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Disse bestemmelsene gjelder for området avgrenset av plangrenser på plankart revidert 

13.05.2015. 

 

§ 1 Reguleringsformål etter plan- og bygningsloven § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg: 

Bolig, frittliggende 

Naust 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

 Friluftsområde i sjø 

 

§ 2 Generelle bestemmelser: 

 

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

bebyggelsen får en god form og materialbruk, i samsvar med det som er etablert på 

stedet. 

Ved søknader skal det framlegges en utomhusplan i målestokk 1:500 eller større som 

viser plassering av tiltak, bygninger og opparbeidelse av utearealer. Planen skal vise 

endringer av terreng ved påføring av nye koter og høyder. 

 

§ 3 Frittliggende småhusbebyggelse: 

 

 Utnyttelsesgraden defineres som bebygd areal i prosent av tomtegrunn, landareal, 

og settes til BYA = 10%. 

 Ved plassering av bygning eller bygningsmessige tiltak skal det tas hensyn til 

eksisterende vegetasjon ,og bevaring av denne. 

 Bebyggelse kan ikke plasseres nærmere strandlinja enn innregulert byggegrense. 

 Bygningshøyden skal avgrenses til 9 meter som kan gi plass for 2 etasjes hus med 

saltak. 

 Bygninger skal kles med tre eller naturstein. Farge skal være materialets egen eller 

avdempet jordfarge. 

 

§ 4 Naustbebyggelse: 

 

 Med naust menes bygg som forutsettes benyttet til lagring av båt og utstyr, og kan 

ikke innredes til varig opphold. 

 Største mønehøyden skal ikke overstige 6 m målt fra dørstokk hoveddør mot sjøen. 

 Største bebygde areal og bruksareal beregnet etter TEK, skal ikke overstige 50 m
2
. 

 Naustet kan plasseres inn til 2 m fra eiendomsgrense mot gnr. 14 bnr. 5. 

 Naustet skal terrengtilpasses, og skal i størrelse, formspråk, materialbruk og farge 

harmonere med bebygde og naturgitte omgivelser. 

 Vór skal oppføres i naturstein. Største tillatte høyde er kote 1,5 ved landfeste og 

1,0 ved ende i sjø. Største tillatte bredde i topp settes til 1,8 m. 



Vór med tilhørende fyllingsfot skal avgrenses innenfor reguleringsformålet i 

plankartet. 

 Fri ferdsel langs stranda skal ikke hindres ved for eksempel plassering av 

båtoppdrag eller inngjerding. 

 Området rundt naustet skal ikke privatiseres ved anleggelse av plattinger, 

plassering av benker og lignende. 

 

§ 4 Friluftsområde i sjø: 

 

Innenfor dette området kan det ikke gjennomføres tiltak som hindrer bruken av sjøen 

som friluftsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i Molde kommunestyre den 17.03. 2016, sak 30/16. 
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