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Plan ID 

201401 

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom 

 PLANBESTEMMELSER 
Plan dato 

16.10.2014 

Dato sist rev.: 

20.03.2015 

Dato vedtak: 

21.05.2015 
 

 I henhold til §§ 12-5 og 12-6 i Plan- og bygningslova gjeld disse 

reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrensa med 

reguleringsgrensen. 

 

§ 1 FORMÅL 

 

§ 2 GENERELT 

Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og hensynssonene, 

jamfør PBL 2008 § 12-5 og 12-6: 

 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

Forretninger 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (Kv1 - Kv2) 

Fortau (F1 - F3) 

 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur 

Turveg 

Friområde 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 

Hensynssone 

Frisikt 

 

Bestemmelseområder 

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 

B1: Område for kantstopp 

B2: Område for gjenvinningsstasjon 
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

§ 3.1 Plankrav 

Ved byggesøknad for området skal det legges ved en endelig situasjonsplan i 

målestokk 1:500. Situasjonsplanen skal vise: 

- Plassering på tomt og byggehøyde 

- Utforming og bruk av ubebygd areal og terrengbearbeiding. 

- Bevaring av eksisterende vegetasjon og fremtidig vegetasjon  

- Grøntområder og turveg 

- Løsning og plassering av gjenvinningsstasjon 

- Adkomst med frisiktsoner, parkeringsløsning, kantstopp for buss med 

tilhørende venteareal / møbleringssone. 

- Utebelysning, gatemøblering og lignende 

- Løsning for snøopplag 

- Nødvendig plastring langs elvekant 

 

§ 3.2 Byggegrenser 

Området kan bygges ut innenfor byggegrensene som er angitt på plankartet. 

 

§ 3.4 Terrenginngrep 

Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt og 

beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Eventuelle skjæringer og fyllinger skal få 

en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene. 

 

§ 3.5 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal, så langt som mulig, legges til grunn innenfor 

reguleringsformålene ved utforming av alle trafikkanlegg, uteoppholdsareal m.m. Ut 

over dette gjelder universell utforming av byggverk slik det er nedfelt i Plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift, TEK 10.  

 

§ 3.6 Bygninger sin form, plassering og materialbruk 

Tilbygget skal tilpasses eksisterende bygningsmasse, og plasseres innenfor 

byggegrensene som er angitt på plankartet. 

 

§ 3.7 Private avtaler 

Etter at bestemmelsene er vedtatt er det ikke tillatt ved private avtaler å etablere 

forhold som står i strid med disse bestemmelsene. 

 

§ 3.8 Krav til radioteknisk vurdering av kraner 

All bruk av tårnkraner innenfor planområdet der bommen overstiger kotehøyde + 100 

meter over havet, skal sendes Avinor for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Det må 
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foreligge en positiv radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av 

tårnkraner, før det gis rammetillatelse. Bruk av mobilkraner innenfor planområdet 

tillates uten radioteknisk vurdering. 

§ 3.9 Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og 

anleggs-tiltak i området.  

 

§ 3.10 Vesentlige avvik fra plankart og bestemmelser skal hovedsakelig skje gjennom 

reguleringsendring, jfr. PBL § 12-14. Kommunen kan, når forutsetningene er til stede, 

gi dispensasjon fra planen i medhold av PBL § 19. 

 

§ 3.11 Vedlagt utomhusplan (s. 19 i planbeskrivelsen) er ikke bindende, men retningsgivende 

for utformingen av området. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 

 

 

§ 4.2 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

a) Området er avsatt til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. 

b) Arealet skal nyttes til frisiktsone og kan ikke bebygges. 

Forretninger 

a) Området er avsatt til forretning. 

b) Innenfor området kan det bygges ut innenfor byggegrensene som er satt på 

plankartet. 

c) Bebygd areal for området er % BYA=50, der parkeringsplassene kommer 

utenom. 

d) Høyde for ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende nivå. Nødvendige 

tekniske installasjoner kan tillates høyere. 

e) Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygningsmasse med hensyn til 

formgivning og materialbruk. 

f) Arealet som ligger utenfor byggegrensene skal hovedsakelig benyttes til 

parkering og nødvendig manøvreringsareal. I tilknytning til hovedinngangen 

skal det opparbeides 3 HC-plasser. 

g) Det skal opparbeides plasser for sykkelparkering i tilknytning til 

hovedinngangen. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 

 

 

 

 

 

§ 5.2 

Kjøreveg 

a) Området er avsatt til kjøreveg (Kv1 og Kv2) 

b) Kv1 er eksisterende fylkesveg 401,Langmyrvegen, og Kv2 er avkjørsel til 

planområdet. 

c) Innenfor området Kv1 skal det også være kantstopp for buss. 

d) Kv2 skal utformes som et kryss i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 

og V121. 

Fortau 

a) Området er avsatt til fortau (F1 – F3) og følger hovedsakelig det eksisterende. 

b) I tillegg til å fungere som gangsone, skal et område innenfor F1 og F2 
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utformes som holdeplass for buss. Se videre under § 9 Bestemmelsesområde 

– kantstopp 8 (B2). 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

§ 6.1 

 

 

 

 

§ 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.3 

 

Grønnstruktur 

a) Området er avsatt til grønnstruktur. 

b) Området skal beplantes slik at det fungerer som en grønn buffer rundt 

parkeringsområdet. 

c) Området skal kunne fungere som snøopplag på vinteren. 

Turveg 

a) Området er avsatt som turveg. 

b) Turvegen er regulert med en bredde på 3 meter. Både utforming og bredde 

kan justeres under opparbeidelsen for å oppnå en best mulig tilpasning til 

landskapet.  

c) Turvegen skal, så langt som mulig, planlegges og utformes med intensjon om 

tilgjengelighet for alle. 

d) Endelig plassering av turvegen kan justeres innenfor friområdet dersom det 

ved detaljplanlegging / bygging synes mer hensiktsmessig. 

 

Friområde 

a) Området er avsatt til friområde. 

b) Innenfor friområdet er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre 

innretninger, eller gjøre unødige terrenginngrep som, ødelegger området sin 

verdi som fri- og rekreasjonsområde. 

 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

a) Området, Moldeelva, er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. 

 

§ 8 HENSYNSSONE 

§ 8.1 Frisikt 

a) Området er avsatt til frisiktsone 

b) Areal innenfor frisiktsonene skal planeres ned til 0,5 meter over nivået til 

tilgrensende veger, og området skal holdes ryddig slik at nødvendig frisikt blir 

opprettholdt til enhver tid. 

 

§ 9 BESTEMMELSESOMRÅDE 

§ 9.1 

 

 

Gjenvinningsstasjon (B1) 

a) Innenfor området skal det settes opp enheter for avfallssortering / gjenvinning. 
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§ 9.2 Kantstopp (B2) 

a) Innenfor området skal det opparbeides holdeplassområde for kantstopp. 

b) Området F2 skal blant annet utformes som ventesone med leskur, 

informasjonstavle, sykkelparkering og avfallsdunk, og skal utformes med 

utgangspunkt i Molde kommunes holdeplassnorm. 

c) Foruten etablering av ledelinje, skal området F1 holdes ryddig slik at 

fremkommeligheten for fortauet blir ivaretatt. 

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 a) Bevaringsverdig trær må måles inn og merkes før arbeidet tar til. 

b) Sammen med byggesøknad skal det vises at utbyggingen ikke kommer i 

konflikt med eksisterende hovedvannledning øst og nord for nåværende 

forretningsbygg, evt. hvordan utbygger planlegger omlegging av 

vannledningen. Løsningen skal godkjennes av Molde Vann og Avløp KF. 

c) Før ferdigattest for det nye forretningsarealet blir gitt, skal turveg og tilhørende 

friområde langs elven være ferdig opparbeidet. 

d) Nødvendig plastring av elvesiden, jf. Norconsults rapport om flomberegninger 

for Langmyrvegen 19b, skal gjennomføres samtidig med opparbeiding av 

turveg og friområdet. 

e) Avkjørsel, kantstopp med sykkelparkering, parkeringsområde med tilhørende 

skjermende vegetasjon og gjenvinningsstasjon skal opparbeides og 

ferdigstilles før ferdigattest. 

 

 
Vedtatt i Molde kommunestyre sak 34/15 

 

Molde, 21.05. 2015 

 
 
 


