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Vedtatt i kommunestyret 12.11. 2015, sak 92/15. 

PLANBESTEMMELSER 
FOR REGULERINGSPLANEN “VILLA BJERTELI”. 

 

FELLES REGLER: 
Plan og bygningsloven av 2008-06-27 gjelder for denne plan. 

§1 Planens begrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist i planen 

med reguleringsgrense (planens begrensning). 

§2 Reguleringsformål 

Området er delt inn i følgende formål (jfr.  Pbl . §12-5): 

 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse. 

 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg 

§3 Fellesbestemmelser 

§3.1 Plankrav 

Ved søknad etter plan- og bygningsloven skal det legges ved situasjonsplan i minst 

målestokk 1:500. Situasjonsplanen skal, i tillegg til bygningene, også vise hvordan den 

ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes. Planen skal vise eventuelle 

forstøtningsmurer, gjerder, adkomst til offentlig veg, areal for parkering, 

terrengbehandling med høydeangivelser og vegetasjon. 

§3.2 Byggegrenser 

Det er vist byggegrenser for eiendommen på plankartet. Mot naboeiendommer er 

grensen satt minimum 4 meter fra nabogrense.  

Støttemurer tillates oppsatt utenfor angitt byggegrense, men må omsøkes på vanlig 

måte. Støttemurer plassert mindre enn 1 meter fra nabogrense skal ikke overstige 1 

meter høyde over eksisterende terreng.  

§3.3 Utforming av tiltak og visuelle kvaliteter 

Kommunen skal se til at bebyggelsens form, fasader og synlige materialer 

tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene.  
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§3.4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

Så langt ikke annet er fastsatt i plankartet og / eller planbestemmelsene gjelder pbl. § 

29-4 for plassering, høyde og avstand. 

§3.5 Universell utforming / tilgjengelighet 

Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet, jfr. Gjeldende byggeforskrifter, 

skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, 

adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, utearealer og lignende. Det skal redegjøres 

i byggesøknaden hvordan disse prinsippene blir ivaretatt. 

§3.6 Andre forhold og unntak 

Kommunen kan gjøre unntak fra disse bestemmelsene i medhold av Pbl. § 19. 
Privatrettslige avtaler kan ikke gjennomføres i strid med denne planen. 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

§4 Arealer for boligbebyggelse 

§4.1 Utnyttelsesgrad 

Arealene for boligbebyggelse, konsentrert blokkbebyggelse kan bebygges med inntil 

45 % BYA av det totale eiendomsarealet. Bygningsdeler, hvor takflaten kan benyttes 

til uteoppholdsareal, skal ikke regnes som bebygd areal.   

Maksimal gesimshøyde for flate tak er satt til 9 meter over gjennomsnittlig planert 

terreng. Maksimal mønehøyde for saltak er satt til 13 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. Maksimal takvinkel for saltak er satt til 40 grader. 

Frittstående garasjer / boder / uthus og lignende kan oppføres med maksimal 

mønehøyde på 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng. 

§4.2 Parkering og adkomst 

Antall biloppstillingsplasser som tiltakshaver må anlegge på egen grunn beregnes 

etter følgende normer: 

 1,25 plasser pr boenhet (avrundes oppover). 

Adkomstveg, parkeringsplasser, snuplasser og stigningsforhold skal vises på 

situasjonsplanen. 

§4.3 Ubebygd areal 

Minste uteoppholdsareal er MUA=50m²/boenhet. Balkonger og terrasser kan inngå i 

dette arealet. Deler av arealet skal være skjermet for støy, jf. § 4.4.  
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Ved utforming av uteområdet skal prinsipp for universell utforming legges til grunn 

så langt som mulig. 

Det skal avsettes et areal til felles uteoppholdsareal.  Av dette arealet skal minimum 

100 m² (L1 og L2) være egnet til lek for barn. Arealet skal være støyskjermet i 

samsvar med «Støykartlegging – Villa Bjerteli» utarbeidet av Norconsult. Det skal 

være opparbeidet til formålet og minimum inneholde følgende element: 

 Område for sandkasselek 

 Lekestativ / huskestativ med fallunderlag 

 Område for fri lek 

Arealet som er angitt for lek kan benyttes til andre formål (bolig / parkering) i 

underliggende plan jfr. illustrasjonene av skisseprosjektet i planbeskrivelsen. 

Ferdigattest for tiltaket kan ikke gis før lekeområdet er ferdig opparbeidet. 

 

  §4.4 Støyforhold 

Sammen med byggesøknad skal det følge dokumentasjon for støyforhold og 

nødvendige avbøtende tiltak (støyskjerm/fasadetiltak) jfr. «Støykartlegging – Villa 

Bjerteli» utarbeidet av Norconsult.  

Støytiltakene skal sikre innendørs støynivå iht. byggteknisk forskrift. Alle boenheter 

skal ha minimum et soverom som vender mot stille/støyskjermet område. 

Alle boenheter skal ha tilgang til et uteoppholdsareal hvor støynivå skal være i 

henhold til anbefalte verdier i Miljøverndepartementets retningslinjer T1442/2012. 

Støyskjermet området må være minimum 15 m² per boenhet. Både private balkonger 

og felles uteoppholdsarealer kan medregnes i arealet. 

Ferdigattest for tiltaket kan ikke gis før nødvendige støytiltak er gjennomført. 

 

§4.5 Bevaringsområde 

Bygningen “Villa Bjerteli” er i planen tatt inn som bevaringsverdig bebyggelse. 

Eventuelle forslag til endringer i og rundt denne bygningen skal fremlegges Møre og 

Romsdal fylkeskommune, ved fylkeskonservatoren, før arbeidet omsøkes. 
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Samferdselsanlegg og infrastruktur 
 

§5 Veg 

§5.1 Offentlig veg 

Offentlig veg skal ha nødvendig bredde og stigningsforhold i forhold til gjeldende 

forskrifter og retningslinjer fra myndigheter, så langt dette er mulig. 

§5.2 Siktlinjer 

Det er ikke tillatt med konstruksjoner eller beplantning som kan være sjenerende for 

offentlig ferdsel og trafikksikker utkjøring til offentlig veg. 

§5.3 Avkjørsler 

Ny avkjørsel til eiendommen skal etableres og gamle avkjøringer skal stenges før 

bygge- og anleggsarbeid starter. Eventuell midlertidig bruk av eksisterende 

avkjøringer i anleggsperioden kan kun skje etter avtale med Molde kommune og 

Statens vegvesen. 


