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§ 1 Generelt 
 

§ 1.1 Formål 

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er å regulere ei-
endommene Gnr/ bnr 25/1392 og 25/1394 til næringsbebyggelse med økt utnyttel-
sesgrad. 
 

§ 1.2 Grensene for reguleringsplanen er vist på plankartet. 

Planområdet er delt inn i reguleringsområde etter PBL §§ 12-5 og 12-6 med føl-
gende formål: 
 

a) Bebyggelse og anlegg 
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål - N/K/T (1800) 

 
b) Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg (2011) 
 Fortau (2012) 
 Torg (2013) 

 

§ 2 Felles bestemmelser 
 

§ 2.1 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 ube-
bygde delen av tomten. Planen skal vise adkomst til offentlig veg, areal for parke-
ring av bil og sykkel, avfallsstasjon, av- og pålessing, eventuelle forstøtningsmurer 
og gjerder, vegetasjon, og terrengbehandling med høydeangivelse. 
 

§ 2.2 Estetikk 

Kommunen skal ved behandling av byggesaken sikre at byggene får en god arki-
tektonisk form og at byggene får en helhetlig utføring med hensyn til størrelse, far-
ge og materiale - både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
 

§ 2.3 Fjernvarme 

I samsvar med Molde kommunes energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggel-
se tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der det ikke er lagt til rette for 
fjernvarme, skal nærvarme vurderes. For ny bebyggelse skal TEK10 og passiv-
husstandarden eller bedre legges til grunn. 
 

§ 2.4 Grunforhold 

Rapport med detaljert geoteknisk prosjektering skal foreligge før igangsettingstilla-
telse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det blir behov for geoteknisk 
oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 
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§ 2.5 Anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og an-
leggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkav-
vikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødven-
dige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
 

§ 2.6 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. 

 
§ 2.7 Krav til radioteknisk vurdering av byggeprosessen 

All bruk av tårnkraner innenfor planområdet skal sendes til Avinor for radioteknisk vurde-
ring og godkjenning. Tiltakshaver må lage en beskrivelse av byggeprosessen herunder 
bruk av tårnkraner. Beskrivelsen må vise endelig størrelse og plassering av tårnkranene. 
Det må foreligge et positiv radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av tårn-
kraner, før det gis rammetillatelse. 
Det kan brukes mobilkran i planområdet uten separat radioteknisk vurdering. 
 

§ 3 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5.1) 
 

§ 3.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Ny bebyggelse skal benyttes til næring, kontor og tjenesteyting. 

 
§ 3.2 Grad av utnytting innenfor planområdet skal ikke overstige 350 % BRA. Parkeringsanlegg 

og lager i kjeller er ikke med i beregningsgrunnlaget. 
 

§ 3.3 Bebyggelsen skal plasseres med sitt hovedvolum innenfor vist byggelinje mot Oscar 
Hanssens veg. 
 

§ 3.4 Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige kotehøydene som er vist på plankartet og 
vedlagt illustrasjon i planbeskrivelsen, datert 29.11.2013. 
 

§ 3.5 Bebyggelsens skal ha flate tak. Det tillates å legge tak over deler av torget og det kan 
legges dekke over parkeringsarealet under forutsetning av at takflaten utformes og benyt-
tes som oppholdsareal. 
 

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

§ 3.7 Den ubebygde delen av tomta tillates ikke nyttet til lagring. 
 

§ 3.8 Det skal avsettes 1 parkeringsplass for bil og en 1 parkeringsplass for sykkel per 100 m² 
BRA næring. Av disse avsettes hver tiende p-plass til forflytningshemmede. Disse oppar-
beides i forhold til grad av utnytting. 
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§ 3.9 Det tillates etablert parkeringskjeller under terreng. 
 

§ 3.10 Det tillates ikke reklame på fasade mot E39. 

  

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5.2) 

 
§ 4.1 Kjøreveg 

Området skal benyttes til kjøreveg. Vegarealet skal være offentlig. 
 

§ 4.2 Torg 
Området skal benyttes til felles atkomst og opphold og være en gangforbindelse mellom 
E39 og Oscar Hanssens veg. Det tillates parkering på oppmerkede biloppstillingsplasser 
innenfor området. Oppmerkede plasser skal vises på situasjonsplan. Torget kan bygges 
med ett dekke med underliggende rom. Torgområdet kan ha trapper, ramper og bygninger 
som tjener formålet. 
 

§ 4.3 Atkomst 
Området skal ha atkomst som vist på plankartet. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molde, ________________    ________________________ 
      ordfører 
 


