likevel avhengig av ny tilkomstveg fra Olav Oksviks veg. 
Det må gjennomføres vegteknisk prosjektering før en kan fastslå hvor mye av B10 som 
kan få vegutløsning fra denne. 
Dette er ikke gjort, og rådmannen konkluderer med at den aktuelle endringen av 
reguleringsbestemmelsene ikke endrer forholdene på stedet slik at mulige 
forutsetninger for videre utbygging reduseres. 
 
Med bakgrunn i vurderingene av planforslaget og gjennomgang av merknadene, rår 
rådmannen til at endring av reguleringsbestemmelsene for plan nr. 200106 vedtas. 
 
 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser datert 06.11.2018 
2 Merknader og kommentarer 
3 Sak i PUU 29.11.2018 
 
 
 


