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……………………………………. 

Ordfører 
 
 
 
OPPLYSNINGER 
Definisjoner: 
PBL Plan- og bygningsloven 
TEK Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

 
 
 
REGULERINGSFORMÅL 
Området er regulert for følgende formål, jfr. PBLs § 12-5: 

 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse 
- Industri 
- Forretning/Industri/Kontor 
- Kontor/Industri 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2) 

- Veg 
- Kjøreveg 
- Gang-/sykkelveg 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Leskur/plattformtak 
- Lufthavn generelt 
- Kollektivholdeplass 
- Parkeringsplasser 

 

 
GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 3) 

- Vegetasjonsskjerm 
 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (§ 12-5, pkt. 5) 

- Landbruksformål 
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HENSYNSSONER (§ 12-6): 
- 140 frisikt 
- 310 ras- og skredfare 

 

 
BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7, nr. 1): 

- #1 Anleggsbelte 
- #2 Riggområde 
- #3 BO1 Undergang Sylte 
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Disse reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 
 

 
§ 1 GENERELT 

 
1.1 PLANGRENSE 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet i målestokk 1:1000 A1, datert 
18.01.2013 og med revisjonsdato 15.10.2013. 

 
1.2 FORHOLD TIL EKSISTERENDE/GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Tidligere reguleringsplaner erstattes av denne plan innenfor gjeldende planområde. 

 

 
1.3 BYGGEGRENSER 
Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er inntegnet byggegrenser gjelder 
veglovens generelle byggegrenser. 

 
1.4 REGULERINGSBESTEMMELSENES GYLDIGHET 
Disse bestemmelser kommer i tillegg til plan- og bygningsloven. 

 

 
Endringer og/eller avvik fra plankart og bestemmelser kan først godkjennes etter en 
reguleringsendring. 

 
Molde kommune kan i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 19 gi dispensasjon fra 
godkjent detaljregulering med bestemmelser. 

 
Etter at denne reguleringsplan er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i 
strid med planen og bestemmelsene. 

 
1.5 ADKOMST 
Der adkomst ikke er vist på plankart fastlegges den eksakte plassering av Molde kommune. 

 

 
1.6 BEPLANTNING/VEGETASJON 
Ingen tomt må beplantes med busker eller trær som etter Molde kommunes skjønn kan virke 
sjenerende for offentlig ferdsel. Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. 
Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart i størst mulig utstrekning. 

 
Byggeplanarbeidet må sikre god etablering av ny vegetasjon slik at det raskt dannes en ny 
grønnstruktur langs vegen. 

 
Vegetasjon som vokser inn over grensen til offentlig veg- og tilhørende sideareal, kan kreves 
fjernet. 
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1.7 STØY 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 
1442/2012)» skal legges til grunn for planen. Retningslinjen legges også til grunn for 
begrensning av støy i anleggsfasen. 

 
Lydnivå skal tilfredsstille NS 8175 klasse C innendørs og på utendørs oppholdsarealer. 

 
Nødvendige støytiltak er innarbeidet i planen. Disse skal være ferdigstilt før veganlegget 
åpnes for trafikk. Detaljering avklares i byggeplanfase. 

 
1.8 UNIVERSELL UTFORMING 
Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av utearealer 
og byggverk (eksempelvis kollektivholdeplasser, underganger og øvrige gangarealer). 
Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til en hver tid gjeldende 
rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK kap. 8 og 12. 

 
1.9 VARSLINGSPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML) 
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller deres sikringssone 
på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Kulturvernmyndighet er Møre og Romsdal fylkeskommune, 
kulturavdeling, Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 6404 Molde. 

 
1.10 AVINORS RESTRIKSJONGRENSE FOR MOLDE LUFTHAVN, ÅRØ 
Innenfor området ved siden av og til enden av Molde lufthavn, Årø hvor Avinors linjer (koter) 
for maksimal byggehøyde er vist på reguleringsplanen, er det ikke tillatt å føre opp bygninger 
med større høyde enn høydebegrensningene angir. 

 
Avinor har utarbeidet eget støysonekart for Molde lufthavn, Årø. Ved bygging utenfor 
støysonene bør den enkelte byggherre gjøres oppmerksom på støyforholdene og mulighetene 
for å isolere for sjenerende støy. 

 
Restriksjonsplan for Molde lufthavn, Årø, plan ENML-P-10 datert 18.08.2009, må følges. 

 
 
 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
2.1 GENERELT 
For områder til forretningsvirksomhet er det ikke tillatt med virksomhet som er i strid med 
rikspolitiske bestemmelser om forbud mot etablering av kjøpesenter større enn 3 000 m2 
utenfor sentrumsområdet. 

 
Retningslinje i «Fylkesdelplan for senterstruktur 2004-2008» gjelder for planområdet: 
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«Kjøpesenter og andre større nyetableringar og utvidingar innan detaljhandel og sørvis skal 
lokaliserast innanfor sentrumsareal avgrensa i kommuneplan. Etableringane skal tilpassast 
tettstaden sin storleik og funksjon.» 

 
2.2 BOLIGBEBYGGELSE - B 
Byggetiltak kan ikke skje uten dispensasjon/tillatelse fra Molde kommune. Bestemmelsene fra 
reguleringsplan “200619 Rundkjøring mellom EV039 og Rv064, vedtatt 21.06.2007” 
videreføres. 

 
2.3 INDUSTRI - I 
Korrigert videreføring av 0797 Bebyggelsesplan for Lergrovik. Vedtatt 02.09.1997. 

 
Områder for småindustri/lager/serviceformål. 
a) Innenfor området kan det kun etableres produksjonsbedrifter. 

 

 
b) Anleggenes og bebyggelsens art, i utforming og plassering samt avkjørsler og parkering skal 

i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Molde kommune, som kan fastsette at bedrifter som antas 
å ville medføre særlige ulemper, henvises til bestemte deler av arealet eller til andre 
industristrøk. 

 
c) Bebyggelsen skal oppføres av branntrygge materialer, de høyder som er satt på planen eller 

over flyplassens høydebegrensninger, jfr. restriksjonsplanen for Molde Lufthavn. 
 

d) I utbyggingsområdet skal all av- og pålessing av varer skje på egen grunn. 
 

 
e) Opplagsplasser og skjemmende tekniske anlegg skal mest mulig unngås og skal i alle tilfelle 

skjermes av bygningsdeler, murer eller gjerder etter Molde kommunes bestemmelse. 
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2.4 FORRETNING/KONTOR/INDUSTRI – F/K/I 1/2/3 
 

 
2.4.1 Felles bestemmelser 
I områdene F/K/I tillates oppført bygg til forretnings- kontor- eller industri/-lagerformål, eller 
en kombinasjon av disse med tilhørende anlegg. Angående områdene som kan nyttes til 
forretning, refereres det til pkt. 2.1 Generelt. 

 
I forbindelse med byggesøknader innenfor areal avsatt til forretning, kontor, industri skal det 
legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500. Denne skal vise plassering av eksisterende og ny 
bebyggelse, planering og utnytting av den ubebygde delen av tomten/området, planteplan 
samt eksisterende og planlagte koter og aktuelle punkthøyder for bygninger, plasser, 
fyllinger/skjæringer og murer. 

 
Situasjonsplanen skal også inneholde høydeangivelser for nabobebyggelsen. Videre skal den 
vise interne trafikkarealer, tilkomster, parkering og arealer for utvendig lagring og 
avfallshåndtering. Evt. utendørs lagerplass skal sikres og avskjermes med vegg. 

 
Antall parkeringsplasser fastsettes i henhold til kommunens parkeringsvedtekter. 

 

 
Sammen med byggesøknader skal det legges ved perspektivtegninger og /eller fotomontasje 
som viser ny bebyggelse sammen med omgivelsene. 

 
Innenfor områdene hvor Luftfartsdirektoratets linjer (koter) for maksimal byggehøyde er vist 
på reguleringsplanen er det ikke tillatt å føre opp bygninger med større høyde enn 
høydebegrensningene angir. 

 
2.4.2 Forretning/kontor/Industri 1 – F/K/I 1 
Største tillatte utnyttelse av området settes til BYA = 50 %, beregnet i samsvar med teknisk 
forskrift og tilhørende veileder «Grad av utnytting». Største tillatte byggehøyde settes til kote 
16,5. 

 
2.4.3 Forretning/kontor/industri 2 – F/K/I 2 
Største tillatte utnyttelse av området settes til BYA = 50 %, beregnet i samsvar med teknisk 
forskrift og tilhørende veileder «Grad av utnytting». Største tillatte byggehøyde settes til kote 
20. 

 
2.4.4 Forretning/kontor/industri 3 – F/K/I 3 
Største tillatte utnyttelse av området settes til BYA = 50 %, beregnet i samsvar med teknisk 
forskrift og tilhørende veileder «Grad av utnytting». Største tillatte byggehøyde settes til kote 
25. 

 
2.5 KONTOR/INDUSTRI – K/I 
Største tillatte utnyttelse av området settes til %-BYA = 65 beregnet i samsvar med 
teknisk forskrift og tilhørende veileder "Grad av utnytting". 
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Byggehøyden reguleres av isotermene for hinderflaten rundt flyplassen. Disse går fram 
av plankartet. 

 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

 
3.1 GENERELT 
Oppføring av bygninger og/eller konstruksjoner: 
I området skal det etableres samferdselsanlegg med rundkjøring, gang- og sykkelveger og 
fotgjengerunderganger. I dette området kan det ikke oppføres bygninger eller konstruksjoner 
som kan komme i strid med framtidige samferdselsanlegg. Det kan heller ikke inngås avtaler 
som strider mot dette formålet. 

 
Offentlig trafikkareal: 
Reguleringsformål benevnt med «o_» er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur til 
offentlig drift. 

 
Anleggsvirksomhet: 
Områdene regulert til vegformål er tilgjengelig for anleggsvirksomhet innenfor rammer som 
fremgår av planen. 

 
Forurensede masser: 
Forurensede masser skal deponeres på godkjent måte. 

 
Dekke: 
Alle kjøreveger skal ha fast dekke. 

 

 
Eksisterende infrastruktur under bakken: 
Det må tas hensyn til infrastruktur under bakken. Det skal lages en samlet plan for eventuell 
omlegging, eller beskyttelse av ledninger og kabler i grunnen innenfor anleggsområdet. 

 
Vegbredder: 
Vegbredder på veger som skal bygges/justeres i forbindelse med utvidelsen av E39 til fire felt, 
fremgår av tegningene F004-F007. Vegbredder er for øvrig vist på reguleringsplan. 

 
Terrenginngrep: 
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer 
og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte. Eksisterende 
vegetasjon og større trær må i størst mulig utstrekning bevares. Ved gjennomføring av 
veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer for beplantning og landskapsforming. Tiltak i 
vegens sidearealer skal være gjennomført senest ved åpning av veganlegget. 
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3.2 VEG – o_V  
o_V1: 
Areal for ny firefelts stamveg med tilhørende kryss er benevnt o_V1. Vegen skal utformes 
som angitt i skisse over typiske tverrsnitt og med vertikalkurvatur som framgår av teknisk 
plan. Innenfor området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter 
gjeldende tekniske krav. 

 
o_V2: 
Gjelder Eikremsvingen. 

 

 
o_V3: 
Eksisterende adkomstveg til Molde lufthavn Årø. 

 

 
o_V4: 
Eksisterende fylkesveg 64. 

 

 
3.3 KJØREVEG – f_KV 
Adkomst til gnr/bnr 31/673, 31/137, 31/629. 

 

 
3.4 GANG- OG SYKKELVEG – o_GSV 
Gang- og sykkelveganlegget skal ferdigstilles samtidig med veganlegget for øvrig. 
På gang- og sykkelvegene tillates trafikk til utryknings- og vedlikeholdskjøretøy. 

 
3.5 ANNEN VEGGRUNN – TEKNISK ANLEGG OG GRØNTAREAL – o_AV-T og 
o_AV-G 
Områdene regulert til annen veggrunn – teknisk anlegg (o_AV-T) er sideareal i vertikalnivå 1 
(under bakken/tunnel). 

 
I områdene vist som annen veggrunn –grøntarealer (o_AV-G) skal det etableres skråninger 
for skjæringer og fyllinger for kjøreveg og gang- og sykkelveger. 

 
Endelig utføring (herunder voll, skjæring, fylling, skråningsutslag bl.a.) avklares med 
grunneier på byggeplannivå. 

 
3.6 LESKUR/PLATTFORMTAK (o_LS) og 
KOLLEKTIVTRANSPORTHOLDEPLASS (o_KHP) 
Utforming og plassering av leskur skal være i samsvar med kommunens vedtatte norm for 
kollektivholdeplasser datert 26.04.2012. 

 
3.7 PARKERINGSPLASSER – o_P 
Jf. pkt. 3.1. 

8  



3.8 LUFTHAVN GENERELT – o_LH 
Innenfor flyplassområdet og de restriksjoner som er satt i planen kan Luftfartsverket oppføre 
de bygg og innretninger med parkeringsanlegg som er nødvendig for drift av Molde lufthavn 
(jfr. 200619 Reguleringsplan for kryss Årødalsvegen-Fannestrandvegen). 

 
§ 4                GRØNNSTRUKTUR 

 
4.1 VEGETASJONSSKJERM – o_VS 
Områdene regulert til vegetasjonsskjerm kan nyttes til riggområde i anleggsfasen. Når 
anlegget er fullført skal arealet være tilbakeført til grøntanlegg. 

 
§ 5                LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT 

 

 
5.1 LANDBRUKSFORMÅL - LNF 
Innenfor landbruksformålet kan det bare føres opp bygninger som er nødvendige for 
landbruksvirksomheten. 
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§ 6 HENSYNSSONER 
 

 
6.1 FRISIKT – H140 
I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg, kryss og avkjøringer i en høyde på 0,5 meter 
over tilstøtende vegers plan. Det er ikke tillat med busker, trær og gjerder i disse områdene 
som har en høyde over det angitte og som kan være sikthindrende. 

 
6.2 RAS- OG SKREDFARE – H310 
Eventuelle nødvendige sikringstiltak skal være dokumentert og avklart før byggestart. 

 

 
§ 7 BESTEMMELSESOMRÅDER 

 
7.1 #1 ANLEGGSBELTE OG #2 RIGGOMRÅDE 
Områdene kan brukes til anleggsveg, riggområde og midlertidig masselager under 
etableringen av E39. Senest ½ år etter at anlegget er ferdig skal områdene være satt i stand og 
ført tilbake til samme arealbruk som før tiltakene ble påbegynt. Formålet opphører når 
anleggsarbeidet er avsluttet. 

 
 
 
7.2 #3 BO1 UNDERGANG SYLTE 
Innenfor bestemmelsesområdene BO1 (undergang G/S-veg) er det tillatt å føre opp 
konstruksjoner under og over bakken som er nødvendig for å sikre fremføring av gang- og 
sykkelveg på tvers av E39. Vegmyndighetene har rett til å nytte områdene ved drift og 
vedlikehold av eventuelle konstruksjoner. Undergangen er vist som vertikalnivå 1 (under 
bakken/tunnel) i eget utsnitt på plankartet. 
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