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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 Boligbebyggelse, frittliggende bebyggelse 

Fritidsbebyggelse, frittliggende 
Naust 

Samferdselsanlegg m.m. Kjøreveg 
    Annen veggrunn, tekn. anlegg 
    Parkering 
Grønnstruktur   Friområde 

Turveg 
Landbruks-, natur- og friluftsformål 
Bruk og vern av sjøområde Friluftsområde i sjø 
 
Hensynssoner   Støysone – vegtrafikkstøy, flystøy 

Høyderestriksjoner rundt flyplassen 

§ 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 og 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. 
Formålsgrense mellom bolig og LNF-område er samtidig byggegrense. 

2.3 Alle søknader etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 skal forelegges Avinor for 
radioteknisk vurdering for å unngå konflikt mellom tiltak og restriksjoner knyttet til 



navigasjonsinstrumentene ved Molde lufthavn Årø. 
Avinor tillater at mobilkran til oppføring av boliger i planområdet uten radioteknisk vurdering. 
Til oppføring av naust tillates lastebil med kran/mindre mobilkran uten radioteknisk vurdering. 
Det er ikke tillatt å bruke tårnkran under byggearbeider av hensyn til innflygningen til 
lufthavnen fra øst. 
Avinor Molde lufthavn Årø skal varsles ved bruk av kraner innenfor planområdet.  

2.4 Rekkefølgebestemmelse: 
Det stilles krav om etablering av planfri undergang for gående og syklende før før evt. ny 
utbygging i området. 

2.5 Kulturminner: 
Dersom det ved bygge- og anleggsarbeid avdekker potensielle kulturminner, skal arbeidene 
stanses umiddelbart, og fylkeskommunens kulturavdelilng skal kontaktes for nødvendig 
avklaring, jfr. kulturminnelova § 8 andre led. 

§ 3        BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Boliger, frittliggende bebyggelse (BF 1-3) 
 
For boliger gjelder plan- og bygningslovens krav til byggehøyder og plassering.  
For hver boenhet skal det etableres min 2 biloppstillingsplasser, i eller utenfor garasje. 
Frittstående garasjebygg skal være underordnet bolighuset på tomten. 
 
Innenfor BF1 og BF2 skal det på nordsiden av turvegen/gangstien ikke etableres plattinger 
eller terrengplanering for opphold og aktiviteter nærmere denne enn 10 m. Innenfor denne 
avstanden kan området opparbeides som hagegrunn eller naturmark. 
Gjerde kan etableres i en avstand på 5 m. 
På sørsiden av turvegen/gangstien (BF3) kan det ikke settes opp gjerde eller annet hinder for 
kontakt mellom turvegen/gangstien og strandsonen. 

3.2 Fritidsbebyggelse, frittliggende 
 
Ny fritidsbebyggelse kan ikke ha gesimshøyde over 5 m, eller mønehøyde over 6 m. 
Takvinkel skal være maks 35 grader. 
Største BYA er 130 m2, inkl. uthus/anneks, eksl. parkeringsplasser.   
Jfr. kommuneplanens bestemmelser.  
 
Innenfor FF1 skal det på nordsiden av turvegen/gangstien ikke etableres plattinger eller 
terrengplanering for opphold og aktiviteter nærmere denne enn 10 m. Innenfor denne 
avstanden kan området opparbeides som hagegrunn eller naturmark. 
Gjerde kan etableres i en avstand på 5 m. 
På sørsiden av turvegen/gangstien (FF2) kan det ikke settes opp gjerde eller annet hinder for 
kontakt mellom turvegen/gangstien og strandsonen. 

3.3 Naust 
 
Naust forutsettes benyttet til lagring av båt og tilhørende utstyr, og kan ikke benyttes til varig 
opphold. 
Naust skal terrengtilpasses, og skal i størrelse, formspråk, materialbruk og farge harmonere 
med bygde og naturgitte omgivelser. Fri ferdsel langs stranda skal ikke hindres. 
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 6 m målt fra dørstokk hoveddør mot sjøen. 
Takvinkelen skal ligge mellom 28-40 grader. Totalt bruksareal eller bebygd areal i henhold til 
TEK 10 skal ikke overstige 50 m2.   
Jfr. kommuneplanens bestemmelser. 
 



§ 4       SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Kjøreveger: 
Reguleringsgrensen for kjøreveg er ytterkant for veggrunn. Areal for skjæring og fylling ligger 
på tilgrensende reguleringsformål. 
Byggegrense langs E39 gjelder også for evt. nybygg/gjenoppbygging etter brann mm. 
 

§ 5       GRØNNSTRUKTUR 

5.1 Friområde: 
I friområder skal terreng og vegetasjon i all hovedsak bevares, og det kan ikke iverksettes 
tiltak eller etableres anlegg som i vesentlig grad endrer landskapets art eller karakter.  
Det kan etableres tursti i samsvar med plankartet eller andre innretninger som fremmer 
bruken av området. Når tursti fra parkeringsplass skal etableres, skal det søkes å gjøre denne 
så brukervennlig som mulig for flest mulig. 

§ 6        LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMÅDE 

6.1 Tursti kan etableres i samsvar med plankart. 

§ 7       BRUK OG VERN AV SJØOMRÅDER 

7.1 Friluftsområde i sjø: 
I sjøområdene er det fri ferdsel så lenge denne ikke er til utilbørlig sjenanse for aktiviteten på 
land. 

§ 8       HENSYNSSONER 

8.1 Støysone vegtrafikk: 
Når tiltaket ligger innenfor gul støysone langs E39, skal det dokumenteres at tilfredsstillende 
støyforhold er ivaretatt, jfr TEK10. Dokumentasjon og saksbehandling skal følge 
retningslinjene i T-1442. 

8.2 Støysone flytrafikk: 
Med hensyn på støy fra flytrafikk, skal det for alle tiltak vedr. boligbebyggelse skal det 
utarbeides rapport med bygningstegninger og utomhusplan som viser støyavskjerming i 
henhold til TEK10. Nødvendige støyreduserende tiltak skal være gjennomført før 
brukstillatelse kan gis. 

8.3 Restriksjonsområde høyderestriksjoner rundt flyplassen: 
Innenfor restriksjonsområdet gjelder de restriksjoner som er angitt med koter på plankartet. 
For områder beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom 
interpolasjon. 
Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg 
eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene angitt på plankartet. Vegetasjon 
må holdes under hinderflatene, og fjerning av vegetasjon vil om nødvendig bli gjennomført av 
Avinor. 

 
Vedtatt i Molde kommunestyre sak …….. 
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