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Molde kommune 

Plan ID: 
 

            201218 

Detaljregulering av Sofus Jørgensens veg 5 

 PLANBESTEMMELSER 

Plan dato: 
04.01.2013 

Dato sist rev.: 
14.08.2013 

Dato vedtak: 
12.09.2013 

 

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

1.1 Å regulere eiendommen Gnr/ bnr 25/372 til næringsbebyggelse med økt utnyttelsesgrad. 

§ 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: 

 1. Bebyggelse og anlegg 
- Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) 

 

 2. Samferdsel og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg (2011) 

- Gatetun (2014) 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

3.1 Plankrav 
Ved byggesøknad etter PBL §20-1 skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500. Planen skal, 
foruten bygningene, vise utnyttelse og planering av den ubebygde delen av tomten. Planen skal vise 
adkomst til offentlig veg, areal for parkering av bil og sykkel, avfallsstasjon, av- og pålessing, eventuelle 
forstøtningsmurer og gjerder, vegetasjon, og terrengbehandling med høydeangivelse. 

3.2 Estetikk 
Kommunen skal ved behandling av byggesaken sikre at byggene får en god arkitektonisk form og at 
byggene får en helhetlig utføring med hensyn til størrelse, farge og materiale - både i seg selv og i forhold 
til omgivelsene.  

3.3 Fjernvarme 
I samsvar med Molde kommunes energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse tilrettelegges for 
tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der det ikke er lagt til rette for fjernvarme, skal nærvarme vurderes.  
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3.4 Grunnforhold 
Rapport med detaljert geoteknisk prosjektering skal foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. Av 
rapporten skal det også framgå om det blir behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i 
byggeperioden. 

3.5 Anleggsfasen 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad 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. 

3.6 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 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5.1) 

 
 
4.1 

Bebyggelse for forretning/kontor/tjenesteyting 
 
Ny bebyggelse skal benyttes til forretning, kontor og tjenesteyting.  

4.2 Grad av utnytting innenfor planområdet skal ikke overstige 345 % BRA. Garasjekjeller er ikke med i 
beregningsgrunnlaget. 

4.3 I næringsområdet kan maksimalt 2500 m² av bruksarealet benyttes til forretningsvirksomhet. Eventuell 
forretningsvirksomhet skal være knyttet til øvrig aktivitet i bygget.  

4.4 Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene og byggelinjene på plankartet.  

4.5 Bebyggelsen skal plasseres med sitt hovedvolum innenfor viste byggelinjer mot Sofus Jørgensens veg og 
Oscar Hanssens veg.  

4.6 Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøydene som er vist på plankartet og vedlagt 
illustrasjon i planbeskrivelsen, datert 14.08.13.   

4.7 Bebyggelsens skal ha flate tak. Det tillates å legge lokk over gatetun (gårdsrom) under forutsetning av at 
takflaten utformes og benyttes som oppholdsareal.   

4.8 Heishus og overdekket trapperom kan tillates plassert over gesims når disse er utformet helhetlig og som 
en del av byggets arkitektur.   

4.9 Den ubebygde delen av tomta tillates ikke nyttet til lagring. 

4.10 Det skal avsettes 1 parkeringsplass for bil og en 1 parkeringsplass for sykkel per 100 m² BRA næring. Av 
disse avsettes 10 plasser til forflytningshemmede. Disse opparbeides i forhold til grad av utnytting. 

4.11 Det tillates etablert parkeringskjeller under terreng. 
 

4.12 Det tillates ikke reklame på fasade mot E39.  
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§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5.2) 

5.1 Kjøreveg 
Området skal benyttes til kjøreveg. Vegarealet skal være offentlig. 

5.2 Gatetun 
Området skal benyttes til gatetun. Det tillates parkering på oppmerkede biloppstillingsplasser innenfor 
området. Oppmerkede plasser skal vises på situasjonsplan. 

5.3 Adkomst 
Planområdet skal ha atkomst som vist med pil på plankartet. 

 


