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Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 
 

 

 

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 

 

DETALJREGULERING FOR  

FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 

 

PlanID 201323   Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS 

 

 

§ 1 GENERELT 

 

 Reguleringsplanen utarbeides etter Pbl. § 12-3, om detaljregulering. Planområdet er 

delt inn i arealformål og hensynssoner, etter Pbl. §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene 

gjelder for hele planområdet. 

 

 Bebyggelse og anlegg 

 Fritidsbebyggelse – frittliggende 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 Kjøreveg 

 Gangveg 

 Parkeringsplasser 

 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

 Friluftsformål 

 

 Hensynssoner 

 Frisiktssone 

 Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

 Bestemmelsesområder 

 RpBo#1 (Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur) 

 RpBo#2 (Bebyggelse og anlegg) 
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§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 Plankrav 

 I forbindelse med byggemelding skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 

1:500/ 1000 som foruten bygningene viser, hvordan den ubebygde delen av tomten 

skal planeres og utnyttes. Planen skal vise møneretning, eventuelle 

forstøtningsmurer, gjerder og terrengbehandling med høydeangivelse. 

 

§ 2.2 Byggegrenser.  

 Planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Derfor er det vist en 

sørlig byggegrense på plankartet. Mot naboeiendommer er satt grensen minimum 4 

meter fra nabogrense. 

 

 

 

§ 2.3 Form og fasader. 

 Kommunen skal se til at bebyggelsens form, proporsjoner, fasader, vindusinndeling 

og synlige materialer tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i 

forhold til omgivelsene. Bebyggelsen skal ha god estetisk utforming i samsvar med 

tiltakets funksjon og behandles fasademessig på alle frittstående sider 

 

§ 2.4 Parkering / atkomst.  

 Hyttefeltet har felles parkering fra privat kjørevegen nær ved eksisterende 

boligbebyggelse. Parkering på egen tomt er ikke tillatt. 

 

§ 2.5 Ubebygd areal.  

 Det er ikke tillatt med større oppfyllinger for å skape kunstig flate partier. 

Terrengnivåforskjeller skal overvinnes med skråninger, mindre forstøtninger og/eller 

kombinasjon av tiltak. Bebyggelsen kan benyttes som støttemur. 

 

 Naturtomten skal i størst mulig grad bevares. 

 

 Tomter avsatt til fritidsbebyggelse tillates gjerdet inn. Gjerdets høyde skal være maks 

0,7 meter. Materialbruk og fargevalg skal være i stil med fritidsboligen. Det tillates 

beplantning i tomtegrensen. 

 

§ 2.6 Vann og avløp. 

 Hyttene skal tilknyttes kommunal vannett og privat avløpstank på hver tomt. To 

tomter kan ha felles privat avløpstank. 
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§ 2.7 Anleggsperiode. 

 Åpent drensgrøft over FF1 legges om langs ny gangvegkant. 

 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 3.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende. 

 Området er satt av til frittliggende hytter med tilhørende uthus. Det kan ikke føres 

opp garasjer. 

 

 Hyttene føres opp i en etasje med loftetasje/ hems med en maks gesimshøyde og - 

mønehøyde på 3,5 meter og 5,5 meter over gjennomsnittlig nivå av planert terreng 

langs fasaden. Takvinkelen skal være maks 35 grader. Maks bygd areal for den 

enkelte tomt er sett til BYA= 120 m², inklusive tilhørende uthus. Terrasse med høyde 

over 0,5 meter fra terreng og uthus /anneks skal medregnes i BYA for den enkelte 

tomten. 

 

 Uthus/ anneks utformes frittstående eller som tydelig tilbygg for å dele opp 

bygningsmassen i flere volum. Bygninger på tomten skal ha slektskap i arkitektonisk 

uttrykk og utforming. 

 

 Maks høyde på mur - eller pilarhøyde og fylling og skjæring i forhold til opprinnelig 

terreng er 1 meter. 

 

 Ved plassering av - og planform på bebyggelsen skal det tas hensyn til eksisterende 

vegetasjon og bergknauser, som i størst mulig grad skal bevares. God tilpasning til 

terrenget uten skjemmende silhuettvirkning skal prioriteres. I skrånende terreng kan 

halvplan løsninger benyttes. Underetasje er ikke tillatt.  

 

 Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en 

hensiktsmessig plassering av hytta. 

 

 Valmtak og mansardtak tillates ikke. Hovedmøneretning skal følge langs 

lengderetning på bygningen. Takene skal tekkes med skifer, treverk, torv eller annet 

dekke med en matt og grå fargevirkning. Det er ikke tillat overflater med sterke - og 

lyse farger eller som har en blank virkning. 

 

 Uteplasser skal fortrinnsvis ligge på bakkeplan. Terrasse skal tilpasses terrenget. 

Avstand mellom terrasse og terreng skal maksimalt være 0,2 /1m. Maksimal størrelse 

på opphøyd terrasse er 30 m². 
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 RpBo#2 Tiltak er i henhold til planen. Den delen av kulturminnet ID213668 er 

allerede undersøkt og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med 

dispensasjonen. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

§ 4.1 Kjøreveg 

 Arealet skal benyttes til privat kjøreveg og atkomstveg for alle eiendommene som 

grenser til vegen og regulert gangveg. Kjørevegen har en maks bredde på 6 meter 

inklusive tilhørende skulder og grøft. 

 

 Avkjørsler fra kommunal veg må utformes i henhold til anbefalinger fra Statens 

vegvesen (Handbok N100) og forskrifter til vegloven § 43.  

 

§ 4.2 Gangveg 

 Vegen skal benyttes som felles gangveg. Ordinær kjøring til og fra hyttene er ikke 

tillatt, unntatt i nødstilfelle, nyttetrafikk og for tømming av avløpstank. 

 

 RpBo#1 Tiltak er i henhold til planen. Den delen av kulturminnet ID213668 er 

allerede undersøkt og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med 

dispensasjonen. 

 

§ 4.3 Parkeringsplasser 

 Parkering av biler skal skje på felles parkeringsplasser vist på planen. 

 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 

§ 5.1 Friluftsformål 

 Det er tillatt å ferdes i dette området. 

 

 

§ 6 HENSYNSSONER 

 

§ 6.1 Frisiktsoner 

 I avkjørsel fra kommunal veg er det anlagt frisiktsoner basert på hastighet 30 km/t. 

 

§ 6.2 Båndlegging etter lov om kulturminner 
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 I området friluftsformål er det avmerket et registrert kulturminne med ID213668 som 

skal vernes etter lov om kulturminner. Det er her gjort funn av en steinalderboplass. 

Det er ikke lov å sette i gang  med graving eller andre tiltak som kan skade, 

ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skule eller på annen måte utilbørlig 

skjemme det fredete kulturminne og dets verneområde, eller framkalle fare for at 

det kan skje. Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet ved 

Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 7.1 Kjøreveg, parkeringsplasser og gangvegen skal opparbeides og ferdigstilles før det 

kan gis ferdigattest til første fritidsbolig. 

 

§ 7.2 Dersom en under arbeid kommer over noe som kan være automatisk fredet 

kulturminne, plikter en å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelingen i 

fylkeskommunen for avklaring, jfr. Kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

 

 

VATNE ARKITEKTER AS 

Molde 29.04.2016 


