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Molde kommune 

 

Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for  

Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 

 
vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 

 

 

 
Reguleringsplan er datert 29.05.2015.  Reguleringsbestemmelsene er datert 29.05.2015. 

 

 

 GENERELT 

 

    Reguleringsformål og hensynssoner 
 
Det regulerte området er vist med stiplet plangrense. I planen er det regulert områder for følgende formål: 

 

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

 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1, BK2 og BK3) 

 Frittliggende småhusbebyggelse (B1 til B6) 

 Lekeplass (L1, L2 og L3) og  

 Uteoppholdsareal (U) 

 Område for kommunalteknisk anlegg, trafostasjon (T) 

  
 

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

 Offentlig vei 

 Kjøreveg Veg1-Veg 4 

 Gang/Sykkelveg 

 Annen veggrunn, grøntareale 

 Annen veigrunn 

 Skiløypetrasee 

 
 

Hensynssoner (Pbl § 12-6) 

 Frisiktsoner, inngår i øvrige formål 

 

1. FELLESBESTEMMELSER 

 
1.1. Rekkefølgebestemmelser  

Utbygging av offentlig veg langs planens sydgrense  kan ikke starte før det er ingått en avtale 

mellom utbygger og Molde kommune i hht PBL § 64 a. 

Jfr. dessuten rekkefølgekrav gitt i § 5.1. 
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1.2. Estetikk 

Kommunen skal ved sin behandling av søknader om tillatelse til tiltak påse at bebyggelsen får 

god form og materialbehandling. Kravet gjelder også uthus/garasje/carport. Kommunen kan 

kreve at bygninger i samme gruppe eller langs samme veg skal ha lik møneretning og 

takvinkel. 

 

1.3. Støy  

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal gjelde.  Evt 

støydempingstiltak skal være ferdigstilt før ny bebyggelse tas i bruk. 

 

1.4 Krav om utomhusplan 

 Ved byggesøknad skal det leveres utomhusplan i mål 1:500 eller større. Denne skal vise nytt 

og gammelt terreng, plassering av hus med høyde, møneretning og takvinkel, Det skal vises 

adkomstveier, parkeringsarealer, snuplass samt overflate behandling og planlagt vegetasjon. 

Utomhusplanen må nabovarsles. 

 

1.5 Krav om belysningsplan, farlige eller villedende lys. 

Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Molde lufthavn Årø skal det utarbeides en  

belysningsplan for utbyggingsområdet som skal oversendes Avinor for vurdering og  

godkjenning. 

 

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG –  

Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse (B1-B6) 
 

2.1. Type bebyggelse 

Innenfor områdene kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse, definert som enebolig 

eller tomannsbolig. Enebolig kan ha sekundærleilighet under 55 m² 

 
2.2. Grad av utnytting 

Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er BYA = 35 % inkl. biloppstillingsplasser på terreng. 

Biloppstillingsplasser skal regnes med i bebygd areal med 18 m² pr oppstillingsplass.  

 
2.3. Byggehøyde 

Bebyggelsen tillates oppført med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 9 m fra ferdig 

planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

 
2.4. Takvinkel/takform 

Bebyggelse i området skal ha saltak med møne, evt. valmtak. Takvinkel minimum 22 

grader. Mindre takvinkel eller flate tak kan tillates for mindre mellombygg. 

 

2.5. Parkering  

I situasjonsplan/søknad om byggetillatelse skal det avsettes 2 p-plasser pr bolig. 

Parkeringsplasser kan innlemmes i bolig eller i egen garasje. Garasje kan plasseres 2 m fra 

nabogrense eller veg dersom avkjørsel og snuplass på egen grunn ivaretas 

 

2.6. Uteoppholdsarealer 
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Uteoppholdsarealer som naturlig ligger inntil de ulike byggene skal ferdigstilles samtidig 

med bygget, eller senest sesongen etter ferdigstillelse, dersom dette skjer om vinteren.  

Minste areal for uteoppholdsareal er 200 m² for eneboliger og 300m² for tomannsbolig. 

Sekundærleilighet skal ha 50m² uteoppholdsareal. 

 Det skal være direkte tilgang til uteoppholdsareal fra bolig. 

 

2.7. Overvann 

Overflatevann/takvann/drensvann skal primært tas hånd om på egen eiendom. Det kan 

etableres felles fordrøyningsanlegg der grunnfoholdene krever dette. Dette må redegjøres for 

og inngå som del av teknisk plan for VA-anleggene. 

 

 

 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG –  

Byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse (BK1-BK4) 
 

3.1. Type bebyggelse 

Innenfor områdene kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse i kjede, grupper/tun, 

flermannsbolig eller rekke. 

 
3.2. Grad av utnytting 

Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er BYA = 35 % inkl. biloppstillingsplasser på terreng. 

Biloppstillingsplasser skal regnes med i bebygd areal med 18 m² pr oppstillingsplass.  

 
3.3. Byggehøyde 

Bebyggelsen tillates oppført med maks gesimshøyde 7,5 m og maks mønehøyde 10 m fra 

ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

 
3.4. Takvinkel/takform 

Bebyggelse i området skal ha saltak med møne, evt. valmtak. Takvinkel minimum 22 

grader. Mindre takvinkel eller flate tak kan tillates for mindre mellombygg. 

 

3.5. Parkering  

I situasjonsplan/søknad om byggetillatelse skal det avsettes 2 p-plasser pr bolig innenfor det 

enkelte felt. Parkeringsplasser kan innlemmes i bolig eller i egen garasje. Garasje kan 

plasseres 1 m fra nabogrense eller 2 m veg dersom avkjørsel og snuplass på egen grunn 

ivaretas 

 

 

3.6. Uteoppholdsarealer 

Uteoppholdsarealer som naturlig ligger inntil de ulike byggene skal ferdigstilles samtidig 

med bygget, eller senest sesongen etter ferdigstillelse, dersom dette skjer om vinteren. Det 

stilles ikke spesifikke krav til utearealenes størrelse, men det må være adgang til 

uteoppholdsareal eller terrasse for hver enkelt bolig.  

 

 



29.05.2015 

 

 

 

4 

 

3.7. Overvann 

Overflatevann/takvann/drensvann skal primært tas hånd om på egen eiendom. Det kan 

etableres felles fordrøyningsanlegg der grunnfoholdene krever dette. Dette må redegjøres for 

og inngå som del av teknisk plan for VA-anleggene. 

 

 

 

4.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG, Leik, Uteareal, Renovasjon 
 

4.1 Leik. Det skal avsettes minimum 50 m² felles uteoppholdsareal for hver bolig til felles leike 

og uteoppholdsareal utover det uteareal som den enkelte bolig disponerer på egen tomt. For 

området L1-Leik skal det opparbeides benker og bord, sandkasse og mist to leikeapparater 

på området mot sydøst hvor det kan tilrettelegges for universell utforming. L2 og L3 skal 

som et minimum opparbeides med sandkasse, benk og et lekikeapparat. 

Detaljert utforming vises på utomhusplan ved byggesøknad.  

 

Leikeplassene L1, L2 og L3 må være opparbeidet ved søknad om brukstillatelse for første  

bolig.  

 

4.2 Uteareal. Området skal være felles for alle boliger og være et friareal med naturlig 

vegetasjon. Området kan benyttes til fri lek, men ikke opparbeides med leikeapparater. 
 

4.3 Renovasjon  
Det tilrettelegges for løsning etter kommunens renovasjonsbestemmelser. Endelig løsning 

vises ved byggemelding. 
 

 

5.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

5.1 Vann og avløp 

Det skal utarbeides detaljplan for vann og avløp som skal godkjennes av kommunen før 

byggingen av VA-nettet starter. Vann og avløpsnett, inkludert løsning for tilstrekkelig 

brannvann skal være godkjent som driftsklart før det gis igangsettingstillatelse for 

bebyggelsen det betjener  

 

5.2 Atkomstveier, parkering og snuarealer i område for bebyggelse og anlegg 

Tomtene skal ha atkomst fra Veg 1, 2 3 og 4. Adkomstveg og parkering må opparbeides slik 

at ambulanse og brannbil kommer inntil boligene. Adkomstveg og parkering skal eies og 

driftes av alle boligene i planområdet i et felles driftslag/grendelag som etableres av 

utbygger.  

 

5.3 Skiløype 

 Skiløypetrase ryddes for vegetasjon. Lysmaster settes opp der det ikke er dekning fra øvrig 

vegbelysning. Drift og vedlikehold av løypetraseen gjøres av idrettslaget/velforening. Strøm 

til nye master  kobles til eksisterende lysløypeanlegg som driftes av idrettslaget. 
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5.4 Annet Grøntareal Ag1, AG2 og AG3 

 AG1 er avsatt for evt tekniske anlegg eller renovasjon. Området skal være felleseie og 

driftes sammen med fellesområdene i planområdet, se punkt 5.3 

 

 AG2 er vegareal som er   en dal av offentlig veg i syd.  

 

 AG3 er satt av for framtidig veitrasee. Området skal være felleseie, se punkt 5.3. Ved 

opparbeiding av ny veg skal området overføres vederlagsfritt til kommunen. 

 

5.5 Kommunalteknisk anlegg KT 

 Området er avsatt for eksisterende transformator. Området skal være felleseie, se punkt 5.3 

 

 

 

Bestemmelser slutt. 


