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§ 1 GENERELT 
 

1.2 REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5 
 
Bebyggelse og anlegg Bolig/blokkbebyggelse 
    Tjenesteyting 
    Administrasjon 
 
Samferdselsanlegg m.m. Kjøreveg 
    Gangveg/fortau 
    Annen veggrunn 
    Holdeplass 
    Parkeringshus 
 
Grønnstruktur   Friområde 
 
Bevaringsverdige bygninger 
 
Hensynssone:   Frisiktssone 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Parkering: 
 
Vedtatte parkeringsvedtekter for Molde sentrum gjøres gjeldende for planområdet. 

2.2 Energi: 
I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse 
tilrettelegges for vannbåren oppvarming.  
 

2.3 Skilting og møblering: 
Kommunens skilt- og reklamevedtekter, stadfestet 29. april 2003, gjelder innenfor planområdet. 
I tilknytning til bevaringsverdig bebyggelse skal slike tiltak forelegges kulturminnemyndighetene 
før godkjenning. 

2.4 Støy: 
Jfr. bestemmelsens pkt. 3.1. 
Ved større bygge- og anleggstiltak skal det framgå av byggesøknaden hvordan 
omgivelsene beskyttes mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 



arealplanleggingen legges til grunn. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, område BB1: 
 
Type 
Innenfor området skal det føres opp bygninger med boliger i ulike størrelser som retter 
seg mot ulike grupper av boligsøkende. Jfr. vedtatt boligsosial handlingsplan. 
Området skal ha tilkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. 
 
Plassering og høyde 
Bygningene kan oppføres innenfor de byggegrenser og byggehøyder som er angitt på 
plankart. 
 
Støy 
Det er dokumentert at arealet er vesentlig belastet av vegtrafikkstøy. Ved søknad om 
byggetillatelse må det derfor dokumenteres at en ved plassering av bygninger, valg av 
konstruksjoner og planløsning, og for nødvendig uteareal har ivaretatt gjeldende krav 
om støyreduksjon. Støyberegninger utført av Cowi AS (30.10.2014). 
 
Uteområder - rekkefølgebestemmelse 
Felles uteområder skal utformes slik at det imøtekommer ulike beboergrupper sine 
behov (inkl. barn og unge) og skal ferdigstilles samtidig med leilighetene. 
 

3.2 Tjenesteyting 
 
T1 og T2 
Dette gjelder området Reknes ungdomshus, Sandvegen 1 (A og B) og Sandvegen 4.  
Eksisterende bebyggelse er regulert som bevaringsverdig bebyggelse. 
Bygningsmessige tiltak/endringer skal alltid forelegges kulturminnemyndighetene til 
uttalelse før godkjenning. 
 
De ikke bebygde arealene skal opparbeides i naturlig sammenheng og tilpasning til 
friområdene. 
 
Aktiviteten på området skal ha offentlig/allmennyttig karakter, evt. i samarbeid med lag 
og organisasjoner. 
 

3.3 Administrasjon: 
 
A1 Julsundvegen 11 og 13 er regulert som bevaringsverdig bebyggelse. Tilbygg til 
Julsundvegen 13 er ikke omfattet av dette. 
Bygningsmessige tiltak/endringer på bevaringsverdig bebyggelse skal forelegges 
kulturminnemyndighetene til uttalelse før godkjenning. 
Det samme gjelder tiltak/endringer på tilbygget til nr. 13 som vil ha betydning for 
sammenhengen med nr. 13. 
De ikke bebygde arealene skal opparbeides i naturlig sammenheng og tilpasning til 
friområdene. 
 
Virksomheten i området skal være offentlig administrasjon og tjenesteyting. 
Tilkomsten til området skal skje via tilkomsten til Fylkeshuset.  
 
A2 - Fylkeshuset. Eksisterende bebyggelse hjemles med de byggehøyder som er 
etablert. 



Tilbygg mot Julsundvegen skal avtrappes sørover, slik at gesims mot Julsundvegen 
avgrenses til kôte + 25. 
 
De ikke bebygde arealene skal opparbeides i naturlig sammenheng og tilpasning til 
friområdene. 
 
Der det ikke er vist byggegrenser, gjelder formålsgrensen som byggegrense. 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG M.M. 

4.1 Kjøreveg, sykkelfelt og fortau: 
 
Disse skal opparbeides i samsvar med reguleringsplanen og driftes slik at det sikrer 
prinsippene om universell utforming. 

4.2 Sideareal: 
 
Sideareal langs veganlegg skal opparbeides og beplantes i sammenheng med den 
øvrige grønnstrukturen i området. 
Der det må etableres murer eller lignende, skal disse utformes i samsvar med 
kommunens visuelle profil.  
 

4.3 Parkeringshus: 
 
Dette skal etableres som et underjordisk parkeringsanlegg under den grønne 
korridoren øst for Fylkeshuset. Det forutsettes at etableringen koordineres med 
tilpasning til og ny opparbeiding av friområdet. 
 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

5.1 Friområde. 
 
De regulerte friarealene utgjør til sammen en hoveddel av bydelens grønnstruktur og 
romdannelse.  
Særpreget med vegetasjon i form av store trær skal sikres og videreføres. Dette skal 
skje ved at det utarbeides en plan for vegetasjonen i området, og skjøtsel (vedlikehold 
og fornyelse) av denne. 
 
Områdene skal være tilgjengelige for allmennheten. 
 

§ 6 HENSYNSSONE 

6.1 Frisiktssone: 
Innenfor disse skal det ikke etableres sikthindrende tiltak, anlegg eller vegetasjon som 
er høyere en 0,5 m over plan mellom de tilstøtende veger, veg og avkjørsel. 

 
Vedtatt i Molde kommunestyre sak ……. 

 
Molde, ………….     …………………………………. 

ordfører 


