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§ 1 FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 

1.1 Regulering til område for boligbebyggelse, som  terrassert lavblokk. 

§ 2 GENERELT 

2.1 Grensene for reguleringsplanen er vist på plankartet. 
Planområdet er delt inn i reguleringsområde etter PBL §§ 12-5 og 12-6 med følgende 
formål: 

 Bebyggelse og anlegg  (Pbl § 12-5.1) 
Boligbebyggelse – terrassert lavblokk 
   

 Samferdselsanlegg  og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5.2) 
Veg 
Gangveg 

 Hensynssoner  (Pbl § 12-6) 
Frisikt 

§ 3 UNIVERSELL UTFORMING 

3.1 Ved detaljplanlegging av bygg på området forutsettes hensyn til universell utforming 
ivaretatt.  Herunder ledelinjer i forbindelse med bygningers inngangssoner, 
stigningsforhold og terrengplanering mv. 
Ved beplantning bør allergiframkallende planter unngås. 
Lokalisering og utforming av HC-parkering skal framgå av detaljplaner.  Likeså 
plassering og utforming av interne gangveger, lekeplass, benker, belysning og skilt. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG  (Pbl § 12-5.1) 

4.1 Boligbebyggelse  
I området kan det oppføres terrassert lavblokk som avtrappes mot Birkelandvegen. 
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4.2 Maksimal tillatt grad av utnyttelse er %-BYA=  46% som inkluderer parkeringsareal. 

4.3 
 

Det er angitt byggegrenser mot Birkelandsvegen.  For øvrig gjelder byggegrenser 
generelt i henhold til Pbl § 29-4 eller i henhold til særskilte byggegrenser som vises i 
reguleringsplanen. 

4.4 Det er angitt byggegrenser for underjordisk bebyggelse.  Parkeringsanlegg, trappe- og 
heisrom og bodarealer for boligene skal opparbeides innenfor viste grenser. 

4.5 Avkjøring fra Birkelandvegen er vist på plankartet. 

4.6   Bebyggelsens høyde i vestre og midtre byggesone, gesims eller møne, skal ikke 
overstige kote +66,50.  Takoppbygg for heis, ventilasjonsanlegg eller tilsvarende skal 
ikke overstige kote +67,00. 

4.7 Bebyggelsens høyde i østre byggesone, gesims eller møne, skal ikke overstige kote 
+65,25.  Takoppbygg for heis, ventilasjonsanlegg eller tilsvarende skal ikke overstige 
kote +65,75. 

4.8 Bebyggelsen kan ha flate eller skrå tak med takvinkel mellom 6 grader og 18 grader.  
Taktekking skal utføres av ikke-reflekterende materialer. 

4.9 50 % av boligene i området skal følge NS11001-2:2:2009 om universell tilgjengelighet. 

4.10 I området skal det gjennomsnittelig være min. 80 m2 uteoppholdsareal (MUA) per 
boligenhet.  Fellesarealer, balkonger og terrasser inngår i beregningen av 
uteoppholdsarealet. 

4.11 For boligene skal det opparbeides parkeringsplasser tilsvarende 1,7 plasser per bolig, 
som inkluderer gjesteparkeringsplasser. Parkeringsplassene skal opparbeides under 
terreng. 

4.12 Om det ved dato for melding om tiltak ikke foreligger konsesjon for levering av 
fjernvarme eller søknad om slik konsesjon skal opparbeidelse av anlegg for nærvarme 
vurderes. 

4.13 Alle kabler skal føres fram til området og innen området, skal utføres som jordkabler.  
Luftstrekk er ikke tillatt. 

4.14 Støynivået i boliger og på utomhus hovedoppholdsrom skal ikke overstige anbefalte 
maksimalverdier i Miljøverndepartementets veileder T-1442. 

4.15 I samband med byggesøknad skal det ligge føre geotekniske undersøkinger med 
vurdering av grunnforholdene. 

4.16 Løsning av lokal overvannhåndtering rettet mot bekken skal fremgå av byggesøknad. 

4.17 Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal følge søknaden om igangsetting.  Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
renhold og støvdemping og støyforhold.  Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
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For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og 
støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2012, legges til grunn. 

4.18 Grønnstruktur  
Det skal opparbeides interne gangstier og lekeplasser innenfor området.  Det skal 
innarbeides lekeplass tilsvarende 10 m2 per boligenhet som bygges innenfor området.  
Av det samlede lekeplassarealet skal det etableres minimum 2 sandlekeplasser. 
Minimum samlet størrelse skal være 100 m2 med min. bredde 10 m. 

4.19 Områdenes endelige lokalisering og utforming skal fastlegges ved utarbeidelse av 
utomhusplan, som skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse for 
byggene kan gis. 

4.20 Lekeområdene skal etableres som felleseiendom for boligene innenfor området, ved at 
den enkelte bolig gis ideell hjemmelsandel til områdene. 

4.21 Lekeområdene skal være ferdig opparbeidet før det kan gis permanent brukstillatelse 
for boligene i området. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG  OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12 -5.2) 
 

5.1 Avkjørsel til eiendommen fra Birkelandsvegen skal opparbeides i henhold til 
reguleringsplanen. 

5.2 Senest ved oppføring av bygg i vestre byggesone skal det opparbeides erosjonssikring 
langs tomtegrensen mot Øverlandsbekken.  Arbeidet er søknadspliktig. 

§ 6 HENSYNSSONER 

6.1 Frisiktsoner angitt i reguleringsplanen skal opparbeides samtidig med opparbeidelsen 
av avkjørselen. 
Frisiktsoner skal opparbeides i henhold til veglovens sine bestemmelser. 

 
 
 
Molde, ………………………… 
 
 
…………………………………. 
ordfører 
 


