
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områderegulering for ny atkomst  

til Meekelva – Djupdalen, vestre del 
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§ 1  FORMÅL 
 

Disse bestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med regu-
leringsgrense. 

 
1.1  Planens formål er å legge til rette for en utbygging i samsvar med kommunens 

planer for å sikre en helhetlig utvikling av Kringstad-området fra Meekelva til 
Djupdalen. Hensyn til områdets natur- og landskapskvaliteter og kulturmiljø er 
bestemmende for arealdisponeringen til utbyggingsområder, hovedvegføring-
er, overordnet grønnstruktur og friområder. Området skal bygges ut etter krav 
om universell utforming. 

 
1.2  Planen skal sikre allmenn ferdsel i friområdet langs strandsonen.  
 
 
§ 2  GENERELT 
 

Planområdet er etter PBL § 12-5 regulert til følgende formål 
 
2.1 Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 
 Frittliggende småhusbebyggelse (BF) 
 Konsentrert småhusbebyggelse (BK) 
 
Andre typer bebyggelse og anlegg 
 Naust 

 
2.2  Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 
 Fortau 
 Gang- og sykkelveg 
 Annet vegareal, grønt 

 
2.3 Grønnstruktur 

 Friområde 
 Friområde til lek 
 Tursti 

 
 
2.4 Landbruks,- natur- og friluftsformål 

 LNF 
 
2.5 Hensynssone 

 Faresone, høyspenningsanlegg 
 Hensynssone, bevaring kulturmiljø 
 Båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner 
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§ 3  FELLES BESTEMMELSER 
 
 Plankrav 
3.1  Byggesøknad skal vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500, som foruten 

bygningene, viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og ut-
nyttes. Planen skal vise atkomst til offentlig veg, areal for parkering, av- og på-
lessing, eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, eksisterende vegetasjon som 
skal bevares, terrengbehandling med koter- og høydeangivelse.  

 
3.2 På arealene for konsentrert bebyggelse (BK) er det krav om detaljregulerings-

plan for hele feltet.  
 

Byggegrenser 
3.3  Områdereguleringsplanen viser byggegrense mot offentlig veg 
 

Parkering 
3.4 For frittliggende boligbebyggelse (BF) skal atkomst med plassering av garasje 

og biloppstillingsplass vises på situasjonsplanen ved byggesøknad, selv om 
garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. 

 
3.5 Antall biloppstillingsplasser innenfor reguleringsområdet, skal beregnes etter 

følgende normer: 
 

 I områder for frittliggende bebyggelse (BF) skal det på egen grunn av-
settes plass for en bilplass i garasje pr. boenhet pluss 1 oppstillings-
plass. Hybelleilighet regnes som boenhet. For hybler kreves tilsvarende 
for hver annen hybel 

 
 I områder avsatt til konsentrert bebyggelse (BK) skal det avsettes plass 

for 1 bilplass i garasje pr. boenhet pluss 1 oppstillingsplass. Det skal 
søkes å samle garasjer og biloppstillingsplasser i felles garasje- og par-
keringsanlegg sentralt nær hovedatkomsten til området. 

 
 

Ubebygde areal 
3.5  På hver tomt skal det settes av tilstrekkelig og egnet uteareal til lek og opphold 

(ca. 80 m² uteareal per bolig ekskl. trafikkformål, men inkl. interne gangveger). 
Der kupert terreng gjør det vanskelig å sette av areal på tomta, kan deler av 
det offentlige friarealet regnes med i lekearealet.   

 
3.6  Det skal avsettes 200 m² sandlekeplass for hver 20. bolig, og en ballplass på 

1,5 daa for hver 200. bolig i eller i nærheten av planområdet. Offentlig friområ-
der kan regnes som del av lekearealer og kan benyttes til ballplass. Krav til 
opparbeiding av lekeplasser trer i kraft ved utbygging av 1 bolig for nærleke-
plasser og 5 boliger for kvartalslekeplasser. 

 Der terrenget ikke er egnet til ballbane, skal alternative aktiviteter etableres i 
samråd med Molde kommune. 

 
3.7  Turveger og gang- og sykkelveger skal anlegges og ferdigstilles samtidig med 

boligbyggingen av planområdet.  
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3.8 Lekeplasser og annet fellesareal, grøntanlegg, garasjeanlegg og biloppstil-

lingsplasser skal planlegges og godkjennes for bruk samtidig med utbyggingen 
av gjeldende boligområde.   

 
 Lek 1 skal være felles for området BK 8 og opparbeides i hht paragraf 3.6 
 Lek 2 skal være felles for området BK 9 og opparbeides i hht paragraf 3.6 
 Lek 3 skal være tilgjengelig for allmenheten og opparbeides samtidig med 

BK 9 i hht paragraf 3.6. 
 
§ 3.9 Lekeplassene skal inngå i detaljreguleringen for områdene BK8 og BK9. Av-

grensning av reguleringsområdet for BK8 skal omfatte LEK1 og regulerings-
området for BK9 skal omfatte Lek2 og Lek3. 

  
 
§ 4  BOLIGBEBYGGELSE 
 
 Frittliggende bebyggelse (BF 22) 
4.1 Området skal nyttes til frittliggende bebyggelse; eneboliger. Med % BYA inkl. 

garasje/parkering, ikke over 25 %. Boligene kan bebygges med leilighet for ut-
leie. Ved tilbygg, påbygg og fortetting skal bebyggelsenes eksisterende karak-
ter tas hensyn til. 

 
 Konsentrert bebyggelse (BK8 og BK9) 
4.2 BK8 skal benyttes til vertikaldelte boliger, kjedehus, rekkehus, terrassehus 

med % BYA ikke over 40 % inkl. garasje/parkering. Området egner seg for 
feltutbygging, og skal detaljplanlegges, utformes og utbygges samlet.  

 
4.3 BK9 skal benyttes til vertikaldelte boliger, kjedehus, rekkehus, terrassehus 

med % BYA ikke over 40 % inkl. garasje/parkering. Innenfor område BK9 tilla-
tes også lavblokkbebyggelse. Området egner seg for feltutbygging, og skal de-
taljplanlegges, utformes og utbygges samlet. 

 
 

Garasjeanlegg 
4.4  Garasjer kan bare oppføres i en etasje med maksimal grunnflate 40 m². Gavl-

fasaden kan ha maksimal bredde på 6.0 meter og maks høyde på gesims 3 
meter og til møne 5 meter målt fra ferdig gulv i laveste parkeringsplan. Gara-
sjer og boder skal tilpasses bolighuset med hensyn til form, materialvalg og 
farge.  

 
 
§ 5  NAUSTBEBYGGELSE 
 
5.1 Eksisterende naust kan gjenoppbygges ved brann eller annen skade i den 

størrelse og form de hadde ved skadetidspunktet.  
 
5.2  Oppføring av tilbygg eller påbygg på eksisterende naust er ikke tillatt.  
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§ 6  TRAFIKKFORMÅL 
 
6.1  Terrenginngrep ved bygging av veg skal skje så skånsomt som mulig. Eventu-

elle forstøtningsmurer skal bygges av naturstein. Det anlegges grunne grøfter 
langs vegtraseen. Grøfter, skjæringer og fyllinger, avrundes og jevnes til mot 
eksisterende terreng, og tilsåes.  

 
6.2 Trafikkarealene skal ferdigstilles samtidig med feltet for øvrig. 
 
 
§ 7  STØY 
 
7.1  Maksimal grense for øvre støy nivå innendørs settes til 30 dB(A), og for øvre 

støynivå utendørs til 55 dB(A). det skal ikke gis brukstillatelse/ferdigattest for 
bygninger i støyutsatte områder før det er anlagt støyskjerming. 

 
 
§ 8 LNF 
 
8.1 Området skal benyttes til natur og friluftsområde.  
 
 
§ 9 HENSSYNSSONER 
 
 Faresone – høyspenningsanlegg 
9.1 Bebyggelse for varig opphold skal ikke etableres innenfor faresone høyspen-

ningsanlegg i de områdene høyspenningsanlegget ledes i luftspenn.  
 
 Hensynssone – kulturmiljø 
9.2 Hensynssonene skal sikre vegetasjon og landskap rundt kulturminnene R2 og 

R3 
 

Båndleggingssone - kulturminne 
9.3 R2 er gravrøyser, R3 og R5 er områder med funn fra steinalderen. Det er ikke 

tillatt å gjøre inngrep i områdene eller i vegetasjonen. Før iverksetting av tiltak i 
samsvar med områdereguleringsplanen skal det gjennomføres arkeologiske 
undersøkelser av de automatisk fredes kulturminnene (id 120285, 120289 og 
120291) i planområdet. Id 120287 blir frigitt uten ytterligere krav til undersøkel-
ser.  

 
 
§ 10 ANDRE FORHOLD 
 
10.1  Privatrettslige avtaler kan ikke gjennomføres i strid med denne planen og dens 

bestemmelser. 
 
10.2 Ved privat utbygging settes krav om utbyggingsavtale med Molde kommune. 
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10.3  For alle byggeområder, vegtraseer og byggetiltak, skal grunnforhold dokumen-

teres ved søknad om bygging og ved byggetiltak uten søknad. Ved dokumen-
terte usikre grunnforhold skal krav i tabell 3.1 i NVE sine retningslinjer 2/2011 
samt krav og vurderinger i rapport Supplerende grunnundersøkelser regule-
ringsplan Kringstad, Norconsult, legges til grunn for videre geotekniske under-
søkelser. Tilstrekkelig sikkerhetsnivå skal dokumenteres for områdene i sam-
svar med disse kravene og i forhold til tiltaket. Det skal gå fram av byggesøk-
nad hvordan faglige råd skal bli fulgt opp av fagkyndige i den videre byggepro-
sessen. 

 


