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§ 1 Formål 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 
 

§ 1.1 Detaljregulering av delområde B2 innenfor områdeplanen for Bolsøya, Molde 
kommune. Område utvikles som et pilotprosjekt for klimarobust arkitektur. 

§ 2 Generelt 
 

§ 2.1 Grensene for reguleringsplanen er vist på plankartet. 
Planområdet er delt inn i reguleringsområder etter PBL §§ 12-5 og 12-6 med 
følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5.1) 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 Nærlekeplass 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5.2) 

 Kjøreveg, privat 
 Annen veggrunn 
 Gang- sykkelveg 

 

§ 3 Felles bestemmelser 
 

§ 3.1 Terreng og vegetasjon på de ubebygde delene av området skal i søkes bevart.  
Det kan ikke settes i gang tiltak eller etableres anlegg som i vesentlig grad end-
rer landskapets art eller karakter.  
 
I forbindelse med byggesøknad skal det utarbeides utomhusplan 1:200 som 
viser hvordan den ubebygde delen av tomta utnyttes. Utomhusplanen skal vise 
eksisterende situasjon med plassering, diameter og type trær på tomta. 
 
Furutrær på den ubebygde delen av tomta, mer enn 2m fra omsøkt boliger skal 
bevares.  
 
Trær skal sikres i anleggsperioden. 
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§ 3.2 Det er ikke tillat med gjerder mellom eiendommene 

§ 3.3 Bebyggelsen skal etableres på en skånsom måte. Punkt- eller stripefundamen-
tering i terrengets fallretning skal benyttes såfremt det ikke kan redegjøres for 
og dokumentere at andre typer fundamentering gir mindre inngrep i eksisteren-
de terreng.  
 
Boliger kan ikke ha nedgravet kjelleretasje. Sprengning bør unngås. Det skal 
ikke etableres bruksareal under eksisterende terreng. 
 
Ifm byggesøknad skal det redegjøres for hvordan hvert enkelt tiltak forholder 
seg til:  

 fremherskende vindretninger 

 nedbør  

 overvann  

 eksisterende vegetasjon og terreng 
 

§ 3.4 Det tillates etablert platting/terrasser som uteplass og adkomst til boligene. Ute-
plasser skal utformes som en integrert del av boligen og skal vises i byggesøk-
naden.  
 
Maksimalt tillates 100 m2 terrasse/opparbeidet uteareal pr bolig. 
 
Platting/terrasser skal utformes på en slik måte at terrenget flyter uendret under 
og trær kan bevares. 
 

§ 3.5 Alle boenheter skal etableres med pipe og vedovn eller annen oppvarming 
uavhengig av elektrisitet. 
 

§ 3.6 Bygningene kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Ved bruk av flate tak skal det 
redegjøres for robusthet med tanke på vanninntrengning.  
 

§ 3.7 Fasader skal i hovedsak benytte mørke overflater og/eller materialer som tre, 
betong eller stein.  
Ifm med byggesøknad skal redegjøres for utvendig materialbruk for hvert enkelt 
tiltak. 
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§ 3.8 Bruk av kraner under byggearbeider 
 
Dersom det er behov for bruk av byggekraner utover kote +48,1 moh skal 
Avinor Molde Lufthavn Årø kontaktes. 
 

§ 4 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, 1) 
 

§ 4.0 Boligområdet er delt opp i 3 byggeområder: BF1, BF2 og BF3. BF2 er ytterlige-
re underdelt med byggegrenser i 3 bestemmelsesområder: A, B og C.  
 
For byggeområdene er utnyttelsesgrad er definert som maksimalt tillat m2-BRA 
bolig. Ved beregning av BRA medregnes ikke teoretiske plan ved etasjehøyder 
mer en 3m, overbygde utearealer eller areal under utkragende bygningsvolum. 
 
For hvert av områdene gjelder egne bestemmelser i tillegg til fellesbestemmel-
sene. 

§ 4.1 BF1 - konsentrert småhusbebyggelse 

§ 4.1.1 Innenfor BF1 tillates etablert flermannsboliger rundt et felles tun, overdekket 
felles parkering for alle byggeområder, kjørevei frem til parkering, snuplass og 
felles areal til avfallshåndtering for alle byggeområdene. 
 

§ 4.1.2 Total m2-BRA boliger skal ikke overstige 1500 m2. Parkeringsplas-
ser/overdekket parkeringsareal innenfor BF1 medregnes ikke i BRA. 

§ 4.1.3 Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er kote +48 
 

§ 4.1.4 Det skal etableres parkeringsplasser for hver boenhet innenfor felt BF1:  
1 parkeringsplasser pr boenhet mindre 120 m2 BRA,  
1,5 parkeringsplasser pr boenhet på mer enn 120 m2 BRA 
 
Det kan etableres inntil 1 parkeringsplass for hver boenhet i felt BF2 innenfor 
BF1. 

§ 4.2 BF2 - frittliggende småhusbebyggelse 
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§ 4.2.1 Innenfor byggegrensene vist i planen til BF2 tillates etablert frittliggende enebo-
liger og kjørbar vei frem til garasje/biloppstilling/carport for hver enkelt bolig 
 

§ 4.2.2 For hver enebolig tillates maksimalt m2-BRA = 250 m2 bolig 
 

§ 4.2.3 Veg skal etableres mest mulig skånsomt mtp eksisterende store trær og følge 
eksisterende terreng. Det skal etableres snuplass. 
 

§ 4.2.4 BF2A 
 
Innenfor #A tillates etablert inntil 4 boliger 
 
Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er kote +45 
 
På grunn av fremherskende vindretning fra vest skal enhetene skal orienteres 
med lengderetning øst-vest, eller utformes på annen måte som er hensiktsmes-
sig mtp vindbelastning.  
 
Mot sør tillates utkragende bygningsdeler inntil 2 m utover byggegrense. 
 

§ 4.2.5 BF2B 
 
Innenfor #B tillates etablert inntil 2 boliger 
 
Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er kote +45 
 
Boligene tillates etablert som kjedete eneboliger 
 
Mot sør tillates utkragende bygningsdeler inntil 2 m utover byggegrense. 
 

§ 4.2.6 BF2C 
 
Innefor #C tillates etablert inntil 2 boliger 
 
Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er kote +48 
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§ 4.3 BF3 
 
Innenfor BF3 tillates etablert 1 enebolig med garasje. 
Maksimalt tillatt m2-BRA inntil m2-BRA = 300 m2. 
 
Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er kote +45 
 
Eneboligen skal etableres egen innkjøring fra sør. Innkjøringen må etableres 
med tilstrekkelig frisikt til veg og gang-/sykkelveg 
 
Det skal etableres snuplass på egen grunn. 
 

§ 4.4 Nærlekeplass 

§ 4.4.1 Areal for nærlekeplass er vist i planen 
 
Nærlekeplass er felles for hele planområdet. 

§ 4.4.2 Lekeplassen utvikles i form av et realsameie med eget g.nr/b.nr Ved utskillelse 
av eiendommer tinglyses et pliktig medlemskap.  
 
Lekeplassen skal være ferdigstilt innen det gis brukstillatelse for den tredje bo-
ligenheten innenfor planområdet. 

§ 4.4.3 Lekeplassen skal minimum inneholde sandlekekasse og sittebenk. 
 
Lekeplassen skal søkes utformet med utgangspunkt i eksisterende terreng og 
vegetasjon. 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, 2) 

§ 5.1 Kjøreveg 

§ 5.1.1 Det skal etableres kjøreveg frem til felles parkeringsområde. 
 

§ 5.1.2 Kjøreveg utformes som adkomstveg med fartsgrense 15 km/t. Normalprofil er 
3,5 meter kjørebane og 1,5 meter vegskråning på hver side. 
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15 km/t er ingen offentlig fartsgrense, og evt. skilting må skje med skilt som ikke 
kan forveksles med offentlige skilt. 
 
En anleggsvei skal etableres i forbindelse med utbygging der endelig vei vil fo-
religge. Utforming av endelig veg skal være ferdigstilt innen 50 % av boligene er 
gjennomført og gitt brukstillatelse. 
 

§ 5.2 Gang-/sykkelveg 
 
Det er satt av areal til etablering av gang-/sykkelvei. Bredde 4 m. 

§ 6 Hensynssone (Pbl. § 12-5, 6) 

§ 6.1 Frisikt 
 
Frisiktsoner angitt på plankartet skal opparbeides i samsvar med veglovens  
bestemmelser. I avsatte frisiktsoner skal det ikke være gjenstander høgere enn 
0,5 meter. 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Det vil ikke gis brukstillatelse før det er etablert slukkevannsforsyning i hht krav 
satt i brannkonsept/brannsikkerhetsstrategi utarbeidet ifm byggesøknad, samt 
lokale retningslinjer for slokkevann i Molde kommune. 

 


