
 

Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11. 2015, sak 91/15  

GENERELLE OG FELLES BESTEMMELSER 
Bestemmelsene er satt i henhold til plan- og bygningsloven §12-7. 

§ 1.0 Utforming og estetiske krav 
§ 1.1 Alle bygg innenfor planområdet skal oppføres slik at de tydelig leses som en sammenhengende 
helhet. Ved rammesøknad skal det foreligge tegninger som viser bebyggelsens tilpasning i forhold til 
omkringliggende bygninger. 
§ 1.2 Høyder er fastsatt og vist i plankart. Det tillates et avvik på 0.5 meter. 
§ 1.3 Grad av utnytting er fastsatt og vist i plankartet. 
§ 1.4 Bebyggelsen skal oppføres innenfor de viste byggegrenser slik at tilstrekkelige åpninger mot 
fjorden sikres. Første etasje skal være inntrukket slik at det blir en skyggekant som tydeliggjør 
overgang fra base til overbygg. Møneretning skal gå på tvers av bygningene for å lette uttrykket fra 
by og fjord. 
§ 1.5 Tekniske installasjoner skal plasseres innenfor og under regulerte grenser. 
§ 1.6 Det skal tilrettelegges for nødvendig antall felles nedgravde søppelcontainere i planområdet. 
§ 1.7 Materialene skal være robuste, varige og høre til i et havnemiljø. Variasjon i materialbruk 
tillates så framt formspråket ivaretar et enhetlig uttrykk. Det skal sikres transparens på tvers av 
byggene ved utstrakt bruk av glass i fasader og innervegger. 
§ 1.8 Illustrasjoner vedtatt sammen med planmaterialet er juridisk bindende. 
 

§ 2.0 Vilkår for bruk 
§ 2.1 Hovedarealformålet i planen er havn og havnefunksjoner. Det skal ikke tillates aktiviteter og 
funksjoner som har store negative innvirkninger på funksjonalitet. 
 

§ 3.0 Miljøkvalitet 
§ 3.1 Hovedformålet for planområdet er havn og kai, og det må tillates støy i forbindelse med 
havnens daglige drift. Under byggeperioden skal det tilrettelegges for at de mest støyende 
aktivitetene, som spunting og peling, blir utført i tidsrommet 0900 til 1700 på hverdager. Naboer skal 
varsles i god tid før slikt arbeid igangsettes. 
§ 3.2 Dersom utbygging kan føre til at bunnsediment med miljøgifter blir spredd, må tiltakshaver 
søke Fylkesmannen om tillatelse etter § 11 i forurensingsloven. Mudring må ha tillatelse fra 
Fylkesmannen etter forurensingsforskriften kapittel 22, uavhengig av om bunnen er forurenset eller 
ikke. 
§ 3.3 Med søknad om igangsettingstillatelse skal det medfølge en plan for miljøoppfølging i 
anleggsfasen som skal sikre omgivelsene mot støy, støv, utslipp fra forurensning i grunn eller 
overvann, samt trafikkfare. Plan for trafikk, riggområde og sikring av byggeplass skal fremlegges 
tilsvarende.  
 

§ 4.0 Funksjons- og kvalitetskrav 

§ 4.1 Ved søknad om tiltak skal det innsendes utomhusplan for hvert enkelt byggetrinn. I utforming 
av utomhusanlegg skal overvannshåndtering ivaretas. 
§ 4.2 Uteområder skal være universelt utformet etter gjeldende forskrifter. Det forutsettes at alle 
nye bygg utformes med gjeldende regler for universell utforming. Unntak gjelder for eksisterende 
bebyggelse der denne ikke må tas i bruk for å oppnå krav for nybygg. 
§ 4.3 Publikumsrettet virksomhet plasseres på gateplan. 
§ 4.5 Ny bebyggelse må planlegges slik at det sikres for ekstrem vind og stormflo på inntil 284 cm. 
 



 

§ 6.0 Kulturmiljø 
§ 6.1 Området mellom H1 og H2 skal holdes visuelt åpent i størst mulig grad for å sikre kontakt 
mellom Alexandraparken og sjøen, men det skal ikke gå på kompromiss med sikkerhetstiltak mellom 
K1 og K2. Er markert i plankart som hensynssone. 
§ 6.2 Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, så skal arbeidet stanses og melding sendes Møre og Romsdal 
fylkeskommunes kulturetat omgående, jfr. lov om kulturminner av 1978, §8. Arbeidet kan først 
gjenopptas etter at fylkeskommunens kulturetat har befart stedet, vurdert forholdene og foretatt 
undersøkelser. 
 

§ 7.0 Trafikkregulering 
§ 7.1 Det skal opparbeides et antall parkeringsplasser i tråd med normer i Reguleringsplan for Molde 
sentrum. Minst halvparten av disse plassene skal finnes innenfor planområdet, og skal være 
tidsbegrenset parkering i forbindelse med båtanløp på kaia. Det åpnes for at inntil halvparten av 
plassene kan kjøpes ut, eller finnes andre steder i nærområdet. 5% av parkeringsplassene skal være 
universelt utformede, og disse er eneste langtidsparkering i området. 
§ 7.2 Det skal opparbeides sykkelparkering enten desentralisert for hvert bygg eller samlet innenfor 
det regulerte området. Det bør være 2 sykkelparkeringer pr. biloppstilling innenfor planområdet. 
§ 7.3 Det skal tilrettelegges for god og oversiktlig avvikling av trafikk, samt tilstrekkelig 
oppstillingsplasser for buss, drosjer og hente-/bringesituasjon. 
 

§ 8.0 Fjernvarme 
§ 8.1 Det skal tilrettelegges for tilknytting til fjernvarmeanlegg. 

§ 10.0 Rekkefølgekrav 
§ 10.1 Uteanlegg skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. For offentlige områder som har 
sammenheng på tvers av reguleringsplaner skal felles utomhusplan foreligge ved 
igangsettingstillatelse.  
§ 10.2 Felles nedgravde søppelcontainere i planområdet skal være på plass før brukstillatelse for 
byggetrinn 3 kan gis. 
§ 10.3 Forurenset masse skal håndteres samtidig som gjennomføring av grunnarbeider i 

anleggsområdene ihht tiltaksplan for utfylling eller inngrep i forurensede masser.  

§ 12.0 Undersøkelser 
§ 12.1 Måling av radon i grunnen og i tilkjørte masser skal dokumenteres ved innsending av søknad 
om igangsettingstillatelse av grunnarbeid. 
§ 12.2 Geoteknisk vurdering skal medfølge søknad om igangsettingstillatelse. Tiltakshaver er pliktig, 
jfr. forurensningsforskriftens kapittel 2; «om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeider», til å undersøke om grunnen er forurenset. Dokumentasjon på dette skal forevises 
forurensningsmyndighet. Det stilles krav om tiltaksplan for utfylling eller inngrep i forurensende 
masser før det kan gis tillatelse etter forurensningsloven for utfylling eller inngrep i forurensede 
masser. Mindre tiltak (for eksempel utfylling <1000m2, dumping av masser eller mudring <500m3) 
kan gjennomføres uten ytterligere undersøkelser av miljøforhold i sjø. 
§ 12.3 Eksisterende kabler og kraftledninger, og eksisterende pumpestasjon og VA-ledninger må 
kartlegges og tas hensyn til ved anleggsarbeidet. 
§ 12.4 Krav til radioteknisk vurdering, med hjemmel i § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, 
navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
All oppankring av store båter, oljerigger og andre flytende objekter som overstiger +60 meter over 
havet, skal meldes fra til Avinor Molde lufthavn på forhånd. Det vil bli gjennomført en radioteknisk 
vurdering av farkosten. Det må foreligge en positiv radioteknisk vurdering av farkosten før 



 

oppankring kan finne sted. All bruk av tårnkraner innenfor planområdet der bommen overstiger 
kotehøyde +60 meter over havet, skal sendes Avinor for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 
søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Det må foreligge en positiv 
radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av tårnkraner, dør det gis rammetillatelse. Bruk 
av mobilkraner innenfor planområdet tillates uten radioteknisk vurdering. 
§12.5 Farlige eller villedende lys samt laserlys, med hjemmel i § 13-3 i Forskrift om kommunikasjons-, 
navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
Det er ikke tillatt å benytte farlige eller villedende lys samt laserlys ved oppankring av store båter, 
oljerigger og andre flytende objekter ved Storkaia av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved 
Molde lufthavn. Dette gjelder også for belysning av kaiområdet. 
  
 

§ 13.0 Arealverdier og kostnader 
§ 13.1 Før det gis tillatelse til tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, må det ved skriftlig 
avtale mellom berørte parter eller ved jordskifte i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 
annet ledd ha kommet i stand en ordning med fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles 
tiltak innenfor planområdet. 
 

§14.0 Offentlige formål 
§ 14.1 Områdene T1, K1, K2 og SF1 er offentlige formål. Område K2 er innebefattet av sikkerhetskrav 
ISPS, men tilgjengelig for offentligheten når havnen ikke er i bruk. 
 
 

§15.0 Områdebestemmelser 
Følgende formål er regulert i henhold til plan- og bygningsloven §12-5. 

15.1 Bebyggelse og anlegg 

15.1.1 Sentrumsformål (S1)  
S1 
SF1 og T1 skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. Det tillates knekk i gesims opp til kote +16 på 

byggets nordre ende for å skape åpenhet mot sentrum. Det tillates en utsiktsbalkong mot fjorden i 

byggets nordre ende som en avsluttende del av byggets form. Se plankart for høyder.  Uteområder 

rundt bygget må opparbeides i samråd med Molde kommune og planer for Molde sentrum og 

Sjøpromenaden. 

15.1.2 Andre typer bebyggelse og anlegg (AC) 
Det skal opparbeides felles renovasjonspunkt for hele planområdet. 
 

15.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

15.2.1 Torg (T1)  
T1 
Skal utformes som en del av helheten for torget slik det er vist i plankartet for Molde sentrum. 
Opparbeiding av området skal være på plass før det gis brukstillatelse for S1. 
 

 
 
 



 

15.2.3 Spesialområde sjøfront (SF1)  
SF1 
Området skal utformes slik at fotgjengere har prioritet. Det gis rom for nødvendig, men begrenset 
biltrafikk. Området skal opparbeides som en del av havnefronten. 
 

15.2.4 Havn (H1, H2)  
H1 
Det åpnes for utvidelse av formålsbegrepet havn til å innbefatte all havnerelatert virksomhet – dvs. 

virksomheter som er direkte eller indirekte knyttet opp mot generell marin virksomhet eller knyttet 

opp mot havnens daglige drift. Utvidelsen skal ikke gå på kompromiss med havnens daglige drift. Det 

tillates en utsiktsbalkong i overgang mellom eksisterende og nytt bygg for å sikre funksjonalitet for 

havneadministrasjonen, maks utkraging 1m. Gesims mot eksisterende bygg kan tilpasses 

eksisterende takform med gesims over k+13m. Uteområder rundt bygget må opparbeides i samråd 

med Molde kommune og planer for Molde sentrum og Sjøpromenaden. 

H2 
Det åpnes for utvidelse av formålsbegrepet havn til å innbefatte all havnerelatert virksomhet – dvs. 

virksomheter som er direkte eller indirekte knyttet opp mot generell marin virksomhet eller knyttet 

opp mot havnens daglige drift. Utvidelsen skal ikke gå på kompromiss med havnens daglige drift. Se 

plankart for høyder. 

15.2.5 Kai (K1, K2)  
K1 
Område for havnetrafikk. Trafikk fra og til havn skal prioriteres, men området skal utformes på en 
god estetisk måte slik at området leses som en forlengelse av sjøfronten. Fotgjengere og syklister skal 
prioriteres over bilister. Det skal være en god overgang og sammenheng mellom Alexandraparken og 
området, slik at parkens funksjon kan strekkes ut mot sjøen ved behov. 
 
Det skal legges til rette for av- og pålessing foran Storgata 6 på Hamnegatas nordside i forbindelse 

med eksisterende næringsvirksomhet. Det tillates parkering for virksomheten i samme område fram 

til det opparbeides andre gode alternativer. Biloppstilling og parkering skal ikke overlappe 

frisiktssone regulert etter plan- og bygningsloven § 12-6. 

K2 
Område for havnetrafikk. Skal kunne sperres av i henhold til ISPS-regler, men være åpent for 
offentligheten når dette er mulig. 
 

15.2.6 Havnelager (HL1)  
HL1 
Havnelager/skur og utsiktspunkt. Bygget skal utformes slik at det leses som en del av arkitekturen 
langs Storkaia.  
 

15.3 Hensynssoner 

15.3.1 Frisikt  
Sonen er regulert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-6. 
 
  


