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Generelle bestemmelser 

§ 1 Forholdet til kommuneplaner 

§ 1.1 Følgende kommunedelplaner skal gjelde sammen med Kommunedelplanen for 

Hjelset, 2016-2026: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022 

 Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune, 

2012-2022 

 Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnett-

verket i Molde kommune 

 

§ 2 Forholdet til reguleringsplaner  

§ 2.1 Ingen reguleringsplaner oppheves som følge av Kommunedelplanen for Hjel-

set, 2016-2026. Der det er motstridende interesser skal kommuneplanen gjelde. 

 

§ 2.2 Generelle bestemmelser 

a) For boligområder med planer uten krav om grad av utnytting eller hvor utnyt-

telsesgrad er angitt på annen måte enn %-BYA skal %-BYA = 30 % gjelde. 

b) For planer uten bestemmelser for byggehøyde, eller byggehøyde kun angitt i 

etasjetall skal PBL § 29-4 legges til grunn. 

c) I planer da det er regulert til villamessig bebyggelse skal villamessig forstås 

som frittliggende bebyggelse (enebolig, vertikaldelt/horisontaldelt tomannsbo-

lig) 

 

Retningslinjer: 

1. Ved vurdering av dispensasjon av utnyttelsesgrad kan det legges vekt på 

gjennomgående utnyttelsesgrad i strøket. Med strøk menes veg- og gaterom. 

Kommunen vurderer hva som kan inkluderes i vurderingen. 

2. Ved lavere volum kan høyre utnyttelsesgrad vurderes. 

 

§ 3 Krav om reguleringsplan 

§ 3.1 Bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få en vesentlig virkning for mil-

jø og samfunn krever reguleringsplan.  

 

§ 3.2 Tiltak med maksimalt 4 nye boenheter i områder innenfor eksisterende bolig-

bebyggelse krever normalt ikke reguleringsplan dersom volum og form tilpasses om-

kringliggende bebyggelse og bestemmelser om uteopphold, lek og parkering blir iva-

retatt.  

 

§ 3.3 Følgende områder regulert/merket med båndleggingssone i plankartet skal 

planlegges helhetlig gjennom områderegulering: 

 

a) S_1 Hjelset sentrum 

b) B_2 Oppdølvegen 
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For området A_6 (massedeponi) kreves det en detaljreguleringsplan. 
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§ 4 Innhold i utbyggingsavtaler 

§ 4.1 Utbyggingsavtaler forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbyg-

ging i henhold til vedtatt plan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller re-

guleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging av offentlige anlegg 

og/eller tilpasning av slike anlegg. Med offentlig anlegg menes alle anlegg/tiltak som 

er regulert til offentlig formål i arealplanen, for eksempel offentlige trafikkanlegg, of-

fentlige friområder, offentlige anlegg for vann og avløp o.l.  

 

§ 4.2 Utbyggingsavtale knyttet til boligsosiale tiltak forutsettes inngått der kommunen 

skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene. Utbyggingsavtale 

knyttet til boligsosiale tiltak skal utformes i henhold til kommunestyrets forutsetnings-

vedtak.  

 

Bestemmelser til arealformål 

§ 5 Boligbebyggelse 

§ 5.1 Innenfor området Hungnesmarka (B_3) skal det ved regulering avsettes areal til 

barnehage. 

 

Retningslinjer til offentlig tjenesteyting 

1. Før området Hungnesmarka utvikles videre, bør området B_1 reguleres og ut-

vikles. 

 

 

§ 6 Offentlig tjenesteyting  

§ 6.1 Areal avsatt til offentlig tjenesteyting skal benyttes til offentlige anlegg, herunder 

barnehager, barne- og ungdomsskoler, sykehus, brannstasjon, helse- og velferds-

senter o.l.  

 

§ 6.1.1 I forbindelse med detaljregulering av sykehusområdet O_3 kan deler av om-

rådet B_2 inngå i reguleringsplanen uten at dette utløser plankrav for hele området 

B_2. 

 

§ 6.2 Størrelsen på areal til uteområder i barnehager og på skoler skal være i hen-

hold til statlige retningslinjer. Uteområdene skal ha god sammenheng og være egnet 

til lek og opphold.  

 

§ 6.3 Barnehagetomter skal primært lokaliseres i barnas nærmiljø, sekundært i til-

knytning til de større arbeidsplasskonsentrasjonene. 

 

§ 6.4 Ved etablering av helse- og omsorgssenter beregnet for varig opphold skal det 

settes av godt egnede uteoppholdsareal.  
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Retningslinjer til offentlig tjenesteyting 

1. Skoler og barnehager bør der det er mulig lokaliseres i tilknytning til grønne om-

råder som kan benyttes av barna og ungdommen. 

2. For skoler og helse- og omsorgssenter kan deler av uteoppholdsarealet være 

regulert som offentlige friområder og inngå som en del av tilliggende grønn-

struktur.   

3. For helse- og omsorgssenter beregnet for varig opphold bør uteoppholdsarea-

let være minimum 25 m² per 100 m² bruksareal. 

 

§ 7 Handel og næring  

§ 7.1 Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende kjøpesenter eller forretnings-

areal for detaljvarer med en samlet BRA over 3000 m² tillates ikke innenfor kommu-

nedelplanens område. Handels- og servicetilbud skal lokaliseres innenfor området 

regulert til sentrumsformål. 

 

§7.2 Hjelset sentrum 

Innenfor området regulert til sentrumsformål kan det etableres handels- og tjeneste-

virksomhet rettet til lokale behov i samsvar med statlige retningslinjer. 

 

Retningslinjer til handel og næring 

1. Næringsvirksomhet skal lokaliseres i samsvar med målsetting om rett virk-

somhet på rett sted. Lokaliseringskriteriene er beskrevet i planbeskrivelsen.   

2. Innenfor området O_3 kan det etableres service- og handelsvirksomhet som 

del av eller i tilknytting til sykehuset. 

 

§ 8 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

§ 8.1 Hovedruter for sykkel og gangtrafikk skal sikres i samsvar for kommunedelplan 

- Hovednett for gående og syklende i Molde kommune. Nye utbyggingsområder skal 

tilrettelegges med effektiv sykkelforbindelser til hovednettet. 

 

§ 8.2 Trafikksikre gangforbindelser skal ivaretas i all arealplanlegging.  

 

§ 8.3 Kollektivtransportens fremkommelighet skal sikres på alle hovedruter. Etable-

ring av holdeplasser skal skje i samråd med Molde kommune og den aktuelle veg-

eier. Kommunal norm om utforming av bussholdeplasser skal legges til grunn. 

  

§ 8.4 Ved etablering av næringsvirksomhet skal det legges til rette for trafikksikker 

varelevering. Varelevering skal primært løses på egen grunn.  

 

§ 8.5 Alle arealplaner skal ta hensyn til virkningen for trafikksikkerhet og fremkomme-

lighet på berørt vegnett.  

 

§ 8.6 Avkjørsler fra riks- og fylkesveg der det ikke er krav om reguleringsplan skal 

plasseres, utformes og brukes i samsvar med gjeldende vegnormal og vurderes etter 
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den til en hver tid gjeldende rammeplan for holdning til avkjørsler, jf. vegloven §§ 40-

43.  

 

§ 9 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

For området avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg er reguleringsformålet satt til 

næring, forretning og boliger.  

 

§ 10 Parkering 

§ 10.1 Det skal avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med tabel-

len nedenfor. 

 

§ 10.2 Da det ikke er samsvar mellom parkeringskravene i gjeldende reguleringsplan 

og kommuneplanens krav skal kommuneplanen gjelde. 

 

§ 10.3 Minst 5 % av felles og/eller offentlige parkeringsanlegg skal være tilrettelagt 

for forflyttingshemmede. Parkering utformes, plasseres og skiltes i samsvar med 

gjeldende normer og anbefalinger. 

 

§ 10.4 Minst 6 % av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg 

skal ha ladepunkt for elbiler. 

 

§ 10.5 Sykkelparkering ved kommunale/fylkeskommunale/statlige bygg og institusjo-
ner skal skje i tilknytting til hovedinngangen. Minst 40 % av den påkrevde sykkelpar-
keringen skal skje under tak. Valg av stativet skal fastsettes av kommunen. 
 
 
Retningslinjer til parkering 

1. For boliger kan krav om sykkelparkering dekkes med tilstrekkelig bodareal 
i/ved huset eller garasjen. 

2. Minstekravet for sykkelparkering gjelder ikke for eneboliger. 
3. Forslagsstiller til reguleringsplaner bør i bestemmelsene tilrettelegge for strøm 

ved parkeringsplassene: 
a. Bolig med felles parkeringsareal: En per boenhet 
b. Parkering for ansatte: Min. 20 % av parkeringsplassene 
c. Nærings/besøksbygg: Min. 10 % av parkeringsplassene 

 

 

  



Kommunedelplan for Hjelset, 2016-2026  Planbestemmelser og retningslinjer 

  9 

Krav til parkeringsplasser for nærings- og servicefunksjoner 

(I de tilfeller det er nødvendig skal det rundes ned til nærmeste hele tall) 

 

Bilplasser 
Virksomhet  P-formål  Antall 

  Min - Maks 

Forretning/detaljhandel Ppl/100 m² BRA 1,5 – 4,0 

Kjøpesenter  Ppl/100 m² BRA - 

Kontor  Ppl/100 m² BRA 1,0 – 3,0 

Industri/lager Ppl/100 m² BRA ≥ 1,0 

Forsamlings – og  
konferansesenter 

Ppl per 10/sitteplass ≥ 3,0 

Hotell Ppl/Gjesterom ≥ 0,5 

Restaurant/kafe Ppl/100 m² BRA ≥ 4,0 

Barnehage Ppl/Avdeling ≥ 6,0 

Institusjoner/sykehjem Ppl/Sengeplass/boenhet ≥ 0,5 

Barne- og  
ungdomsskole 

Ppl/Ansatt 0,5 – 1,0 

Videregående skole Ppl/Ansatt 0,5 – 1,0 

Høyskole Ppl/Student 0,1 – 0,5 

Idrettsanlegg m/  
tilskuere 

Ppl/10 tilskuer 0 – 4 

Idrettsanlegg u/  
tilskuere 

Ppl/100 m² BRA ≥0,5 

Båthavn Ppl/Båtplass ≥ 0,3 

 

 

 

Sykkelplasser 
Virksomhet  P-formål  Antall 

  Min 

Forretning/detaljhandel Ppl/100 m² BRA 0,3 

Kjøpesenter  Ppl/100 m² BRA - 

Kontor  Ppl/100 m² BRA 0,5 

Industri/lager Ppl/100 m² BRA 0,2 

Forsamlings – og konfe-
ransesenter 

Ppl per 10/sitteplass 1,0 

Hotell Ppl/Gjesterom 0,1 

Restaurant/kafe Ppl/100 m² BRA 0,2 

Barnehage Ppl/Avdeling 2,0 

Institusjoner/sykehjem Ppl/Sengeplass/boenhet 0,3 

Barne- og ungdomssko-
le 

Ppl/Ansatt/elev 0,5 

Videregående skole Ppl/Ansatt/elev 0,5 

Høyskole Ppl/Ansatt/elev 0,5 

Idrettsanlegg m/  
tilskuere 

Ppl/10 tilskuer 1,0 

Idrettsanlegg u/ 
tilskuere 

Ppl/100 m² BRA 1,0 

Båthavn Ppl/Båtplass 0,1 
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Krav til parkeringsplasser for bolig 

(I de tilfeller det er nødvendig skal det rundes ned til nærmeste hele tall) 

 

Bilplasser 
Boligtype P-formål  Antall 

  Min 

Boenhet  Boenhet ≤ 60 m² 
Boenhet ≥ 60 m² 
 

1,5 
2,0 

Studentboliger Boenhet ≤ 30 m² 
Boenhet ≥ 30 m² 
 

0,2 
0,5 

 

 

 

Sykkelplasser 
Boligtype P-formål  Antall 

  Min 

Boliger Boenhet ≤ 60 m² 
Boenhet ≥ 60 m² 
 

1 
2 
 

Studentboliger Boenhet ≤ 30 m² 
Boenhet ≥ 30 m² 
 

1 
1 
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§ 11 Blå og grønne strukturer  

§ 11.1 Tiltak for å fremme friluftsliv, turveier og områder for lek og rekreasjon kan 

tillates.  

 

§ 11.2 I regulerings-, dele- og byggesaker skal aktuelle gangatkomster til overordnet 

grønnstruktur og friluftsområde sikres/gjennomføres.  

§ 11.3 Ved søknad om tiltak iht. pbl. §§ 20-1 og 20-2, skal det dokumenteres at store 

trær og annen verdifull vegetasjon bevares og gis gode vekstforhold, og at det avset-

tes tilstrekkelig plass til rotsystem og krone. Ved søknad iht. §§ 20-1 og 20-2 skal det 

ved innsendelse av søknad redegjøres for hvordan store trær eller annen verdifull 

vegetasjon er ivaretatt.  

§ 11.4 Dersom større trær fjernes eller skades, i strid med gitt tillatelse eller godkjent 

reguleringsplan, kan kommunen kreve satt opp fullverdige erstatningstrær. Jf. for øv-

rig pbl. § 32-3. Det samme gjelder for allébeplantning eller enkeltstående trær som er 

regulert for bevaring innenfor arealformålet trafikkområde eller annet formål langs 

veiene, jf. pbl. § 32-3 

§ 11.5 Sammenhengende grønne korridorer og grøntdrag (uavhengig av formål) i 

byggesonen, inkl. forbindelser til overordnete friluftsområder, skal sikres og videreut-

vikles. Grønne korridorer og grøntdrag ivaretar både landskap, økologiske sammen-

henger og ferdselsårer. Gatetrær og alléer langs veier og stier skal sikres gjennom 

reguleringsplan. 

 

 

§ 12 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

§ 12.1 Byggeforbud i 100-metersbeltet fra strandlinjen gjelder ikke der annen bygge-

grense fremgår av gjeldende reguleringsplan. Bebyggelse skal ikke være til hinder 

for ferdsel i strandsonen.   

 

§ 12.2 Nødvendige bygninger og anlegg i tilknytning til landbruksvirksomhet kan opp-

føres innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det er en forutsetning at tiltaket er nød-

vendig for virksomheten, og at det er nødvendig for drifta at dette blir plassert innen-

for 100-metersbeltet. Det skal tas særlig hensyn til jordvern, natur- og kulturmiljø, 

kulturminner, friluftsliv og allmenne interesser.  

 

Disse reglene gjelder også for gjenoppbygging av bygninger eller anlegg etter brann 

eller ulykke. 

 

§ 12.2 Tiltak som fremmer friluftsliv kan tillates forutsatt at økologiske funksjoner i 

strandsonen blir opprettholdt (med tiltak menes i denne sammenheng opparbeiding 

av turstier, fasiliteter knyttet til friområder og liknende).  
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§ 12.3 Langs vann og vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftsin-

teresser ivaretas. Langs alle vassdrag med årssikker vannføring (elver, bekker, vann 

og tjern) skal det opprettholdes og om mulig utvikles et naturlig vegetasjonsbelte som 

ivaretar viktige økologiske funksjoner, motvirker erosjon og bidrar til flomsikring og 

friluftsliv. 

 

§ 12.4 Byggegrenser langs vann og vassdrag 

a) I områder regulert til LNF i kommuneplanen tillates det ikke tiltak etter pbl. 

§§20-1, 20-2 og 20-3 nærmere vassdrag enn 100 meter (pbl § 11-11 nr. 5).  

b) I ikke regulerte byggeområder langs vassdrag tillates ikke tiltak nærmere 

vassdrag enn 20 meter (pbl § 11-9 nr. 5).  

c) I regulerte områder langs vassdrag gjelder byggegrenser i vedtatte regule-

ringsplaner. 

d) Faresoner, hensynssoner og andre krav satt i kommunedelplanen gjelder for 

alle områdene. 

 

Retningslinjer: 

1. Ved søknad om tiltak (bebyggelse og anlegg) langs vannfronten bør utfor-

mingen av tiltakene synliggjøre og utvikle stedets særtrekk. Naturlig vegeta-

sjon bør i størst mulig grad bevares, og ved nyetablering skal stedegen vege-

tasjon benyttes.  

2. Langs resterende vann, vassdrag og myrer bør det være en 5 meter sone (be-

regnet fra kant) for å sikre en kantvegetasjon som ivaretar dyreliv, estetikk og 

biologisk mangfold. 

3. Med tiltak menes tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven kapittel 20, 

og landbruksveger. For tiltak som vil berøre eller komme i nærheten av kul-

turminner, skal det foreligge uttalelse fra kulturavdelinga i Møre og Romsdal 

fylkeskommune før tillatelse gis. Det vises dessuten til kulturminnelovens reg-

ler knyttet til automatisk fredete kulturminner og til eventuelle funn av slike un-

der gjennomføring av tiltak. Jfr. Kulturminnelova kap. II. 
 

§ 13 Fritidsbebyggelse og naust 

§ 13.1 Ny fritidsbebyggelse kan ikke ha gesimshøyde over 5 meter eller, mønehøyde 
over 6 meter. Takvinkelen skal være maks 35 grader. Maks BYA er 130 m2, inklusiv 
uthus/anneks, eks. parkeringsplasser. Utnyttelsesgraden beregnes i henhold til gjel-
dende teknisk forskrift (TEK). 
 
§ 13.2 Det skal legges vekt på god tilpasning av hyttene i terrenget. Terrengtilpas-
ningen skal illustreres i forbindelse med reguleringsplan. 
 
§ 13.3 Viktige utsiktspunkt og horisontallinjer/silhuettdannede områder skal ikke byg-
ges ned. 
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§ 13.4 Nye fritidsboliger skal ikke beskjære sammenhengende urørte naturområder, 
attraktive friluftsområder eller viktige sti- og løypenett. 
 
§ 13.5 Det er ikke lov å sette opp gjerder rundt eiendommen. Nettinggjerde for av-
skjerming mot dyr på beite omfattes ikke av forbudet. 
 
§ 13.6 Naust forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og kan ikke benyttes 
til varig opphold. Naust skal terrengtilpasses, og skal i størrelse, formspråk, material-
bruk og farge harmonere med bygde og naturgitte omgivelser. Privatiserende tiltak 
rundt naustet er ikke tillatt, og fri ferdsel langs stranda skal ikke hindres. 
 
§ 13.7 Naust skal oppføres frittliggende. Sammenbygging av naust kan aksepteres 
om forholdene tilsier det. Kaier eller moloer tillates ikke uten at dette inngår i egen 
detaljreguleringsplan. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 6 m målt fra dørstokk 
hoveddør mot sjøen. Takvinkelen skal ligge innenfor 28-40 grader. Totalt bruksareal 
eller bebygd areal beregnet i henhold til TEK, skal ikke overstige m2-BYA=40 m2. For 
naust tilhørende gardsbruk er m2-BYA tilsvarende m2-BYA = 50 m2. Evt. loftsrom skal 
ikke inneholde måleverdige areal. Altan/utkraging er ikke tillatt. Strandlinjen skal be-
vares i størst mulig grad når det gjelder terreng og vegetasjon. 
 
§ 13.8 Der det er praktisk mulig skal, elveforbygninger o.l. i hovedsak utføres i natur-
stein. 

Faresoner og hensynssoner 

 

§ 14 Faresoner  

§ 14.1 Ras – og skredfare 

a) Skredsikkerhet skal dokumenteres i plansammenheng. Der skredsikkerhet ik-

ke er dokumentert i reguleringsplan, skal dette gjøres ved byggesøknad.  

b) Ved tiltak jf. PBL § 11-7, nr. 1-2 innenfor ras- og skredfareområder, skal fare-

nivået og eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 

c) I områder under marin grense skal eventuell forekomst av kvikkleire og rasfare 

vurderes av geoteknikker. Sikringstiltak må være gjennomført før bygging. 
 

§ 14.2 Flom og havnivåstigning 

a. Reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 som berører 

Faresone flom skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet opp-

nås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes og dokumenteres. 
b. Flomfaren langs kysten skal vurderes i alle reguleringsplaner som er berørt av 

Faresone flom i kommuneplanen etter veileder «Håndtering av havnivåstig-

ning i kommunal planlegging» (DSB og Fylkesmannen.no).  

c. Naturlige flomveier skal bevares. 

d. Innen en avstand på 30 meter fra bekker/elver med årssikker vannføring og 

som ikke er omfattet av faresone flom skal det i reguleringsplaner og tiltak et-

ter plan- og bygningslovens § 20-1 planlegges og utformes slik, at tilstrekkelig 
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sikkerhet mot flom oppnås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurde-

res og dokumenteres. 

e. Utbyggingstiltak under kote +4 skal etablere egne overvannssystem for bort-

ledning til sjø og ikke tilknyttes det kommunale fellessystemet.  

f. Ved etablering av private avløpsnett der sluk ligger lavere enn kote +4 m, tilla-

tes ikke påslipp til offentlig nett gjennom selvfallsystem. Påslipp til offentlig nett 

skal skje ved hjelp av pumpeanlegg med tilbakeslagssikring.  

 

§ 14.3 Høyspenning  

I reguleringsplaner og ved søknad om tiltak skal avstand fra høyspenningsanlegg til 

bygg for varig opphold, samt tilhørende uteareal og lekeplasser, ikke ligge nærmere 

enn en grense for magnetfeltet på 0,4 μT (mikroTesla). Jfr. retningslinjer fra Statens 

strålevern. 

 

Retningslinjer: 

1. Ved etablering av boliger, barnehager, skoler og utelekeområder og andre 

rekreasjonsområder nær høyspentanlegg eller transformatorstasjoner, skal 

det foretas en utredning av virkningene dersom det elektromagnetiske feltet 

ved gjennomsnittlig årlig strømbelastning overstiger 0,4 μT. Det samme gjel-

der ved etablering av høyspentanlegg eller transformatorstasjoner. Utredning-

ene skal foreslå avbøtende tiltak. 
 

§ 14.5 Skytebane  

Ved søknadspliktige tiltak på eller i tilgrensende områder til skytebane skal det rede-

gjøres for hvordan sikkerhet og akseptabelt støynivå jf. statlige retningslinjer for sky-

tebanestøy skal sikres.  

 

 

§ 15 Hensynssoner 

§ 15.1 Naturtyper  

Ved tiltak jf. PBL 11-7 innenfor hensynssone naturtyper skal økologiske funksjoner 

opprettholdes.  

 

§ 15.2 Restriksjonssone Flyplass 

a. Innenfor hensynssone H190_1 (jf. Avinors tegning) gjelder de høyderestriks-

joner som er angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen for 

Molde lufthavn Årø, Avinors tegning ENML-P-08 datert 20.08.2013. For områ-

der beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjen-

nom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder 

(bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høy-

derestriksjonene som er angitt på plankartet. vegetasjonen skal holdes under 

hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført av 

Avinor. Avinors gjeldende saksbehandlingsrutiner skal brukes for håndtering 

av utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen på lufthavnen. 
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b. Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190_1 (jf. Avinors tegning) 

skal innarbeide høyderestriksjonene i form av egen hensynssone på regule-

ringsplanene, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-6 og 12-7. Alternativt må det i 

nye reguleringsplaner angis bestemmelser med maksimal tillatt mønehøyde 

på bygninger og anlegg som ikke overstiger høyderestriksjonene i restrik-

sjonsplanen ENML-P-08 for lufthavnen. 

 

c. Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor hensynsso-

ne H190_2 (jf. Avinors tegning), dvs. områder med byggerestriksjoner rundt 

navigasjonsanlegg ved Molde lufthavn Årø vist med koter (røde streksymbol) 

på Avinors tegning ENML-P-09 datert 20.08.2013, skal håndteres etter 

Avinors gjeldende saksbehandlingsrutiner. For områder beliggende mellom de 

viste koter, skal byggerestriksjonene beregnes gjennom interpolasjon.  

 

d. Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen 

rundt lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken.    

 

§ 15.3 Nedslagsfelt drikkevann 

Innenfor nedslagsfelt for drikkevann er det forbudt med tiltak som kan forurense drik-

kevannet. 

 

§ 15.4 Støysoner 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i planleggingen T-1442/2012 gitt i ta-
bell 3 skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven pbl 
§ 20-1.  
 
 

Retningslinjer: 

 

1. Støysonene i kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved vurdering av 
støypåvirkning og behov for utredninger. 

2. Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I 
plan- og byggesaker for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes mak-
simumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07 og på sønn- og helligdager, 
maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente støygrenser. 

3. Lydnivå (Lden) i grønnstruktur skal holdes under 55 dBA og et lydnivå ned 
mot 50 dBA skal tilstrebes. I og i nærheten av rekreasjonsområder med lydni-
vå under 50 dBA, såkalte stillesoner, skal utbygging og endring av virksomhet 
planlegges slik at økning av støynivået i rekreasjonsområdet unngås. 

4. Med støyfølsom bruk menes skoler, barnehager, boliger, sykehus, pleieinsti-
tusjoner, fritidsboliger og rekreasjonsarealer. 

5. Med planforslag eller søknad om ny bebyggelse eller om anlegg som kan pro-
dusere økt støy, skal det følge en støyfaglig utredning med beregning og kart-
festing av støysoner, samt påvirkning på nærliggende støyømfintlig bruk, med 
forslag til avbøtende tiltak og en vurdering av effekten av disse. 
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6. Det tillates ikke støyfølsom bebyggelse i rød støysone med brudd på for-
urensningsforskriften. 

 
  
 

 

§ 15.4 Hensynssone kulturmiljø/båndleggingssone kulturminne 

Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, for-

andre, tildekke, skjule eller på en annen måte utillatelig ødelegge kulturminner innen-

for disse områdene, uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene, jf. kml. §§ 3 og 8. 

 

Retningslinjer: 

Ved utarbeiding av reguleringsplaner må eventuelle kulturminne og kulturmiljø be-
skrives i planbeskrivelsen, og det skal vises hvordan en har søkt å ta hensyn til dis-
se.  
 
Dersom verdifulle kulturminne eller kulturmiljø blir berørt av utbyggingstiltak, eller til-
taket kan virke inn på hittil ukjente automatisk fredete kulturminne, skal saken legges 
fram for regional kulturminnemyndighet (jf. PBL § 11-9, nr. 7 og Kulturminnelova 
(KML) § 8, 1. og 4. ledd.).  
 
Dersom det i sammenheng med gravearbeid avdekkes automatisk fredete kulturmin-
ner, eller det viser seg at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, 
skal arbeidet straks stanses og fylkeskonservator orienteres for en nærmere grans-
king på stedet, jf. kulturminnelova § 8, 2.ledd. 

Uterom, fortetting og estetikk 

 

§ 16 Generelt om lek og uterom 

 

§ 16.1 Fellesbestemmelser for lek og uterom 

a. Utforming og oppfølging av krav stilt i bestemmelsene må dokumenteres i alle 

planer.  

b. I detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner uten plankrav skal det 

utarbeides en utomhusplan som viser arealer til lek og opphold. Planen bør 

også vise plassering av utstyr, nye og eksisterende koter, områder for ferdsel 

og beplantning, murer og materialbruk. Utomhusplanen skal være i målestokk 

1:200. 

c. I detaljreguleringsplaner skal det ligge ved sol- og skyggediagram som viser 

solforholdene for minst vår-/høstjevndøgn kl. 15.00. 

 

§ 17 Lekeplasser 

 

§ 17.1 Generelle krav til lekeplasser 
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a. Hovedatkomsten til lekeplasser skal være langs gang-/sykkelveger, fortau, sti, 

gjennom grøntområder eller langs lavt trafikkerte veger. Ved kryssing av veg 

skal det legges til rette for trafikksikre løsninger.  

b. Minst 50 % av lekeplassen skal være solbelyst ved klokken 15.00 ved 

vår/høstjevndøgn.  

c. Ingen areal brattere enn 1:3 kan brukes som lekeareal. 

d. Det tillates ikke et støynivå på mer enn 55 dB på lekeplasser. Dette må doku-

menteres. 

e. Ingen areal smalere enn 10 meter kan regnes som lekeareal. 

f. Areal avsatt til kjøreveg, parkering, fareområde og areal belagt med restriksjo-

ner som hindrer barn sin frie lek, skal ikke regnes som lekeareal. 
g. Lekeplasser skal ikke etableres under eller i tilknytning til høyspentlinjer. Det 

tillates ikke bygd trafo i tilknytning til lekeplasser.  

h. Lekeplasser skal kunne brukes året rundt. 

 

§ 17.2 Sandlekeplasser (2-6 år) 

a. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 50 meter fra boligene. 

For å sikre et funksjonelt areal skal en sandlekeplass være minst 200 m² og 

kan betjene opptil 20 boenheter. Der det er hensiktsmessig og avstandskra-

vene overholdes kan flere lekeplasser slås sammen. For hver 5. boenhet over 

20 må lekearealet økes med 25 m².  

 

b. Lekeplassen skal minimum tilby sandarealer, et lekeapparat og sitteplasser. 

Deler av arealet skal ha fast dekke for bruk av trehjulssykkel, barnevogn og 

rullestol. Bruk av naturlig terreng og vegetasjon bør inngå i planleggingen.  

 

 

§ 17.3 Kvartalslekeplass (5-13 år) 

a. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 150 meter fra boligene. 

Arealet skal være minst 1500 m² og betjene opptil 200 boliger. I områder der 

det er hensiktsmessig kan lekeplassen knyttes til barnehager. Sambruk må 

være sikret gjennom avtale.  

b. 50 % av lekeplassen skal være flat med maksimal stigning på 1:20 og ha fast 

dekke. Lekeplassen skal tilby muligheter for blant annet ballspill, sykling og 

hvis mulig vinteraktiviteter som aking og ski.  

c. Det skal etableres minst 10 sykkelstativ ved lekeplassen.  

 

 

§ 18.4 Bydelslekeplass (≥ 10 år) 

a. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 500 meter fra boligene. 

Arealet skal være minst 5000 m² og betjene opptil 500 boenheter. Arealet kan 

der det er hensiktsmessig deles inn i lekeplasser på 2500 m². 

b. Denne type lekeplass kan brukes som felles lekeplass for flere mindre bolig-

områder. Lekeplassen kan med fordel legges i større, sentrale friområder. I 
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områder der det er hensiktsmessig kan lekeplassen knyttes til utearealet til 

skoler. Sambruk må være sikret gjennom avtale.    

c. Lekeplassen skal gi plass til plasskrevende aktiviteter. Det skal etableres 

minst 20 sykkelstativ ved lekeplassen.  

  

 

§ 19 Uteoppholdsareal til boliger 

§ 19.1 Med uteoppholdsareal menes her areal som kommunen har vurdert som eg-

net for opphold. Begrepet omfatter både private og felles uteoppholdsareal. Areal til 

lek inngår ikke i uteoppholdsareal. 

 

Retningslinjer: 

Følgende areal kan ikke defineres som uteoppholdsareal: 

1. Kant og restareal rundt bebyggelsen 

2. Små, usammenhengende arealer med uhensiktsmessig form som ikke kan 

brukes til typiske uteoppholdsfunksjoner (for eksempel sittegrupper, lekeutstyr 

med mer). 

3. Kjørbare gangveger, kjøreveger, parkeringsplasser for biler og sykler og areal 

for avfallsanlegg. 

4. Alt terreng brattere enn 1:3 unntatt der det skal opparbeides akebakke med 

nødvendig tilleggsareal.  

 

§ 19.2 Utforming av uterom 

a. Ved utforming av uterom for nye boliger skal arealet være mest mulig sam-

menhengende, ha gode solforhold og bør være skjermet mot motorisert trafikk 

og forurensning.  

b. Uterom for felles bruk skal utformes etter prinsippene for universell utforming. 

Uterommet skal være egnet til sosial møteplass for alle aldersgrupper og kun-

ne brukes til alle årstider. 

 

 

§ 19.3 Arealkrav til uteoppholdsareal 

a. Det skal avsettes 50 m² egnet uteoppholdsareal på egen grunn. 

b. I området regulert til sentrumsformål kan offentlige områder som byrom, par-

ker, gatetun og andre bilfrie miljø inngå som uteoppholdsareal og areal til lek. 

Der arealkravet ikke er mulig å oppfylle, skal dette kompenseres med høyere 

kvalitet i utformingen av arealet. Dette må gjøres i samråd med Molde kom-

mune.  

c. I arealberegningen for uteoppholdsareal kan balkonger og terrasser inngå. 

 

 

§ 19.4 Private og offentlige arealer 

Tiltak som skaper halvprivate/halvoffentlige uteoppholdsareal skal søkes unngått.  
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§ 20 Fortetting 

Generelle bestemmelser for fortetting  

§ 20.1 For boligområder med planer uten krav om grad av utnytting eller hvor utnyt-

telsesgrad er angitt på annen måte enn %-BYA skal %-BYA = 30 % gjelde. 

 

§ 20.2 For planer uten bestemmelser for byggehøyde, eller byggehøyde kun angitt i 

etasjetall skal PBL § 29-4 legges til grunn.  

 

§ 20.3 I planer som legger til rette for villamessig bebyggelse skal villamessig forstås 

som frittliggende bebyggelse (enebolig, vertikaldelt/horisontaldelt tomannsbolig) 

 

§ 20.4 Ved fortetting skal krav til parkering og uteoppholdsareal tilfredsstilles.   

 

Retningslinjer: 

3. Ved vurdering av dispensasjon av utnyttelsesgrad kan det legges vekt på 

gjennomgående utnyttelsesgrad i strøket. Med strøk menes veg- og gaterom. 

Kommunen vurderer hva som kan inkluderes i vurderingen. 

4. Ved lavere volum kan høyre utnyttelsesgrad vurderes. 

 

 

§ 21 Kulturmiljø 

§ 21.1 Tiltak som berører fredede kulturminner skal ikke utføres uten godkjennelse 

fra kulturminnemyndighetene jf. kulturminneloven. Kulturminnelovens meldeplikt ved-

rørende fornminnefunn i grunnen gjelder hele planområdet.  

 

§ 21.2 Kulturmiljø som er markert som antikvarisk verdifull skal søkes bevart.  

 

 

 

§ 22 Arkitektur og estetikk 

Generelt 

§ 22.1 Bebyggelsen skal tilpasses landskap/terrengform, eksisterende tomte- og be-

byggelsesstruktur og vegetasjon. Bebyggelsen skal utformes i samsvar med sin 

funksjon og ta hensyn til tilgrensende bebyggelse når det gjelder plassering, utnyt-

tingsgrad, volum, takform, material- og fargevalg.  

I skrånende terreng skal bygninger i størst mulig grad tilpasses terrenget og ikke leg-

ges på planerte flater. Store skjæringer, fyllinger og murer skal unngås. 

 

§ 22.2 Solceller og solfangere 

Anlegg skal være godt integrert i fasaden/taket. Solfangere og solceller til produksjon 

av energi og varme tillates på alle bygg med unntak der plassering kommer i konflikt 

med kulturminneinteresser.  
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§ 22.2 Arkitektonisk/visuell profil 

Det gjeldende arkitektoniske/visuelle profil for Molde kommune skal legges til grunn 

for tiltak innenfor planområdet. 

 

 

Skilt 

§ 22.3 Skilt og reklame på bygninger skal plasseres på veggflater. Folie på vinduer 

tillates der mindre enn 1/3 av vindusflaten blir overdekket.  

 

§ 22.4 I bygg med flere virksomheter, skal firmaenes skilt samles i en felles presen-

tasjon. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang 

kan ha egne skilt, maksimalt 1 skilt per virksomhet per fasade.  

 

§ 22.5 Skilt skal ikke fremstå som sammenhengende bånd på fasaden, og skal ikke 

overskride et areal på 7 m². Monteres flere skilt nær hverandre regnes dette som 

samlede eksponeringsflaten som et skilt.  

 

§ 22.6 I rene boligområder, må det ikke oppføres reklame. Mindre reklame på forret-

ninger, kiosker o.l. kan oppføres i den grad det ikke er til sjenanse for omgivelsene.  

 

§ 22.7 I åpent landskap, friområder og parker må det ikke oppføres reklame. Rekla-

me tillates ikke plassert på stolper, gjerder, vegger eller trær. 

 

§ 22.8 Skilt og reklame skal ved sin størrelse, utforming og farge være tilpasset arki-

tekturen og miljøet for øvrig.  

 

§ 22.9 Skilt og reklame i form av lyskasser kan kun benyttes dersom de er utført med 

lukket front, slik at bare tekst eller symboler er gjennomlyst. 

 

§ 22.10 Dynamisk reklame/informasjon skal vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.  
 
 

Retningslinjer for arkitektur og estetikk 

1. For områdene ved Hjelset sentrum bør det etableres en gatestruktur. 

2. Molde bør utvikles som en tett og lav by, med små volum. Unntak fra denne 

regelen bør kun skje i sentrumsnære områder eller ved utvikling av større 

sammenhengende områder.  

3. Nye tiltak bør opprettholde nærområdets karakter ved og samspille med høy-

de, volum, grunnflate, takform, terreng og farge. 

4. Nærområdets dominerende bebyggelsesstruktur skal være retningsgivende 

for plassering av ny bebyggelse. Med nærområde tenkes primært gateløpet. 
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