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§ 1 FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 

1.1 Å sikre en kontrollert og helhetlig utvikling av fritidseiendommen, med hyttetomter, 
vegføring, avløpsanlegg og LNFR-områder. 

1.2 Å legge til rette for gode trafikkforhold gjennom regulering av avkjørsler og siktforhold. 

1.3 Å opprettholde eksisterende kulturlandskap og gårdstunmiljø. 

§ 2 GENERELT 

2.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
Planområdet er delt inn i arealformål og hensynssoner; jfr Pbl. §§ 12-5 og 12-6: 

2.2 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5.1) 
Fritidsbebyggelse – frittliggende 
Avløpsanlegg 
Vannforsyningsanlegg 
   

2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5.2) 
Kjøreveg 
Annen veggrunn – grøntareal 
Parkeringsplasser 
 

2.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
Landbruks-, natur- og friluftsformål 

  

§ 3 FELLES BESTEMMELSER (Pbl § 12-7) 

3.1 Plankrav 
Ved søknad om tiltak for tomtene skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500.  
Vedlagt søknad om oppføring av nye bygg skal tegninger vise 4 typisk tverrsnitt av 
tomtene i to retninger, med ett tverrsnitt i hver fasade.  Videre plassering av bygget 
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med kotehøyde for ferdig golv og eventuelt møneretning, terrengbehandling med 
høydeangivelse, støttemurer eller verdifulle terrengformer og vegetasjon. 

3.2 Form og fasade  
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre a bebyggelsen har god estetisk utforming 
i samsvar med tiltakets funksjon og behandles fasademessig på alle frittstående sider. 

3.3 Byggegrenser   
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i planen.  Dersom ikke annet er vist, 
gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-4 om at avstand fra nabogrense minimum 
skal svare til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. 

3.4 Ubebygd areal 
Det er ikke tillatt med oppfyllinger større enn 1 meter for å skape kunstig flate partier.  
Nødvendige inngrep i eksiterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt og beskyttes 
under anleggs- og byggearbeidet.  Alle skjæringer og fyllinger skal gis en utforming og overflate 
som demper den visuelle effekten av inngrepene.  Verdifulle trær som ikke kommer i konflikt 
med bygninger, skal ikke fjernes fra tomten.  
 

3.5 Kulturminner 
Dersom det under arbeid i området kommer fram funn eller strukturer som viser eldre aktivitet i 
området, så skal arbeidet stanses og kulturvernmyndigheten i fylkeskommunen kontaktes, jf. 
Lov om kulturminne § 8.2. 

3.6 Klima og energitilpassing 
Utgangspunkt for utforming og materialbruk skal være minst mulig energibruk ved bygging og 
bruk.  Byggverk bør lokaliseres og plasseres og utformes med hensyn til energieffektivitet, 
avhengig av lokale forhold.  

3.7 Rekkefølge 
 

3.7.1 Det skal være ferdigstilt en forskriftsmessig avkjørsel med tilstrekkelig frisikt før utbygging 
igangsettes. 

3.7.2 Vann- og avløpsledninger skal opparbeides og ferdigstilles og det må eventuelt foreligge en 
utslippstillatelse av overvann fra avløpstank før det blir gitt byggetillatelse. 

3.8 Andre forhold og unntak 
 

3.8.1 Private avtaler og bruksrett/eierskap kan eventuelt etableres i tillegg til reguleringsplanen.  Det 
er ikke tillatt å etablere andre forhold i private avtaler som står i strid med kunngjorte og 
rettsvirkende bestemmelser. 

3.8.2 For øvrig gjelder bestemmelsene for arealdelen av kommuneplan 2009 – 2020 for Molde 
kommune. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5.1) 

4.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende 

4.1.1 Område FF1: 
Området er satt av til fritidsformål – eksisterende gårdstun. 
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4.1.2 Ved utbedring og reparasjon av bygningene skal eksteriør med hensyn til former, 
materialer, detaljer, farger og annet i størst mulig grad opprettholdes eller føres tilbake 
til det som har vært tidligere.  Eventuelle byggetiltak skal underordne seg og tilpasses 
den eksisterende bebyggelsen. 

4.1.3 Utnyttelsesgraden av tomtearealet må ikke overstige %-BYA=15%. 

4.1.4 Det er ikke tillatt med oppstillingsplasser inne på tomten. 

4.2.1 Områdene FF 2-1 – 2-4: 
Områdene er satt av til fritidsformål – frittliggende hytter med tilhørende uthus. 

4.2.2 Maks bygd areal for den enkelte tomt er sett til BYA=130 m2.  Terrasse med høgde 
over 0,5 meter fra terreng og uthus/anneks skal medregnes i BYA for den enkelte 
tomten.  Det kan ikke føres opp garasjer på tomtene.  Parkeringsarealet skal ikke 
medregnes i det totale bebygde arealet. 

4.2.3   Maks mønehøgde over gjennomsnittelig opprinnelig terreng er 6 meter.  Maks. 
gesimshøgde over gjennomsnittelig opprinnelig terreng er 5 meter.  Maks 
gesimshøgde ved flatt tak over gjennomsnittelig opprinnelig terreng er 4 meter. 
Takvinkel er maks 35 grader. 

4.2.4 Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en 
hensiktsmessig plassering av hytta.  Maks høgde op mur/fundament og fylling/skjæring 
i forhold til gjennomsnittelig opprinnelig terreng er 0,5 meter. 

4.2.5 Ved plassering av – og planform på bebyggelsen skal det tas hensyn til eksisterende 
vegetasjon og bergknauser som i størst mulig utstreking skal bevares.  God tilpassing 
til terrenget skal prioriteres.  I skrånende terreng kan halvplan løsninger benyttes. 

4.2.6 Nye bygninger skal ha et enhetlig preg, i materialer, detaljer og arkitektonisk uttrykk. 

4.2.7 Det er ikke tillatt med valmtak. 

4.2.8 Taktekking skal ha matt grå eller svart fargevirking. 

4.2.9 Uteplasser skal fortrinnsvis ligge på bakkeplan.  Terrasse skal tilpasses terrenget.  
Maksimal størrelse på opphøyd terrasse er 30 m2. 

4.2.10 Det er ikke tillatt med biloppstillingsplasser inne på tomtene FF 2-3 og 2-4. 

4.2.11 Eiendommene kan ikke gjerdes inn. 

4.2.12 Alle hytter skal ha pipe og vedfyring/biobrenselanlegg for alternativ oppvarming. 

4.3 Avløpsanlegg 

4.3.1 Området er satt av til felles avløpsanlegg for tomtene på eiendommen. 
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4.3.2 Med bakgrunn i Forskrift for Osen naturreservat kan det ikke føres avløpsledning over 
land til sjø, og heller ikke føres ut avløpsvann i sjø.  Evnt. avløpsordning må være 
landbasert. 
 

4.4 Vannforsyningsanlegg 

4.4.1 Området er satt av til felles vannforsyningsanlegg for tomtene på eiendommen. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5.2) 
 

5.1 Kjøreveg 

5.1.1 Områdene er satt av til kjøreveg og snuplass. 

5.1.2 Avkjørsel fra fylkesvegen må utformes i henhold til anbefalinger fra Statens Vegvesen. 

5.1.3 K1:må utformes i henhold til anbefalinger fra Statens Vegvesen (Håndbok017) 

5.1.4 K2:vegen følger dagens vegtrasé og er privateid. 

5.1.5 Under avkjørsel mot fylkesveg skal det legges min 300 mm rør. 

5.2 Annen veggrunn – grøntareal 

5.2.1 Områdene er satt av til annen veggrunn – grøntareal, som grøft, skjøring eller fylling. 

5.2.2 Eierformen følger eierformen på innenforliggende veg. 

5.2.3 Ytterligere behov for arealer skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn. 
  

5.3 Parkeringsplasser 

5.3.1 Området er satt av til felles parkeringsplass for tomtene på eiendommen og 
besøkende.  Det skal være plass til min 12 biler. 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

6.1 Områdene er satt av til landbruks-, natur- og friluftsformål. 

6.2 Områdene er privateid. 
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6.3 Kulturlandskapet skal tas vare på.  Vegetasjonen på tidligere innmark skal holdes 
nede. 

§ 7 HENSYNSSONER 

7.1 Området er satt av til hensynssoner, frisikt. 

7.2 Innenfor frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt i en høgde på minimum 0,5 
meter over nivået til tilstøtende veger.  Det må ikke plantes, fylles eller plasseres noe 
på en slik måte at fri sikt blir hindret. 

 
 
 
Molde, ………………………… 
 
 
…………………………………. 
ordfører 
 


