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§1 Generelt 
 

§ 1.1  I henhold til Plan og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene 
for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på tilhørende 
plankart, datert 10.04.2013 og sist revidert 10.04.2013. 

 

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

 Bebyggelse og anlegg:  
-  Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse 
-  Bebyggelse og anlegg – Andre typer anlegg (Energianlegg/trafo) 
 
 

 Samferdsel og teknisk infrastruktur :  
- Kjøreveg – offentlig 
- Kjøreveg – felles avkjørsel 
- Gatetun (gang- /sykkelveg) 
- Annen veggrunn 

 
 

 Grønnstruktur :  
- Friområde 

§2 Felles bestemmelser 
 

§ 2.1 Plankrav 

Ved søknad etter plan- og bygningsloven skal det utarbeides situasjonsplan i 
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, snuplasser, 
stigningsforhold og terrengbehandling med høydeangivelser. 
 

§ 2.2 Byggegrenser 

Byggegrenser for eiendommen er vist på plankartet. Nye bygninger skal plasseres 
innenfor disse grensene. Garasje/carport kan bygges i nabogrense mot nord innenfor 
angitte byggehøyder (jf. § 3.3). Hvor byggegrense ikke er vist gjelder Plan- og 
bygningslovens bestemmelser om avstand til nabogrense.  
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§ 2.3 Form og fasader 

Bygninger skal ha en utforming og materialbruk som tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene de bygges i. Nye 
bygninger skal gis et enhetlig preg med slektskap i formspråk, materialbruk, farger og 
detaljering.  

 

§ 2.4 Ubebygde areal 

Ubebygde deler av tomten skal utformes, beplantes og vedlikeholdes på en tiltalende 
måte. Hver boenhet skal ha et uteoppholdsareal på minimum 80 m² (MUA). 

 

§ 2.5 Innhegning og støttemurer 

I den grad det er nødvendig kan støttemurer plasseres i nabogrenser.  

Innhengning av tomter innenfor planområdet skal fortrinnsvis skje ved hekk eller 
buskplanting og kantstein.  

 

§ 2.6 Universell utforming 

Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet skal legges til grunn innenfor 
reguleringsformålene ved utforming av bygninger, adkomst, parkeringsplasser, 
gangarealer, utearealer og lignende. 

 

§ 2.7 Overvannshåndtering 

Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan 
få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Naturlig landskap (jordgrunn, vegetasjon) på 
den ubebygde delen av tomten skal bevares eller reetableres i den grad det er mulig. 
Andel tette flater skal ikke være større enn nødvendig.  
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§ 2.8 Parkering og adkomst 

Antall biloppstillingsplasser som tiltakshaver må anlegge på egen grunn beregnes 
etter følgende normer: 

 1,5 plasser pr boenhet (avrundes oppover). 

 1 plass pr. boenhet skal være i garasje/carport 

Adkomst fra Sagvegen for kjørende skal være felles med Glomstuvegen 37.  

 

§ 2.9 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. 

 
 

§3 Bebyggelse og anlegg - Boliger med tilhørende anlegg 
 

§ 3.1  Arealene skal nyttes til boligformål, konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende 
garasjer og uthus. 

 

§ 3.2 Utnyttelsesgrad 

Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 % av samlet tomteareal.  

 

§ 3.3 Byggehøyder 

Maksimal møne-/gesimshøyde for ny bebyggelse er kote 62,0 (c + 62.0).  

Piper, ventilasjonshatter, fallsikring og liknende nødvendige installasjoner tillates 
over maksimal møne/gesimshøyde i den grad det er nødvendig. 

 

§ 3.4 Garasje/carport 

  Garasjer/carporter skal oppføres som fellesanlegg. 
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§ 3.5 Hageboder/uthus 

Hageboder/uthus skal være tilpasset boligbebyggelsen i formspråk, materialbruk, 

farger og detaljering. Kommunen kan godkjenne at mindre hageboder/uthus 

plasseres nærmere nabogrenser enn byggegrensene vist på plankart. Jfr. Plan- og 

bygningsloven § 29-4, bokstav b. 

 

§4 Bebyggelse og anlegg – Energianlegg - Trafo 
 

§ 4.1 Arealene skal brukes til trafo.  

 

§5 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 

§ 5.1 Kjøreveg 

Arealene skal brukes til offentlig kjøreveg.  

 

§ 5.2 Annet vegareal 

Det skal avsettes areal til en 1 meter bred stripe langs kjørevegen som kan fungere 
som snøopplag om vinteren. Området skal holdes fri for vegetasjon som påvirker 
siktforhold. 

 

§ 5.3 Felles avkjørsel 

Arealet skal benyttes som felles avkjørsel for Glomstuvegen 37 og Sagvegen 13.  

 

§ 5.4 Gatetun 

Arealet skal benyttes gang-/sykkeladkomst til Sagvegen 13. Veien skal være stengt for 
kjøretøy.   
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§6 Grøntstruktur - Friområde 
 

§ 6.1  Arealformålet skal sikre Bjørset-bekken som et positivt miljøelement. Bekkeløpet skal 
holdes åpent sør for gang- og sykkeladkomst. Eventuell bearbeiding av bekkeløpet 
skal skje på en estetisk tiltalende måte med bruk av naturstein. 

 

§ 6.2 Bekkeløp skal dimensjoneres for 200 års flom både hvor den legges i rør og ved åpen 
føring. Det skal tas hensyn til en økning av vannmengden på 20-40 % i forhold til 
2013. 

 

§ 7  Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 7.1 Med ingangsettingstillatelsen skal det framlegges en plan hvordan bekken skal sikres 
mot flom i samsvar med § 6.2. 

 

§ 7.2 Det kan ikke gis brukstillatelse før § 6.2 er oppfylt. 

 

Molde, ________________   ________________________ 

ordfører 


