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Delegert vedtak - Reguleringsendring for Kløversvingen 1 og 3 

 

Saksopplysninger 
 
Grunneieren for Kløversvingen 1 og 3, gbnr 32/131 og 32/132 ber om reguleringsendring for eiendom-
mene. Det er ønske om endring av byggegrensen og bygningstype på eiendommene.  
 
Eiendommene er del av detaljregulering Øvre Eikrem BK1, BK2, BF1, BF2 (plannr. 201334) vedtatt i 2014. 
I planen er eiendommene regulert til frittliggende småhusbebyggelse med konkretisering frittliggende 
eneboliger med mulighet for sekundærleilighet.  
 

 
Figur 1: Gjeldende reguleringssituasjon 

 
Formålet er i samsvar med overordnet plan. 
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Eiendommene er ikke bebygd fra før. Grunneieren, som eier begge tomter ønsker å etablere et større hus 
for familien som er bygd sammen på eiendomsgrensen mellom gbnr 32/131 og 32/132 med mulighet for 
å seksjonere halvparten senere, når det ikke lengre er behov for et stort hus.  
 
Dette prosjektet ville etter dagens plan stride mot tillat bygningstype og regulerte byggegrenser. Kommu-
nen har vurdert at en reguleringsendring etter pbl. § 12-14 er den beste måten å gjennomføre en ryddig 
prosess i stedet for søknad om dispensasjon.  
 
Foreslått planendring flytter byggegrensen mellom de to eiendommer slik at den ligger på eiendomsgren-
sen. Samtidig ble det tatt inn en ny bestemmelse for disse eiendommene som muliggjøre å etablere et 
bygg som klassifiseres som tomannsbolig over/sammenbygd på eiendomsgrensen. Endringene er merket 
med rød i planbestemmelsene Planbestemmelsene ellers vil ikke endres, dvs. utnyttelsesgrad, høyder, 
rekkefølgebestemmelser mm. vil fortsatt gjelde. Endringen vil ikke være til ulempe for naboer. 
 
Kommunens vurdering  
 
Enhetsleder samfunn og plan mener, at endringen vil ikke ha vesentlige konsekvenser for planen med 
plannummer 201334. På denne bakgrunnen vurderes, at endringen kan behandles som endring innenfor 
plan og bygningslovens § 12-14 og at vedtaket kan gjøres etter gjeldene delegasjonsreglement.  
 
Enhet samfunn og plan har i dag gjort følgende vedtak. Vedtaket er gjort etter delegert myndighet og 
blir referert til hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø. 
 
Vedtak  
 
Reguleringsendring for Kløversvingen 1 og 3, plannr. 201334, godkjennes slik denne går frem av plankart 
datert 10.05.2021. Planbestemmelsene for Øvre Eirem, BK1 og 2 + BF1 og 2, plannr. 201334 er oppdater 
med samme dato.  
 
Vedtatte planer kan ses på kommunens hjemmeside, under planer og høring: http://www.molde.kom-
mune.no. 
 
Klageadgang  
 
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringene som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Dersom det klages så sent at det kan være 
uklart for oss om det er klaget i rett tid, må det oppgis når denne meldingen kom fram. Det er også anled-
ning til å kreve at gjennomføring av vedtak utsettes inntil klagefristen er utløpt og klagen er behandlet. 
 
 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Björn Gregull. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00331 
ved alle henvendelser.  
 
 
Med hilsen 
 
Molde kommune 
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Björn Gregull 
planlegger/overarkitekt 
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