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§ 1 GENERELT 
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er avgrenset med 
plangrenser. 

1.2 REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningslovens §§ 12-5 og 12-6 
 
Bebyggelse og anlegg Offentlig tjenesteyting, kulturskole, krisesenter m.m. 

Bolig/kontor/forretning 
Samferdselsanlegg m.m. Kjøreveg 
    Fortau og gangveg 
    Annen veggrunn, grøntareal 
 
Hensynssoner   Verneområde-båndlegging etter lov om kulturminne 
    Støysone, vegtrafikkstøy 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og anleggstiltak 
i området. 
 
Avvik fra reguleringskart og bestemmelser skal som hovedregel behandles som 
reguleringsendring. Unntaksvis kan kommunen etter søknad gi dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-1. 

2.2 Ved søknad om tillatelse av tiltak skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:200, som 
viser plassering av bygninger, hvordan ubebygde arealer skal planeres og utnyttes, 
forstøtningsmurer, gjerder, veger og parkeringsarealer. Situasjonsplanen skal påføres 
høydeangivelser som kôtehøyder, inkl. påtegning av nye kôter etter planlagt 
terrengbehandling. 
Det skal også utarbeides terrengsnitt med bebyggelsen inntegnet. 
Ved slik søknad skal kommunen se til at bebyggelsen får en tilfredsstillende estetisk kvalitet. 
Dette gjelder både proporsjoner, form, materialbruk og farge. Nye bygninger eller på-/tilbygg 
skal tilpasses eksisterende bygningsstruktur. 

2.3 Universell utforming 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn, jfr.  
TEK 10. 



§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Boliger/forretning/kontor 
 
1. Etasjen på gatenivå skal konstrueres slik at den kan benyttes til forretnings- eller annet 

serviceformål med fasade mot fortau. Det forutsettes at virksomheten og den aktiviteten 
denne fører med seg, ikke medfører utilbørlig forringing av bokvalitetene.  

2. Byggehøyder er angitt på plankartet. Angitt gesimshøyde gjelder mot Øvre veg. Mot nord 
settes gesimshøyde til +36. 

3. Bygningen på Øvre veg nr. 13 kan påbygges med én etasje. Dette skal skje ved at ny 
loftsetasje og takform utformes som i dag. 

4. Utbygging av B/F/K forutsettes skje koordinert mellom gnr. 24 bnr. 1233, 1235 og 1237, 
og gnr. 24 bnr. 1238.  

5. Byggehøyde angitt for den søndre delen gjelder etasjeskiller/dekkekonstruksjon, og ikke 
rekkverk o.l. 

6. Avkjørsel til Øvre veg kan bare brukes ved «høyre av og høyre på» kjøring, dvs. ikke 
kryssing over i motsatt kjørefelt. 
Fra ny boligbebyggelse skal det til Fridtjof Nansens gate bare være utkjøring. Dersom 
utbygging på gnr. 24 bnr. 1233, 1235 og 1237 må skje uavhengig av gnr. 24 bnr. 1238, 
kan avkjørselen betjene denne eiendommen på ordinær måte. 

7. Mot øvre veg skal bygninger plasseres i byggelinjen. 

3.2 Offentlig tjenesteyting, O1, kulturskole  
 
1. Innenfor området kan det føres opp nye bygninger og gjøres tilpasninger i eksisterende 

bebyggelse for å gi plass til kulturskolens aktiviteter.  
2. Kjørbar tilkomst skal skje fra Veøygata, angitt avkjørselssymbol er retningsgivende når 

det gjelder den eksakte plassering. På egen grunn skal det i tilknytning til denne 
etableres eget kjøreareal for av-/påstigning og evt. parkering. 

3. Arealet mot Fridtjof Nansens gate, øst for ny bebyggelse, skal inngå som en del av et 
samlet trafikkareal/gatetun sammen med Molde videregående skole. Mellom bygning og 
gate er det bare varetransport som tillates. 

4. Deler av O1 er omfattet av hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner. 
Plankartet viser også de verneverdige bygningene som er omfattet av båndleggingen.  
Det er gitt egne bestemmelser til dette under § 5. 

3.3 Offentlig tjenesteyting, O2, Krisesenter m.m. 
 
1. I dette området skal det tilrettelegges for boliger for kortvarig opphold i form av 

krisesenter o.l. 
2. Byggehøyder er angitt på plankartet som gesimshøyde og mønehøyde. Byggegrensen 

mellom de to byggehøydene er ikke eksakt og kan justeres sidevegs +/- 1,o m 
3. Den delen av bebyggelsen som følger gateløpet skal ha saltak, med takvinkel mellom 

30- og 40 grader. 
4. Tilkomsten skal være fra Fridtjof Nansens gate. 
5. Virksomhet i 1. etasje kan betjenes fra Øvre veg på same vilkår som nevnt under   

pkt. 3.1 ovenfor. 

§ 4       SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Kjøreveger, fortau og annen veggrunn: 
Dette gjelder eksisterende veganlegg, og nytt fortau langs Fridtjof Nansens gate, som også 
skal inngå i området nevnt under pkt. 3 i bestemmelsens 3.3. 

§ 5       HENSYNSSONER 

5.1 Båndlegging etter lov om kulturminne: 
Området er avgrenset i samsvar med Riksantikvarens forslag til fredningsdokument for 



Molde fengsel. 
For dette området gjelder kulturminneloven §§ 15a, 16, 17, 18, 19 og 21, og bestemmelser 
knyttet til fredningsvedtak. 
 
For eksisterende bebyggelse gjelder: 
Generelt skal alle tiltak godkjennes av vernemyndighetene. 
Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningene eller dele av disse. 
Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller fredet interiør. 
 
Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid 
ut over vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller fredet interiør er ikke tillatt. 
 
For ny bebyggelse gjelder: 
Innenfor hensynssonen skal utforming av ny bebyggelse på O1 skje i samarbeid med og 
etter godkjenning av vernemyndighetene. 
 
Utearealer: 
Innenfor hensynssonen må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer av en slik 
karakter at det motvirker hensikten med fredningen. 

5.2 Støysone: 
Med grunnlag i rapporten «Støyberegninger Øvre veg 1-13 i Molde», datert 10.01.2014, skal 
det for ny bebyggelse innenfor hensynssonen dokumenteres at tilfredsstillende støyforhold 
er i varetatt og nødvendige skjermingstiltak innarbeidet i byggesakene. 
 
Ved søknad om igangsettelse av slike byggetiltak, skal det med hensyn på omgivelsene 
følge en plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen. Denne skal redegjøre for støyforhold, trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende og støvdemping. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert for bygge- og anleggsarbeider igangsettes. 
Fo rå 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. 

 
 
 
 
Vedtatt i Molde kommunestyre sak 11/14. 
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