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PLANBESTEMMELSER 

FOR REGULERINGSPLANEN “ØVRE EIKREM II – BB1 OG BB2” – PLANID: 1502201135. 

 

FELLES REGLER: 

Plan og bygningsloven av 2008-06-27 gjelder for denne plan. 

§1 Planens begrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist i planen 

med reguleringsgrense (planens begrensning). 

§2 Reguleringsformål 

Området er delt inn i følgende formål (jfr.  Pbl . §12-5): 

• Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, blokkbebyggelse. 

• Grøntstruktur:   Turveg, turdrag og friområde 

• Samferdselsanlegg:  Veg, fortau og annen veggrunn. 

§3 Fellesbestemmelser 

§3.1 Krav til situasjonsplan 

Ved søknad etter plan- og bygningsloven skal det legges ved situasjonsplan i minst 

målestokk 1:500. Situasjonsplanen skal, i tillegg til bygningene, også vise hvordan den 

ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes. Planen skal vise eventuelle 

forstøtningsmurer, gjerder, adkomst til offentlig veg, areal for parkering, 

uteoppholdsareal, lekeplasser og terrengbehandling med høydeangivelser. 

§3.2 Byggegrenser 

Det er vist byggegrenser for eiendommen på plankartet. Mot naboeiendommer er 

grensen satt minimum 4 meter fra nabogrense med unntak mot nord hvor grense er 

satt til 2 meter. Mot veg er grensen satt til minimum 5 meter fra regulert veigrunn og 

10 meter fra senterlinje. 

§3.3 Universell utforming / tilgjengelighet 

Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet, jfr. Gjeldende byggeforskrifter, 

skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, 

adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, utearealer og lignende. Det skal redegjøres 

i byggesøknaden hvordan disse prinsippene blir ivaretatt. 

§3.4 Andre forhold og unntak 

Kommunen kan gjøre unntak fra disse bestemmelsene i medhold av Pbl. § 19. 
Privatrettslige avtaler kan ikke gjennomføres i strid med denne planen. 
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BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§4 Arealer for boligbebyggelse 

§4.1 Type bebyggelse 

Områdene BB1 og BB2 skal bebygges med terrassert blokkbebyggelse. Det tillates at 

byggene utformes med flate tak. 

§4.2 Utnyttelsesgrad 

Arealene for boligbebyggelse, blokkbebyggelse kan bebygges med inntil 45 % BYA. I 

beregningen av % BYA skal følgende tas med:  

• Bebygd areal bolig 

• Bebygd areal for boder og uthus 

• Utendørs parkeringsplasser 

Bygningsmasse helt eller delvis under terreng skal ikke inngå i beregningen av  %BYA 

dersom taket er utnyttet til uteoppholdsareal. Totalt skal bygningsmassen likevel ikke 

overstige 65 %BYA. 

§4.3 Planlagt bebyggelse 

På reguleringskartet er det angitt linjer som viser planlagt bygningsstruktur. Denne 

må ses på som veiledende og kan fravikes med +/- 3 meter. 

§4.4 Byggehøyder 

Maksimal gesimshøyde er angitt på plankartet. Det kan tillates mindre tekniske 

konstruksjoner på tak over angitte gesimshøyde. Omfanget må i så fall fremgå i 

byggesøknad. 

Restriksjonsplan for byggehøyder for Molde lufthavn, Årø, skal overholdes. 

§4.5 Parkering og adkomst 

Antall biloppstillingsplasser som tiltakshaver må anlegge på egen grunn beregnes 

etter følgende normer: 

• 1,5 plasser pr boenhet (avrundes oppover). 

Adkomstveg, parkeringsplasser, snuplasser og stigningsforhold skal vises på 

situasjonsplanen. 

§4.6 Ubebygd areal og uteoppholdsareal 

Ubebygd areal mellom bygningene skal tilrettelegges som uteoppholdsareal. 
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Opparbeidd uteoppholdsareal skal ha egnet plassering for lek og rekreasjon. 

Ved utforming av uteområdet skal prinsipp for universell utforming legges til grunn 

så langt som mulig. 

Ubebygde deler av tomta skal utformes, beplantes og vedlikeholdes på en tiltalende 

måte. Den skal ikke beplantes med trær eller busker som etter kommunen sitt skjønn 

kan være sjenerende for offentlig ferdsel og trafikksikker utkjøring til offentlig veg. 

Krav til uteoppholdsareal settes til MUA  50 m² pr. boenhet. 

På områdene BB1 og BB2 skal det anlegges nærlekeplasser/sandlekeplasser med 100 

m2 pr.plass med 1 plass pr.25 leilighet, i alt 6 nærlekeplasser/sandlekeplasser. 

§4.7 Energi 

I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse 

tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der det ikke er lagt til rette 

for fjernvarme, skal nærvarme vurderes. 

Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges med lavt energibruk. 

§4.8 Støy 

Innenfor område som blir utsatt for støy over grenseverdiene, skal det 

oppføres støydempingstiltak i form av støttemur, støyskjerm, støyvoller, 

fasadetiltak eller andre avskjerminger. 

 

GRØNTSTRUKTUR 

§5 Turveg – turdrag - friområde 

§5.1 Tilgjengelighet 

Både turveg, turdrag og friområdet skal være offentlig tilgjengelig. 

§5.2 Opparbeidelse 

Ved opparbeidelse av disse områdene skal det lages en opparbeidelsesplan som skal 

godkjennes av Plan- og utviklingsavdelingen i kommunen. 

Det skal sikres funksjonell ferdsel for allmenheten gjennom friområdet mellom BB1 

og BB2. 

§5.3 Fremtidig utnyttelse 

Ved en fremtidig forlengelse av samleveg til områdene vest for planområdet vil 

turdraget i enden av vegen kunne omdisponeres til veg 
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SAMFERDSELSANLEGG 

§6 Veg og fortau 

§6.1 Avkjørsel 

Felles avkjørsel skal ha en bredde på minimum 5,5 meter. Vei skal bygges i henhold til 

kommunal standard og på de siste 5 meter før kryss skal vei være tilnærmet flat 

dersom det er mulig. 

§6.2 Snuplass 

Snuplass for kjøretøy opp til og med lastebil (L – lengde 12 meter) skal anordnes på 

området for «Bebyggelse og anlegg» og vises på situasjonsplanen. 

På område BB2 skal det også anordnes en snuplass som skal fungere for hele 

samlevegen. 

§6.3 Fortau 

Det skal på situasjonsplanen redegjøres for hvordan gangtrafikken mellom fortau 

langs offentlig veg og infrastruktur på området skal løses på en trafikksikker måte. 

§6.4 Rekkefølgebestemmelser 

Forbikjøringslomme langs Olav Oksviksveg i krysset med ny tilkomstveg til 

feltet, skal opparbeides samtidig med ny tilkomstveg. 

 

Friområdet FG 5 i områdeplan 1502201117 med kvartalslekeplass skal 

opparbeides og ferdigstilles samtidig med byggeområde BB1 og BB2. 
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