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Arkivsaksnummer: 
Plan ID: R_201310 
 
Plandato: 
Dato for siste revisjon:  
Dato for godkjenning av kommunestyret:  
 
 
Bestemmelsene gjelder for områdene som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
 
 
 

§1 FORMÅL FOR PLANOMRÅDET 

 
Bebyggelse og anlegg  

KBA1 -forretning/forsamlingslokale/kontor/lager 

KBA2 -bolig/forretning/kontor 

KBA3 -forretning/kontor/lager 

KBA4 -forretning/kontor/lager 

N1 -kontor/industri/lager 

N2 -kontor/industri/lager 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg 
Fortau 
Gatetun 
Gangveg 
Gang-sykkelveg 
Annen veggrunn 
Annen veggrunn – grøntareal 
Kollektivholdeplass 
 
Landbruk, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

Landbruksformål 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
Hensynssoner 
H140_Frisikt 
H320_SikringSone_Flomfare 
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§2 FELLESBESTEMMELSER 

 
Med søknad om rammetillatelse skal det følge med dokumentasjon som angir tiltakets 
kvalitet og omfang i situasjonsplan, målsatte planer, snitt og fasader, 3D visualisering og 
tekstlig framstilling. 
 
Tiltak innenfor planområdet skal ha god estetisk kvalitet og holdbar materialbruk. Det skal 
legges vekt på utforming av volumer og detaljer samt bruk av materialer og farger som gir 
god opplevelse både nært og fra avstand. 
 
Alle tiltak innenfor planområdet skal ivareta tilstrekkelig med plasser til parkering, areal til 
uteopphold, fellesanlegg som uteboder, renovasjon og sykkelparkering. Planlagt bruk og 
opparbeidelse av utearealene skal gå fram av situasjonsplan. 
 
 
Det skal anlegges parkeringsplasser iht. følgende norm for planområdet: 
 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Kontor 100 m² BRA 2 0,5 

Forretning-detaljvare 
 

100 m² BRA 2 0,5 

Forretning-storvare 

 

100 m² BRA 1 0.25 

Industri/verksted/lager 1000 m² BRA 5 2 

Forsamlingslokale 
 

100 m² BRA 4 1 

Bolig Boenhet 1,25 2 

  
 
Parkering kan opparbeides på bakkeplan, i kjeller eller i fellesanlegg. Nødvendig areal for 
varelevering kommer i tillegg. Det skal gjøres rede for antall parkeringsplasser i 
illustrasjonsplan. 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til HC-parkering. Dette skal være 
plasser nærmest inngangsparti. 
 
Konstruksjoner i tilknytning til renovasjon skal utformes i samsvar med tilhørende bygninger. 
Lagring av avfall skal være innelåst i bygg eller låst container. Plan for renovasjonsløsning 
skal gå fram av søknad om rammetillatelse. 
 
Nye bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan benyttes for 
romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. 
 
Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T1442/2012, skal legges til grunn for støyskjerming av nye boliger og 
uteareal i tilknytning til boligene. 
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Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle 
befolkningsgrupper. Det skal gå fram av søknad om rammetillatelse hvordan universell 
utforming er ivaretatt. Alle boenheter skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. 
 
 
Geotekniske forhold i tiltaksområder skal dokumenteres og eventuelle 
stabiliseringstiltak/masseutskifting tilpasset det aktuelle byggeprosjektet redegjøres for ved 
søknad om rammetillatelse.  
  
Skulle det under arbeid i planområdet komme fram gjenstander eller annet som viser eldre 
aktivitet, må arbeidet stoppes og melding sendes kulturminnevernet ved Møre og Romsdal 
fylkeskommune omgående, jfr. §8 i Lov om kulturminner, av 9. juni 1978.  
 
Alle nye bygg og anlegg skal sendes Avinor for radioteknisk vurdering og godkjenning. 
Søknaden skal vedlegges fasadetegninger, taktegninger, materialvalg og plassering. 
Kommunen kan ikke gi byggetillatelse før positiv radioteknisk vurdering foreligger. 
 
For bruk av tårnkraner o.l. gjelder Forskrift om rapportering, registrering og merking av 
luftfartshinder av 15.07.2014.  
 
Ny lyssetting i området som kan få innvirkning på sikkerheten for luftfarten skal varsles 
Avinor.  
 

§3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
o_KV2 , o_KV3 og o_KV4 skal realiseres ved etablering av midtdeler på E39, eller når 
belastningsgrad (forholdet mellom opptredende trafikkvolum og kapasitet) i krysset mot E39 
for en av armene i krysset nærmer seg 0,80.  
 
Utearealer skal være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan før ferdigattest. 
 
 

§4 FORMÅLSBESTEMMELSER 

 
Bebyggelse og anlegg 

Parkeringskjeller under terreng kan legges utenfor byggegrenser. Ramper til 

parkeringskjeller kan etableres utenfor byggegrensene. Mindre bygg som ivaretar 

fellesanlegg kan oppføres utenfor byggegrensene.  

 

Maksimalt tillatt grad av utnytting beregnes som % BRA (bruksareal) av 

formålsområde/delområde. Parkeringsareal inngår i beregningene. Bruksareal under terreng 

regnes ikke med i grad av utnytting. 
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Det skal avsettes og opparbeides minimum 20 m² samlet uteoppholdsareal per boligenhet.  
(MUA). Uteoppholdsarealene omfatter privat uteplass (balkong) og areal avsatt til felles 
uteoppholdsareal i tilknytning til boligene. Felles uteoppholdsareal kan løses som takhager. 
 

Det tillates flate tak og pulttak. 
 
Inntil 10 % av takflaten tillates benyttet til nødvendige tekniske anlegg over maksimal 

gesimshøyde. Elementene må forholde seg til høyderestriksjonsplan for Molde lufthavn Årø. 

 

Bebyggelse skal som hovedregel ha publikumsrettet aktivitet og åpen fasade i 1. etasje mot 

utendørs oppholdsareal.  

 

Det kan samlet etableres inntil 3000 m² detaljvarehandel (definisjon iht. rikspolitiske 

retningslinjer) innenfor KBA1-KBA4. Det kan samles etableres inntil 6500 m² handel med 

plasskrevende varer innenfor KBA1-KBA4.  

 

KBA1: Området tillates benyttet til forretning, tjenesteyting, forsamlingslokale og kontor. Det 

åpnes for lager- og verkstedfunksjoner dersom dette ikke er i konflikt med andre aktiviteter i 

planområdet. 

 

Fasader skal ha publikumsrettet inngangsparti mot sør og evt. vest. 

Maksimal høyde kt. 39. 

Grad av utnyttelse: Maksimal BRA = 130%.  

 

Ferdsel for gående skal tillates og tilrettelegges gjennom KBA1 som fortsettelse av regulert 

gangveg nord for planområdet. 

 

KBA2: Området tillates benyttet til bolig, forretning, tjenesteyting og kontor. Det tillates 

etablert inntil 1600 m² bolig innenfor formålsområdet. 

 

Fasader skal ha publikumsrettet inngangsparti mot vest. 

Maksimal høyde kt. 43. De to øverste etasjene skal deles opp med en spalte til 3. etasje. 

Spalten skal være minimum 7 meter bred og plasseres sentralt på bygget. Gangbro mellom 

bygningsdelene tillates. 

Grad av utnyttelse: Maksimal BRA = 180%. 

 

KBA3: Området tillates benyttet til forretning, tjenesteyting og kontor. Det åpnes for lager- og 

verkstedfunksjoner dersom dette ikke er i konflikt med andre aktiviteter i planområdet. 

Fasader skal ha publikumsrettet inngangsparti mot øst og evt. nord. 

Maksimal høyde kt. 36. 

Grad av utnyttelse: Maksimal BRA = 130%. 
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KBA4: Området tillates benyttet til forretning, tjenesteyting og kontor. Det åpnes for lager- og 

verkstedfunksjoner dersom dette ikke er i konflikt med andre aktiviteter i planområdet. 

 

Fasader skal ha publikumsrettet inngangsparti mot nord. Bebyggelsen skal deles opp i 

minimum to frittstående enheter.   

Maksimal høyde kt. 36. 

Grad av utnyttelse: Maksimal BRA = 165%. 

 

N1: Området tillates benyttet til kontor, industri og lager. 

 

Maksimal høyde kt 34. 

Grad av utnyttelse: Maksimal BRA = 100%. 

Adkomst forutsettes koplet på ny trafikkløsning for Årø næringspark når denne etableres. 

 

N2: Området tillates benyttet til kontor, industri og lager.  

 

Maksimal høyde kt 31. 

Grad av utnyttelse: BRA = 90% 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg 
o_KV. Gjeldende utforming opprettholdes. Etablering av ramper til/fra Årø Næringspark 
tillates.  
 
o_KV1. Internveg. To kjørefelt. Kjørefelt 3,0 m og skulder 0,25 m. 
 
o_KV2. Påkjøringsrampe. Ett kjørefelt 3,5 m og skulder 0,25 m 
 
o_KV3. Avkjøringsrampe. Ett kjørefelt 3,5 m og skulder 0,25 m. 
 
o_KV4. Avkjøringsrampe og bru over Årøelva. Ett kjørefelt 3,5 m og skulder 0,25 m.  
 
o_KV5. Krohnsvingen. Ett kjørefelt 4,0 m og skulder 0,25 m. 
 
V3. Internveg Ett kjørefelt 4,0 m og skulder 0,25 m. 
 
Fortau 
FTA1, FTA2 og FTA3. Tverrprofil 2,5 m. Fortau skal opparbeides parallelt med vegen det 

ligger inntil.   
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Gatetun 
GT. Innenfor formålsområdet tillates blandet trafikk. Tilkomst til parkeringskjeller for KBA1 
tillates. 
 
Gangveg 
GG1. Eksisterende trapp opprettholdes. 
 
Gang-/sykkelveg 
GS1. Tverrprofil 3,0 m. 
 
Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Innenfor formålsområdet er etablering av tekniske anlegg i tilknytning til vegformålet tillatt. 
Vanlig vegvedlikehold er tillatt. 
 
Annen veggrunn – grøntareal 
Areal for etablering av vegfylling/veggrøft. Innenfor formålsområdet er vanlig vegvedlikehold 
tillatt. Overflatene skal jamnes til, dekkes med egnet vekstjord og tilsåes. 
 
Kollektivholdeplass 
Innenfor formålsområdet skal det etableres universelt utformet kollektivholdeplass. 
 
#1 – innenfor bestemmelsesområdet skal det etableres rampe for tilkomst mellom 
næringspark og gang-/sykkelveg. 
 
Landbruk, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
Landbruksformål. Innenfor planområdet skal landbruksformål opprettholdes som i dag. 
Bearbeidete flater skal tilrettelegges for vegetasjonsetablering og tilsåes. 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Innenfor formålsområdet skal natur- og vassdragskvaliteter prioriteres. 

 

Hensynssoner 

H 140_frisikt. Innenfor område markert som hensynsone skal frisikt opprettholdes. 
Sikthindrende vegetasjon, gjerde, murer eller liknende skal ikke ha høyde mer enn 50 cm 
over vegens plan. 
 
H320_Sikringssone_Flomfare. Innenfor hensynssonen skal det etableres tiltak for vern mot 
skade på bebyggelse og anlegg som følge av 200 års flom fra Årøelva.  
 
 
 
Godkjent i Bystyret, sak xx/15 den xx.xx.xx 
 
 
Molde kommune 


