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§ 1 Generelt 
 

§ 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmel-
sene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på 
plankart datert 14.05.2013 
 

§ 1.2 
 

Området er etter plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 regulert til følgende 
formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 

§ 2 Felles bestemmelser 
 

§ 2.1 Planens formål 
 
Området skal legges til rette for riving av eksisterende bebyggelse og oppføring 
av to vertikaldelte tomannsboliger. 
 

§ 2.2 Universell utforming 
 
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn innenfor planområdet ved 
utforming av inngangspartier til bygging, trafikkanlegg og fellesarealer. 
 

§ 2.3 Krav til utomhusplan 
 
I forbindelse med byggesøknad skal det legges ved utomhusplan i målstokk 
1:200. 
 
Utomhusplan skal vise plassering av bygningene, byggehøyder og hvordan den 
ubebygde delen av tomten skal utnyttes. Den skal også vise materialvalg for 
lekeareal, lekeutstyr, sitteplasser, evt. støttemur, atkomst, interne veger, grillmu-
lighet, beplantning, sykkelparkering, postkasser, gangarealer, støttemurer, belys-
ning, søppelhåndtering, fordrøyning av overflatevann og snølagring. 
 

§ 2.4 Atkomst og parkering 
 
Det skal etableres 1,5 parkeringsplasser per leilighet på egen grunn. Parkeringen 
kan organiseres i parkeringskjeller og på overflate.  
 
Det skal legges til rette for sykkelparkering nær hovedinngangen til husene. 
 
Plassering av atkomsten som er tegnet inn på kart skal være veiledende. 
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§ 2.5 Ubebygde arealer 

 
Ubebygde deler av tomten skal opparbeides i henhold til utomhusplanen og må 
ferdigstilles samtidig med leilighetene. Regnvann skal – så langt mulig – fordrøy-
nes på egen eiendom. Dette skal vises i utomhusplanen. 
 
Uteoppholdsareal skal mest mulig skjermes mot trafikken. 
 
Nødvendige inngrep i eksisterende terreng skal utføres skånsomt og beskyttes 
under anleggs- og byggearbeid. Alle skjæringer og fyllinger skal gis en utforming 
og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.   
 

§ 2.6 Gjerder og innhegning  
 
Gjerder og innhegning mot offentlig veg må godkjennes av kommunen (plasse-
ring, materialvalg, farge, høyde). 
 

§ 2.7 Private avtaler 
 
Etter at reguleringsplanen er vedtatt er det ikke tillatt ved private avtaler å etab-
lere forhold som står i strid med planbestemmelsene. 
 

§ 2.8 Kulturminner 
 
Tiltakshaver har varslingsplikt i forbindelse med oppdagelse av kulturminner un-
der bakken. 
 

§ 2.9 Overvannshåndtering 
 
Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt 
kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Naturlig landskap (jordgrunn, vege-
tasjon) 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. Perme-
able overflater skal vurderes i byggesøknaden. 
 

§ 3 Bygg og anlegg 
 

§ 3.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 
Det kan oppføres et bygg på to etasjer pluss parkeringskjeller/sokkeletasje innen-
for området. Avgrensninger og områdets størrelse er angitt i planen. 
 
Tillatt utnyttelsesgrad er %-BYA = 35 % 
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Maks møne-/gesimshøyde for bygningen settes til kote +38. Det kan tillates trap-
pehus, heishus og tekniske installasjoner opp til en høyde på kote +39 under 
forutsetning at plassering og utseende godkjennes av bygningsmyndighetene. 
 

§ 3.2 Uteoppholdsareal 
 
a) Det skal være minst 50 m2 uteoppholdsareal per leilighet på egen grunn. Ute-

oppholdsareal inkluderer private og felles friområder, lekeplasser samt bal-
konger og terrasser. 

b) Uteoppholdsareal og boliger skal ferdigstilles samtidig. 
 

§ 4 Rekkefølgekrav 
 

§ 4.1 Ferdigattest 
 
Ferdigattest gis ikke før utearealer, veier, renovasjonsarealer med videre er opp-
arbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. 
 

§ 4.2 Kommunaltekniske anlegg 
 
Før området opparbeides skal det foreligger en plan for kommunaltekniske anlegg 
(veg, vann, avløp med mer). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Molde, ________________    ________________________ 
      ordfører 
 


