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Plan ID 

201411 

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla 

 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifi-
sert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert 
31.5.2017. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-2. 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging, med tilhørende 
teknisk infrastruktur. 

§ 1.2 Utearealer 

For enkelttomter og byggeområder/fellesareal skal det utarbeides utomhuspla-
ner som leveres med byggesøknaden. Utomhusplanen skal være i målestokk 
på minst 1:500. Den skal vise (hvis relevant): 

▪ eksisterende og nye koter og punkthøyder 
▪ utforming av uteareal/framtidig terrenget 
▪ valg og plassering av planter og trær samt bevaring av eksisterende ve-

getasjon 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i plan-

området 
▪ materialvalg 
▪ universell utforming av de ovennevnte tiltak 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 

For BK områder og friarealer skal det i tillegg vises: 

▪ utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
▪ hvileplasser med utforming og møblering 
▪ belysning 
▪ utforming av gangarealer 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles/offentlige arealer 
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§ 1.3 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrif-
ter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av byg-
ninger, adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, felles utearealer, lekeplasser 
o.l. 

§ 1.4 Støy 

a. For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i 
lov og retningslinjer. Dette skal sikres at grenseverdiene overholdes spesiell 
for uteareal og lekeplasser. Oppfylling av kravene må dokumenteres. 

b. Planlagte støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av for-
holdet til omgivelse vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 

c. For områdene BKS_18 og BKS_19 gjelder spesielle bestemmelser (jf. § 
3.4). 

§ 1.5 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det legges 
vekt på løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
 

a. Inngrep i natur og landskap skal minimeres. Andel forseglet areal skal minime-
res. Ved behov for fast dekke skal permeable løsninger prioriteres. 

b. Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, 
rensing og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 
Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.  

c. Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflateba-
serte løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekrea-
sjonsverdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomiljø. Dette 
forutsetter at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet 
som også er driftsmessig forsvarlige.  

d. Det tillates solceller og solfangere på byggene. Anlegg skal være godt inte-
grert 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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§ 1.6 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kul-
turminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fyl-
keskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

§ 1.7 Tekniske anlegg 

a) Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-
/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 

b) Nettstasjonen skal plasseres på terreng og tilpasses nabobebyggelsen i 
materialbruk og farge. 

§ 1.8 Parkering 

a) For boenheter under 60 kvm må det avsettes 1,5 parkeringsplasser for biler 
og 1 parkeringsplass for sykkel per boenhet. 
 

b) For boenheter over 60 kvm må det avsettes 2 parkeringsplasser for biler og 
2 parkeringsplass for sykkel per boenhet. 
 

c) Parkering skal skje på egen tomt, med unntak for området BKS_16 og deler 
på BKS_12, der parkering skal skje på felles parkeringsareal f_SPA_1 og 
f_SPA_2. 
 

d) I tilfeller det er nødvendig skal det rundes ned til nærmeste hele tall. 
 

e) Eneboliger er unntatt fra krav om sykkelparkering. 

§ 2 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-
5: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
▪ Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
▪ Forretninger 
▪ Industri 
▪ Energianlegg 
▪ Vann- og avløpsanlegg 
▪ Renovasjonsanlegg 
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▪ Lekeplass 
▪ Bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 

(Park/Lekeplass og LNF/Lekeplass) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
▪ Gang/sykkelveg 
▪ Annen veggrunn – tekniske anlegg 
▪ Tekniske bygg/konstruksjoner 
▪ Parkering 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Turdrag 
▪ Turveg 
▪ Friområde 
▪ Park 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR 

§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygningslo-
vens (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

▪ Sikringssone - Frisikt 

 

Støysone (PBL § 11-8 a) 

▪ Støysone – Rød sone iht. T-1442 
▪ Støysone – Gul sone iht. T-1442 

 

Sone med særlige hensyn (PBL § 11-8 c) 

▪ Angitt hensynssone – Hensyn landskap 
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§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Byggegrenser 

Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Hvor ikke annet 
er vist skal plan- og bygningsloven gjelde. 

 

Garasjer, frittliggende eller kjedet med hus, kan tillates minimum 1 m fra tomte-
grense, men ikke innenfor byggegrense mot veg. 

§ 3.2 Estetikk 

Bygningene innenfor samme kvartal skal samspille/harmonisere med høyde, 
volum, grunnflate, takform, takvinkel, farge og materialbruk.  

§ 3.3 Frittliggende småhusbebyggelse 

a) For områder regulert til frittliggende småhusbebyggelse tillates en mak. ut-
nyttelsesgrad på %-BYA=30%. 
 

b) Maks mønehøyde for bolighus settes til 9 meter og for garasjer til 5 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. 
 

c) Maks gesimshøyde for bolighus settes til 7 meter og for garasjer til 3 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. 
 

d) Maksimal takvinkel settes til 45 grader. Garasjer skal ha lik takutforming 
som bolighuset. 
 

e) Hvert bolighus må ha minst 50 kvm uteoppholdsareal. 

§ 3.4 Konsentrert småhusbebyggelse BKS_1-BKS_10 og BKS_18-BKS_20 

a) For områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse BKS_1-BKS_6 og 
BKS_18-BKS_20 tillates en mak. utnyttelsesgrad på %-BYA = 40 %, for om-
rådene BKS_7-BKS_9 tillates en maks utnyttelsesgrad på %-BYA = 45 %. 
 

b) Områdene kan brukes til rekkehus, kjedehus og lavblokkbebyggelse. 
 

c) Maks mønehøyde for bolighus settes til 14 meter over gjennomsnittlig pla-
nert terreng. 
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d) Maks gesimshøyde for bolighus settes til 11 meter over gjennomsnittlig pla-
nert terreng. 
 

e) Maksimal takvinkel settes til 45 grader. Garasjer skal ha lik takutforming 
som bolighuset. 
 

f) Det må avsettes minst 50 kvm uteoppholdsareal per boenhet på egen tomt. 
Terrasser og balkonger kan inngå i beregningen. Nærlekeplasser kommer i 
tillegg. 

 
g) I områdene BKS_18 og BKS_19 må bygningene plasseres slik at byg-

ningsmassen danner en støyskjerm for uteoppholdsareal og lekeplassen.  
 

h) Leilighetene i BKS_18 og BKS_19 må være gjennomgående slik at de kan 
luftes mot stille side. Halvparten av soverom må plasseres mot stille side 

 
i) Endelige tiltak og plassering av bygninger innenfor BKS_18 og BKS_19 skal 

skje med støyfaglig ekspertise for å sikre løsninger som oppfyller støykrave-
ne. 
 

§ 3.5 Konsentrert småhusbebyggelse BKS_11 – BKS_17 

a) For områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse BKS_11 – BKS_17 
tillates en maks utnyttelsesgrad på %-BYA=35%. 
 

b) Områdene kan brukes til rekkehus og kjedehus der minst 3 boenheter er 
bygget sammen. 
 

c) Maks mønehøyde for bolighus settes til 9 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng. 
 

d) Maks gesimshøyde for bolighus settes til 8 meter over gjennomsnittlig pla-
nert terreng. 
 

e) Maksimal takvinkel settes til 45 grader. Garasjer skal ha lik takutforming 
som bolighuset. 
 

f) Det må avsettes minst 50 kvm uteoppholdsareal per boenhet på egen tomt. 
Terrasser og balkonger kan inngå i beregningen. Nærlekeplasser kommer i 
tillegg. 
 

g) Området BKS_16 og den østre delen av BKS_12 er bilfritt og skal ikke ha 
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parkering på egen tomt, men på felles parkeringsareal, jf. § 4.6. 
 

h) Det tillates levegg mellom tomtene med en maksimal lengde på 4 meter og 
en maksimal høyde på 2 meter. 
 

i) Avgrensning av tomtene med hekk, gjerder, vegetasjon eller terrengtilpas-
ning må skje enhetlig for hver felt og godkjennes av Molde kommune.  

 
 

§ 3.6 Forretninger 

I området tillates det etablering av handel med dagligvarer. Samlet areal for 
handel må være i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for kjøpesenter og 
den til enhver tid aktuelle fylkesplanen og ikke oversige et areal på 3000 kvm. 

Det kan tillates bensinstasjon innenfor formålet. Bensinstasjon skal oppfylle alle 
kraver til sikkerhet satt i lov og retningslinjer. 

Det skal etableres mellom 1,5 og 4 bilparkeringsplasser/100 kvm BRA og mini-
mum 0,3 sykkelparkeringsplasser/100 kvm BRA.  

5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for forflyttelseshemmede og 
bygd i samsvar med normalene. Plassene skal være nærmest hovedinngangen 
til butikken. 

Sykkelparkering skal etableres i tilknytting med hovedinngangen til butikken. 

§ 3.7 Energianlegg 

Området regulert til energianlegg kan f.eks. brukes til trafo/nettstasjon og andre 
installasjonen nødvendig for energiforsyning i området. Bygningene skal ha tak 
og en maksimal mønehøyde på 2,5 meter. 

§ 3.8 Vann- og avløpsanlegg 

Området regulert til vann- og avløpsanlegg kan brukes til pumpehus og andre 
installasjonen nødvendig for vannforsyning/avløp i området. 

§ 3.9 Renovasjonsanlegg 

a. I området o_BRE_2 skal det etableres returpunkt/miljøstasjon (glass, metall, 
papp, papir, klær). Containere skal være nedgravd.   
 

b. I området f_BRE_1 skal det etableres felles punkt for vanlig renovasjon for 



  10 

 

 
 

Plan ID 

201411 

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla 

feltet BKS_16. 

§ 3.10 Lekeplasser 

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. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes med i lekeareal. 

 

d. Det tillates ikke et støynivå på mer enn 55 dB på lekeplasser.  

 

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

 

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

joner 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. 

 

i. Det gis rekkefølgebestemmelser for de enkelte lekearealene i § 8. 

 

§ 3.10.1 Sandlekeplasser 

a. f_BLK_1 skal være felles sandlekeplass for BKS_1 og BKS_2 og BFS_27-

BFS_32 

 

b. f_BLK_2 skal være felles sandlekeareal for BKS_2, BKS_3 og BKS6. Sand-

lekeplassen kan inngå i kvartalslekeplassen (jf. § 3.10.2). 

 

c. f_BLK_3 skal være felles sandlekeplass for BKS_3, BKS_4 og BKS_5. 
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d. f_BLK_4 skal være felles sandlekeplass for BKS_7, BKS_8 og BKS_9. 

 

e. f_BLK_5 skal være felles sandlekeplass for BFS_1 – BFS_20. 

 

f. Innenfor området f_PL_1 og f_PL_2 skal det etableres felles sandlekeplass 

for områdene BK13-BK16 

 

g. Innenfor området f_BAA_5 skal det etableres felles sandlekeplass for 

BKS_10 og BFS_21-26. Sandlekeplassen kan inngå i kvartalslekeplassen 

(jf. § 3.10.2).  

 

h. Innenfor området f_BAA_1 og f_BAA_2 skal det etableres felles sandleke-

plass for områdene BKS_11-BKS_14. 

 

i. Innenfor området f_BAA_3 skal det etableres felles sandlekeplass for områ-

det BKS_15-BKS_17. Sandlekeplassen kan inngå i kvartalslekeplassen (jf. 

§ 3.10.2) 

 

j. Innenfor området f_BAA_4 skal det etableres felles sandlekeplass for områ-

dene BKS_18-BKS_20. 

 

k. Sandlekeplassen skal ferdigstilles samsvar med bestemmelsene samtidig 

med første leilighet som ferdigstilles i området lekeplassen er felles for. 

l. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 50 meter fra bolige-

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

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

kravene overholdes kan flere lekeplasser slås sammen. For hver 5. boenhet 

over 20 må lekearealet økes med 25 m².  

 

m. 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.  

 
n. I områdene f_BAA_5 og f_BAA_4 skal lekearealet integreres som naturlig 

del av landskapet/vegetasjonen. Lekeplassen skal ta vare på områdets na-

turlige særpreg så langt det er mulig innenfor de grensene satt i bestemmel-

sene. 
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o. I områdene f_BAA_1, f_BAA_2 og f_BAA_3 skal lekearealet inngå i en hel-

hetlig parkutforming (jf. § 5.4). 

 

§ 3.10.2 Kvartalslekeplasser 

a. f_BLK_2 skal være felles kvartalslekeplass for BKS_1-BKS_6 
 

b. Innenfor området f_BAA_5 skal det etableres felles kvartalslekeplass for 
BFS_1-BFS_32 og BKS_7-BKS_10 
 

c. Innenfor området f_BAA_3 skal det etableres felles kvartalslekeplass for 
områdene BKS_11-BKS_20 
 

d. Kvartalslekeplassen skal ferdigstilles samsvar med bestemmelsene samtidig 
med første leilighet som ferdigstilles i området lekeplassen er felles for. 
 

e. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 150 meter fra bolige-
ne. 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.  
 

f. 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.  
 

g. Det skal etableres minst 10 sykkelstativ ved lekeplassen.  
 

h. På de 50 % av kvartalslekeplassen som ikke har krav om stigningsforhold 
og overflate skal vegetasjon og terrengform bevares. Planering av området 
og fjerning av vegetasjon tillates ikke uten Molde kommunens samtykke. 

 
i. I områdene f_BAA_5 og f_BAA_4 skal lekearealet integreres som naturlig 

del av landskapet/vegetasjonen. Lekeplassen skal ta vare på områdets na-

turlige særpreg så langt det er mulig innenfor de grensene satt i bestemmel-

sene. 

 
j. I områdene f_BAA_1, f_BAA_2 og f_BAA_3 skal lekearealet inngå i en hel-

hetlig parkutforming (jf. § 5.4). 
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§ 3.11 Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte hovedformål 

a. Områdene f_BAA_1 til f_BAA_3 skal kombinere formålene park og leke-
plasser. 
 

b. Områdene skal inngå i en felles landskapsplan for friområdene i østre delen 
av reguleringsområdet. 
 

c. Lekeplassene innenfor formålet skal oppføres i samsvar med bestemmelse-
ne satt i § 3.10. Lekeplassene skal passes inn i en sammenhengende struk-
tur med parken og kan bruke deler av eller hele området. 
 

d. Innenfor området f_BAA_3 og o_GP kan det legges til rette for areal til kvar-
talshager for beboere i området. Dette skal inngå i felles plan for parkområ-
det. (jf. § 5.4) 

 
e. Områdene f_BAA_1 til f_BAA_3 skal kombinere formålene LNF og leke-

plasser. 
 

f. Lekeplassene innenfor området skal passes inn i det gitte landskapet og 
bruke naturlige elementer som finnes på stedet. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Kjøreveg 

a. Kjøreveger skal prosjekteres og utformes i samråd med Molde kommune 
innenfor regulert vegformål. 
 

b. Ved utbygging av vegene skal terrenginngrep minimeres.  
 

c. Kjørevegen som har tilknyttet fortau skal være belyst i samsvar med krav 
om belysning av veger. Belysningen skal også belyse fortauet slik at krave-
ne for universell utforming oppfylles. 

§ 4.2 Fortau 

a. Fortau skal opparbeides i regulert bredde på 2,5 meter med fast dekk. For-
tauet skal så vidt mulig opparbeides i hht. kravene for universell utforming.  
 

b. Fortauet skal belyses (jf. § 4.1.) og bruke ledelinjer mot veg og bebyggelsen. 
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§ 4.3 Gang/sykkelveg 

a. Gang- og sykkelveger (SGS_2) skal ha en bredde på minst 3 meter, men 
kan - når det under prosjekteringen anses som nødvendig - utvides til 4 me-
ter.  
 

b. Der gang- og sykkelvegen skal brukes som utrykningsveg/leveringsatkomst 
til boliger i områdene BKS_12 og BKS_16 skal bredden være på minst 4 
meter. Atkomsten skal sperres med pullert eller automatisk nedsenkbar pul-
lert. 
 

c. Gang- og sykkelvegene skal inngå i en felles landskapsplan for friområdene 
i østre delen av reguleringsområdet. Valg av møblering, belysning, tiltak for 
universell utforming mm. skal inkluderes i planen.  
 

d. Det kan tillates avvik for plasseringen av gang- og sykkelveger hvis det an-
ses som hensiktsmessig i forhold til bevaring av naturlig terreng, vegetasjon, 
prinsippet for universell utforming og estetikk. 
 

e. Gang- og sykkelveger inne i feltet skal være belyst slik at kravene for uni-
versell utforming oppfylles. Det skal etableres ledelinjer langs traseen. 
 

f. Der stigningsforholdene ikke lar seg tilpasse kravene for universell utforming 
skal det etableres hvileplasser, håndtak o.l. for å tilpasse vegen mest mulig. 

 
g. SGS_1 (Folkestien) skal beholdes i sin nåværende form. Den skal kunne 

brukes for godkjent trafikk knyttet til land- og skogsbruk i området. Atkoms-
ten til SGS_1 skal begrenses med hjelp av pullert eller automatisk nedsenk-
bar pullert. Bom kan tillates hvis det sikres en åpning på minst 2 meter slik 
at syklende, rullestol, barnevogn og liknende kan passere uhindret. 

§ 4.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Områdene skal benyttes til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, 
stabiliserende tiltak samt nødvendige tekniske installasjoner som belysning/skilt 
mm. 

§ 4.5 Tekniske bygg/konstruksjoner 

Innenfor området tillates det bygg/konstruksjoner som er knyttet til vann, avløp, 
strømforsyning, slokkevannforsying og renovasjon.  
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§ 4.6 Parkering 

a. f_SPA_1 skal være felles parkeringsplass for tomtene i området BKS_12 
som ikke har direkte kjøreatkomst (2 plasser/tomt). Disse plassene skal 
merkes. Resten av parkeringen kan brukes uten begrensning. 
 

b. f_SPA_2 skal være felles parkeringsplass for tomtene i området BKS_18 (2 
plasser/tomt). Disse plassene skal merkes. Resten av parkeringen kan bru-
kes uten begrensning. 
 

c. o_SPA_3 skal være offentlig parkeringsplass. 
 

d. Overvannshådtering i disse områdene skal skje med åpen infiltrasjon. Par-
keringsarealet skal være utformet med permeable dekk, muligst med beleg-
ningsstein. 

§ 5 Grønnstruktur 

§ 5.1 Turdrag (Hauastien) 

Stien skal bevares i sin nåværende naturlige beliggenhet og utforming. Det tilla-
tes ikke endringer i terrenget/forløpet/vegetasjon utover nødvendig vedlikehold 
av eksisterende sti. 

§ 5.2 Turveg 

Turveger skal ha en bredde på minst 2 meter. Belegningen skal utføres med fin 
grus. Så langt mulig bør prinsippene for universell utforming overholdes. 

§ 5.3 Friområde 

a. Friområde skal nyttes til lek og rekreasjon. Det er tillatt med tiltak knyttet til 
bruken av friområdet som f.eks. hvilebenker, avfallsbeholdere, informa-
sjonsskilt, lys og grill-/bålplass.  
 

b. Opparbeidelsen skal skje med minst mulig inngrep i grunn/terreng. 

 

§ 5.4 Park 

a. Området regulert til park skal inngå i en felles landskapsplan før utbygging 
av boligområdene kan skje.  
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b. Utbygging/etablering av parkområdet kan skje trinnvis etter en slik samlet 

plan foreligger. 
 

c. Parkområdene skal være offentlige. 
 

d. Området skal opparbeides og skjøttes i parkmessig stil og være allment til-
gjengelig. Parken skal fungere til rekreasjon og lek. Innenfor parken tillates 
det hvilebenker, bord, belysning, sykkelstativ, informasjonsskilt, vegetasjon, 
stier, grillplasser, områder for lek med tilhørende utstyr og områder til kvar-
talshage. 
 

e. Parkarealet skal utformes etter prinsippet for universell utforming. 

§ 6 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift  

§ 6.1 LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR 

Innenfor området L_1 er det ikke tillat med tiltak. Vegetasjon og landskap i om-
rådet skal bevares.  

Innenfor området L_2 tillates mindre tiltak som fremmer friluftslivet. Vegetasjon 
og landskap skal i utgangspunktet bevares. Evt. endringer/inngrep må skje i 
avtale med Molde kommune.  

Det kan tillates atkomst til boligområdet BKS_18 gjennom L_2. Dette må skje i 
samarbeid med Molde kommune. 

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 Sikringssone frisikt 

I frisiktsone tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 50 cm over kjøre-
bane og skal for øvrig utformes i hht. Statens vegvesens veinormaler. 

§ 7.2 Støysone – Rød sone/gul sone i hht. T-1442 

a. Støygrenser i støyretningslinje T-1442/2012 tabell 3 legges til grunn ved 
utbygging av og bruksendring til bebyggelse med støyfølsomme bruksformål 
innenfor gul støysone.  
 

b. Støyberegningen for området legges til grunn for alle tiltak. Utbyggingen i 
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østre delen av området kan ikke skje før tiltak på skytebanen er gjennomført 
som beskrevet i støyrapporten. 

 
c. Det skal etableres en støyvoll/støyskjerm langs fylkesvegen. Plassering, 

høyde og lengde skal bestemmes i forbindelse med planlegging av bebyg-
gelsen i områdene BKS_18 og BKS_19. 

§ 7.3 Angitt hensynssone – Hensyn landskap 

Innenfor områdene vist med hensynssone landskap tillates det ikke tiltak. Om-
rådene skal være uberørt og beskyttes under anleggsarbeid mot inngrep. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

§ 8.1 Krav vedrørende vegetasjon 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det forelig-
ger rammetillatelse for tiltak, og kan bare igangsettes innenfor det området som 
tillatelsen omfatter 

§ 8.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- 
og avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. 
Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og ter-
renginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedsegen vegeta-
sjon rask kan etablere seg. 

§ 8.3 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veianlegget, skal tilhø-
rende utearealer være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i 
utomhusplanen/landskapsplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk 
vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

Dette gjelder følgende tiltak (hvis planlagt/nødvendig): 

▪ Sikringsgjerder langs vegskjæringer mot byggeområder, friområder, fel-
lesareal o.l. 

▪ Gjerde mellom boligeiendom og lekeplass, grønnstruktur, LNF-områder 
o.l. 

▪ Felles lekearealer 
▪ Støyskjerm/-voll/skjermbelte ved skytebanen i samsvar med støyvurde-
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ring 
▪ Rassikring 
▪ Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal 

være gjennomført i samsvar med utomhusplan. 

§ 8.4 Kommunal overtagelse av friområder 

Før friområder overtas av kommunen, skal området opparbeides i samsvar med 
godkjent utomhusplan/landskapsplan. 

§ 8.5 Lekeplasser 

Ferdigstilling av lekeplasser må skje i samsvar med reguleringsbestemmelsene 
(jf. § 3.9) før det kan gis brukstillatelse. For lekeplasser skal det utarbeides 
egen utomhusplan i hht. § 1.2. 

§ 8.6 Park 

a. Før områdene BK13-BK22 kan bygges ut må det foreligge en samlet land-
skapsplan for områdene regulert til park og områdene regulert til kombinert 
formål park/lekeplass, gang/sykkelveg, tursti og parkering (jf. reguleringsbe-
stemmelsene) som ligger i eller i dirkete tilknytting til parkområdet. Planen 
skal utarbeides og godkjennes administrativ i kommunen. 
 

b. Utbygging av parken må skje samtidig med påbegynnelse av første bolig-
prosjektet og være ferdigstilt når første feltet i en avsnitt er full utbygd.  
 

c. Grense for parkområder som skal bygges ut samtidig med feltene trekkes 
ved gang- og sykkelveger (avsnitt 1 mellom BK14/15/17, avsnitt 2 mellom 
BK17/18/19, avsnitt 3 mellom P_3/f_PL_4, avsnitt 4 mellom BK20/21, avsnitt 
5 resten). 

§ 8.7 Brannslokkevann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet før forsyning med 
brannslokkevann er sikret for tiltaket i samsvar med kravene fra Molde brann-
vesen.  

§ 8.9 Støy 

Boligbebyggelsen BKS_18-BKS_20  og lekeplassen f_BAA_4 kan ikke igang-
settes før det er dokumentert at bebyggelsen vil skjerme området for støybe-
lastning i samsvar med planbestemmelsene og støyrapporten. 
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Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge en prosjektbasert støypro-
sjektering som viser at kravene oppfylles. Byggeprosessen må oppfølges under 
hele byggeperioden med støyfaglig ekspertise. 

Det kan ikke gis ferdigattest/brukstillatelse for det er dokumentert at støykrave-
ne/grenseverdiene overholdes. 

Støyvollen langs fylkesvegen må være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse 
for boligområdene BKS_18-BKS_20 

 

 

§ 8.10 Fortau 

Fortau langs Kaptein Dreyers veg og hovedvegen innenfor planområdet må 
bygges og ferdigstilles sammen med hovedvegen.  

 


