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§ 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 
07.06.2017. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 

Planen vil erstatte reguleringsplan  

- Plan nr. 201325 - Området øst for Torleifen, vedtatt 17.10.2015 

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan  

- Plan nr. 0573 - Reguleringsendring for området Østbo borettslag, Kvern-
vegen, Torleifvegen, Birkelandvegen, Fuglsetbakken og Frænavegen, 
vedtatt 20.08.1974 

- Plan nr. 0473 - Mindre vesentlig reguleringsendring for området Øvre 
Fuglset v. Torleifbakken, vedtatt 28.10.1973 

- Plan nr. 2878 - Mindre reguleringsendring vestenfor Torleifvegen 7A, 
vedtatt 23.01.1979. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. 

§ 1.2 Utearealer 

Ved byggesøknad skal det utarbeides en utomhusplan i målestokk på minst 
1:500. Den skal vise: 

▪ nye koter og punkthøyder 
▪ utforming av uteareal/framtidig terreng 
▪ utforming av lekearealet 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i plan-

området 
▪ utforming av gangarealer 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles arealer 
▪ materialvalg 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
▪ biloppstillingsplasser  
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▪ garasjeplassering 

Utomhusplanen er grunnleggende for byggesaken. Vedlagte illustrasjoner er 
kun illustrasjoner og ikke bindende for prosjektet. 

§ 1.3 Tilgjengelighet 

Prinsippet for tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrifter, skal legges til grunn 
innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, adkomst, parke-
ringsplasser, gangarealer, felles utearealer, lekeplasser o.l. 

§ 1.4 Støy 

For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i lov 
og retningslinjer. Det skal sikres at grenseverdiene overholdes spesielt for ute-
areal og lekeplasser. 

§ 1.5 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av planområdet skal det legges vekt på løs-
ninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
 

a. Andel forseglet areal skal minimeres. 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.  

§ 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 

Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. legges 
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som jordkabler skal innenfor planområdet. 

§ 1.8 Lekeplasser/uteoppholdsareal 

Lekeplasser og uteoppholdsareal oppføres etter samme regler som er satt i 
kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025. 

§ 1.9 Parkering 

a) Det er følgende krav til parkeringsplasser: 

    Bolig       min. 1,5 parkeringsplasser per boenhet  
b) Parkering skal løses i garasje/carport og/eller felles parkeringskjeller. 
c) Minst 5 % av felles parkeringsanlegg skal være tilrettelagt for forflyttings-

hemmede. Parkering utformes, plasseres og skiltes i samsvar med gjeldende 
normer og anbefalinger. 

d) En parkeringsplass per bolig tilrettelegges for lading av el-biler. 
e) Det er følgende krav til sykkelparkering: 

    Bolig       Boenhet ≤ 60 m²           min. 1,0 sykkelplass 
                   Boenhet ≥ 60 m²           min. 2,0 sykkelplasser 
Krav om sykkelparkering kan dekkes med tilstrekkelig bodareal i/ ved boenhe-
ten eller garasjen. 

§ 1.10 Avkjørsel 

Avkjørsel til offentlig veg skal være i samsvar med kommunens vegnormaler. 

§ 1.11 Forhold til restriksjonsplanen ved Molde lufthavn Årø 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og kraner: 

a) Dersom det skal bygges større bolig enn 1-en full etasje over terreng samt  
takkonstruksjon eller tilbygg av tilsvarende størrelse, skal byggesøknaden 
sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 
søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, mate-
rialvalg, plassering og fasaderetning. Kommunen kan ikke gi rammetillatelse 
før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for byggene. 

b) Bruk av mobilkran til oppføring av boligen tillates uten separat radioteknisk 
vurdering foretatt av Avinor. Det forventes ikke bruk av tårnkran til oppføring 
av bygningene. 
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§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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

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

▪ Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (lavblokk) (BK1) 
▪ Garasjeanlegg (f_G1) 
▪ Energianlegg, nettstasjon (E1) 
▪ Lekeplass (f_L1) 

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

▪ Kjøreveg (o_V1, V2) 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BK1) 

a) Innenfor området regulert til blokkbebyggelse (lavblokk) kan det føres opp 
terrassehus. 

b) Ved gjennomføring av tiltaket tillates riving av den eksisterende eneboligen. 
c) Utnyttelsesgraden defineres som bebygd areal (BYA) i prosent av tomtens 

areal, jfr. TEK10 med veiledning Grad av utnytting. Maks bebygd areal set-
tes til 38%-BYA. 

d) Maks tillatt gesims-/mønehøyde er satt til kote +82 (østlig bygningsvolum) 
og kote +85 (vestlig bygningsvolum). 

e) Bygningene kan ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. 
f) Utforming av bygning og valg av materialer skal samsvare med strøkets ka-

rakter. 
g) Kjeller under terreng kan ligge utenfor byggegrensen. 
h) Skissene i planbeskrivelsen skal være bindende for type bygg og oppdeling 

av bygningsmassen samt materialbruk og veiledende for bygningsvolum. 

§ 3.2 Garasjeanlegg (G1) 

a) Området er regulert som garasjeanlegg. 
b) Eksisterende bygg tillates revet. 
c) Garasjeanlegg tillates med en etasje og tilpasses nabobebyggelsen i mate-

rialbruk og farge. 

§ 3.3 Energianlegg (E1) 
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a) Området er regulert til nettstasjon. 
b) Nettstasjonen tilpasses nabobebyggelsen i materialbruk og farge. 

§ 3.4 Lekeplass (f_L1) 

a) Området er regulert til felles nærlekeplass. 
b) Lekeplassen skal eies, opparbeides og vedlikeholdes av beboerne innenfor 

planområdet 
c) Det skal oppføres som en funksjonell og trygg lekeplass, også for de minste 

barna, med minimum en sandkasse, benk og et lekeapparat (jf: §5.3). 
d) Mellom lekeplassen og kjøreveg skal det etableres et fysisk skille. Type og 

utforming av skille skal avtales med Molde kommune. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Kjøreveg (o_V1, V2) 

a) V1er regulert som offentlig veg og V2 som privat veg. 

b) På regulerte trafikkområder er det ikke lovlig med andre anlegg og inn-
retninger enn de som er nødvendig for drift og vedlikehold av området. Yt-
terligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tom-
tegrunn. 

c) Plassering av nye avkjørsler avgjøres i rammetillatelse. 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser 

§ 5.1 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. 

§ 5.2 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 stedegen vegeta-
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sjon rask kan etablere seg. 

§ 5.3 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltaket og veianlegget, skal tilhørende utearea-
ler være ferdig opparbeidet og lekeplassen være ferdigstilt slik det er beskrevet 
og godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk vin-
terstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

Dette gjelder følgende tiltak: 

▪ Felles lekeareal 
▪ Gjerde eller beplantning mellom boligareal og felles lekeareal 

§ 5.4 Overvannshåndtering 

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av 
kommunen. Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta 
vannets kretsløp. 

 


