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§ 1 Generelt 

 

§ 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbe-
stemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med regule-
ringsgrenser på  plankart datert 07.04.14  

§1.2 Området er etter Plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 regulert til følgende 
formål:  
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr.1)  
- Fritttliggende enebolig, B 
- Kirke, p_KR (privat) 
- Energianlegg, o_EA (offentlig) 
- Lek, f_Lek (felles) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr.2)  
- Kjøreveg, KV  
- Annen veigrunn, grøntareal, AVG 
Grønnstruktur (Pbl § 12-5, nr.3) 
- Grønnstruktur, p_G  
 

§ 2 Felles bestemmelser 
 

§ 2.1 Planens formål. 
Formålet med planen er å legge området til rette for ny bebyggelse for bolig samt 
noe fortetting av eksisterende boligbebyggelse.  
 

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

§ 2.3 Visuell utforming. 
Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske og landskapsmessige 
utforming, detaljering og materialbruk og tilpasning til den bygde og naturlige 
omgivelsen (jmf. Molde kommunens veileder ”Arkitektonisk profil”). 
 

§ 2.4 Plankrav. 
I forbindelse med byggesøknader skal det legges ved plan for tilgrensende leke-
plassområder i målestokk 1:200.  
Planen skal vise plassering, høyder og materialvalg for:  
- Lekeareal/lekeutstyr 
- Sitteplasser/grillmulighet  
- Beplantning 
- Sykkelparkering 
- Gangarealer 
- Støttemurer 
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- Belysning 
I forbindelse med byggesøknader skal det legges ved plan for støyskjerm ved 
fylkesvei. 
 

§ 2.5 Parkering. 
Det skal etableres 2 parkeringsplasser per bolig.  
 

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

§ 2.7 Forskriftskrav. 
Plan og bygningsloven og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og 
anleggstiltak i området.  
 

§ 2.8 Dispensasjoner.  
Vesentlige avvik fra plankart og bestemmelser skal i hovedsak skje gjennom regu-
leringsendring, jmf Pbl § 12-14. Kommunen kan, når forutsetningene er tilstede, 
gi dispensasjon fra planen i medhold av Pbl §19.  
 

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

§ 3 Bygg og anlegg 
 

§ 3.1 Boligbebyggelse. 
Ny bebyggelse er tillatt oppført innfor byggegrenser vist på plankart. Maksimal 
tillatt utnyttelse for bebyggelse er 40% BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8 me-
ter. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7 meter. (Høyder over gjennomsnitt terreng). 
Tekniske installasjoner, som for eksempel pipe, er tillatt 1 meter over tak.  
Plassering av støyskjerm er vist i plankart. 
Krav til minste uteoppholdsareal er MUA 80 m2 pr.boenhet.  
 

§ 3.2 Kirke. 
Området skal brukes til nåværende bedehusvirksomhet. 
 

§ 3.3 Elektrisk anlegg. 
Området skal brukes til elektriske anlegg (nettstasjon). 
 

§ 3.4 Lek. 
Lekeplasser skal brukes til felles aktiviteter tilpasset beboernes ulike behov, så 
som lek, fest og hvile. Minimum 30% av Arealet skal være brukbart til forskjellige 
årstider (fast dekke). Utforming skal være egnet for ulike aldersgrupper (barn og 
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voksne). Utformingen med sittegrupper, lekeutstyr, grillanlegg, vegetasjon, m.m 
skal vises i plan med målestokk 1:200. 
 

§ 4 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 

§ 4.1 Kjøreveier 
Veier 1,3,4 og 8 er regulert som kjøreveier, kjørebanebredde er 4 meter, side-
areal er 1,5 meter på hver side av kjørebane. 
Vei 2 er regulert til kjørevei, kjørebanebredde er 4 meter. Den eies og vedlikehol-
des felles av tilgrensende eiere mot vest. 
Vei 5 er regulert som privat vei, kjørebanebredde varierer, ca. 4 meter. 
 

§4.2 Annen veigrunn, grøntareal 
Sideareal for snøopplag m.m. er regulert til 1,5 meter på hver side av kjørebaner. 
 

§4.3 Frisikt. 
Frisikt er regulert til 4 x 45 meter.  

§ 4.4 1.  Veg over friområde G1 med tilkomst fra veg KV6 fram til eksisterende    
avkjørsel mot Fv64 skal fortsatt være til bruk for rettighetshaver som er    
eiendom gnr 15 bnr 1. 

2. Vegen skal benyttes kun for traktor/mindre landbruksmaskiner/- utstyr og 
skal ikke ha standardhevende tiltak. 

3. For å hindre bruk av andre typer kjøretøy skal det graves en forsen-
king/dump i skillet mellom KV6 og G1 som bare kan forseres av kjøretøy 
nevnt under pkt.2. 
 

§ 5 Grønnstruktur 
§ 5.1 Områder er regulert til formål grønnstruktur. Plassering av støyskjerm i områder 1 

og 2 er vist i plankart. 
 

§ 6 Hensynssoner i reguleringsplan (pbl § 12-6) 
§ 6.1 Innenfor frisiktsoner skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger 

høyere enn 0,5m over terrenget. Oppstamma enkelttrær kan aksepteres. Frisiktsonene 
skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 

 
§ 6.2  

Hensynssone D 
Området innholder automatisk fredet kulturminne.  Det er her gjort funn av steinalderlokali-
tet og lokalitet fra romersk jernalder.  Den naturlige vegetasjonen i området skal tas vare 
på og holdes i hevd slik området ligger i dag.  Det er ikke høve til å sette i gang med gra-
ving eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme det fredete kulturminnet og dets verneområde eller 
fremkalle fare for at det kan skje.  Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske 
myndighet ved Møre og Romsdal fylkeskommune. 
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§ 7 Rekkefølgekrav 

 
§ 7.1 Lekeplass. 

Lekeplass 1 skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før ferdigattest gis 
for boliger i byggeområdet 2.  
Lekeplass 2 skal være opparbeidet før ferdigattest gis for boliger i byggeområde-
ne 9, 10, 11, 12 og 13. 
 

§ 7.2 Støyskjerm. 
Støysjerm i byggeområdet  9 – 12 og grøntområdene 1 og 2 skal være ferdig 
opparbeidet i henhold til godkjent plan før ferdigattest gis for boliger i byggeom-
rådene 9, 10, 11 og 12. 
Støysjerm i grøntområdene 1 og 2 skal være ferdig opparbeidet i henhold til god-
kjent plan før ferdigattest gis for boliger i byggeområdet 6. 
Støysjerm i byggeområdet 5 skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
plan før ferdigattest gis for boliger i byggeområdene 3, 4 og 5. 
Støysjerm i byggeområdet 1 skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
plan før ferdigattest gis for boliger i byggeområdet 1. 
Støydempende tiltak skal vurderes og dokumenteres før tillatelse gis. 
 

  
§ 7.3 
 
 

Vei. 
Adkomstveier til boliger skal være opparbeidet før ferdigattest gis for tilgrensende 
boliger.  
 

§ 7.4 Grunnforhold. 
Grunnforhold skal undersøkes og dokumenteres før rammetillatelse gis.  
 

§ 7.5 Kommunaltekniske anlegg. 
Før området opparbeides skal det foreligge en godkjent plan for kommunalteknis-
ke anlegg, som viser plassering og dimensjonering av vannforsyning, avløp, slok-
kevann, strøm og telekommunikasjon. Nåværende høyspentkabel skal bygges om 
til jordkabel. 
 

  
 
 
 
 
Molde, ________________    ________________________ 
       ordfører 
 


