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§ 1 Fellesbestemmelser 

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 
23.11.2016. 

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

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan 0776 vedtatt 02.04.1979 og deler av 
reguleringsplan 201127 vedtatt 20.03.2014. Hensikten med reguleringen er å 
legge til rette for forretning- og næringslivsareal med tilhørende parkeringsareal. 

§ 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. 

§ 1.5 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 mini-
meres. Ved behov for fast dekke skal permeable løsninger prioriteres. 

b. Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordrøy-
ning, 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 overfla-
tebaserte løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt 
rekreasjonsverdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomil-
jø. Dette forutsetter at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel 
vannkvalitet som også er driftsmessig forsvarlige.  
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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.  

§ 1.9 Parkering 

Parkeringsareal oppføres etter samme regler som satt i kommuneplanens 
arealdel for Molde, del 1, 2015-2025.  

§ 1.10 Restriksjonsplanen for Molde lufthavn  

Det må ikke etableres bygg, påbygg, anlegg, konstruksjoner eller vegetasjon i 
strid med høyderestriksjonsflatene i restriksjonsplanen (ENML-P-08) for luft-
havnen. Vegetasjon må holdes under høyderestriksjonsflatene. Regulerings-
planen hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon.  

Det vil ikke være tillatt å bruke tårnkran i det aktuelle området av hensyn til  
flysikkerheten. Dersom det skal benyttes mobilkran over kote 24 meter over  
havet, må tiltakshaver utarbeide risikoanalyse etter anerkjent standard for å 
fastslå om det er akseptabelt med hensyn til flysikkerheten. Risikoanalysen skal 
sendes Avinor som grunnlag til en eventuell dispensasjonssøknad til  
Luftfartstilsynet. Kommunen kan ikke gi rammetillatelse for bruk av mobilkraner 
over kote 24 meter over havet før det foreligger godkjennelse fra Avinor.  

§ 1.11 Krav til radioteknisk vurdering av bebyggelse  

Alle nye bygg, tilbygg og endring på eksisterende bygg som inkludert takkon-
struksjon overstiger kote 14 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for 
radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete 
fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning.   

Kommunen kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 
vurdering for byggene/tilbyggene/fasadeendringene.  

§ 1.12 Krav til radioteknisk vurdering av mobilkraner  

Bruk av mobilkraner opp til 30 meter over terreng tillates uten separat radiotek-
nisk vurdering.  
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All bruk av mobilkraner over 30 meter over terreng til oppføring av bygg og 
infrastruktur, skal sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og god-
kjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på mobil-
kranene.   

§ 1.13 Turbulensvurderinger 

Større bygg eller andre anlegg, skal ha en høyde over eksisterende terreng der 
bygg/anlegg m.v. ønskes plassert som er mindre enn 1/35 av avstanden til  
rullebanens ende. Dersom dette ikke kan oppfylles, må tiltakshaver  
(utbygger) gjennomføre og bekoste utredning av turbulensforhold og tilhørende 
risikoanalyse med vindstrømningsanalyse som grunnlag for en eventuell dis-
pensasjonssøknad til Luftfartstilsynet. 
Utredning/risikoanalyse skal oversendes Avinor for vurdering og godkjenning. 
Avinor vil ikke tillatte byggeprosjekter som forverrer turbulenssituasjonen ved 
Molde lufthavn. 

§ 1.14 Farlige eller villedende lys 

Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Molde lufthavn skal det utarbeides 
en belysningsplan for bebyggelsen og utearealene som skal oversendes Avinor 
for vurdering og godkjenning. 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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

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

 Bolig 

 Forretning/kontor/industri 
 

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

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn - grøntareal 

 Parkering 

§ 3 Hensynssoner 

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

 H140_Frisikt  

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 BFS 

Bestemmelser fra reguleringsplan 0776 fra 1979, videreføres. 

§ 3.1 BKB 

Formålsområdet tillates benyttet til dagligvarehandel inntil 1300 m2 BRA, kontor 
og småindustri.  
 
Maksimal tillatt byggehøyde er c +17,5.  
 
Flatt tak tillates. 
 
Maksimal tillatt BYA innenfor formålsområdet er 70%.  
 
Det tillates to innvendige etasjer.  
 
Parkeringsbehov utløst av aktivitet i BKB skal løses i formålsområde BKB. 
 
Det skal etableres minimum 44 parkeringsplasser for personbiler. Av disse skal 
minimum 5% være tilrettelagt for forflyttingshemmede. 
 
Det skal tilrettelegges for strøm til lademulighet for el-bil ved minimum 10% av 
parkeringsplassene for forretning og minimum 20% av parkeringsplassene for 
ansatte. 
 
Det skal etableres minimum 17 plasser for sykkelparkering i nærhet til inng-
angspartiene. 
 
I formålsområdet skal det etableres gangsone med minimum 2 m bredde langs 
østsiden av bebyggelsen. Gangsone tilpasses inngangspartier og øvrig utfor-
ming. 
 
I formålsområdet tillates utenfor byggegrense etablert mindre utbygg for inng-
angsparti til dagligvarebutikk og evt. andre innganger. Det tillates også enkle 
overbygg for handlevogner, returpunkt o.l.  
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Ved byggesøknad skal det følge en utomhusplan som viser utforming av parke-
ringsarealet. Det skal legges vekt på en estetisk tiltalende utforming med grøn-
ne felter, permeable overflater, trær og busker. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 o_SKV1 Kjøreveg 

Området er avsatt til offentlig kjøreveg. Kjørevegen skal opparbeides forskrifts-
messig iht. Håndbok N100. 

§ 4.2 o_SKV2 Kjøreveg 

Området er avsatt til offentlig kjøreveg. Kjørevegen skal opparbeides forskrifts-
messig iht. vegklasse Sa2 i Håndbok N100. 

§ 4.3 o_SF1 Fortau 

Området er avsatt til offentlig fortau. Fortauet skal opparbeides forskriftsmessig 
iht. Håndbok N100 og ha bredde 2,5 m. 

§ 4.4 o_SF2 Fortau 

Området er avsatt til offentlig fortau. Fortauet skal opparbeides forskriftsmessig 
iht. Håndbok N100 og ha bredde 2,5 m. 

§ 4.5 o_SF3 Fortau 

Området er avsatt til offentlig fortau. Fortauet skal opparbeides forskriftsmessig 
iht. Håndbok N100 og ha bredde 2,5 m. 

§ 4.6 o_SGS Gang- og sykkelveg 

Området er avsatt til offentlig gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen skal 
opparbeides forskriftsmessig iht. Håndbok N100 og ha bredde 3,5 m. 

§ 4.7 o_SVG1 Annen veggrunn – grøntareal 

Området er avsatt til beplantning og skal opparbeides med gressplen. 

§ 4.8 o_SVG2 Annen veggrunn – grøntareal 

Området er avsatt til beplantning og skal opparbeides med grasplen. Området 
kan benyttes til snølagring. 
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§ 4.9 o_SVG3 Annen veggrunn – grøntareal 

Området er avsatt til beplantning og skal opparbeides med grasplen og/eller 
høystammede trær.  

§ 8 Hensynssoner 

§ 8.1 H140_Frisiktsone 

Området båndlegges til frisiktsone. Det tillates ikke at det etableres installasjo-
ner, vegetasjon eller andre elementer som hindrer sikt innenfor sonen. 

§ 8 Bestemmelsesområder 

§ 8.1 #1 Anlegg- og riggområde 

Området kan benyttes som anlegg- og riggområde i anleggsperioden for etable-
ring av ny 4 felt vei på E39/rundkjøring i Kviltorpkrysset. Området skal tilbakefø-
res til gjeldende formål etter anleggsperioden.  

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 

§ 9.1 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 

§ 9.2 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 raskt kan etablere seg. 

§ 9.5 Overvannshåndtering 

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av 
kommunen. Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta 
vannets kretsløp. 
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§ 9.6 Kryss Kometvegen-Kviltorpvegen 

Krysset Kometvegen-Kviltorpvegen skal opparbeides med tilrettelagt kryssing 
for gående og frisiktsoner jf. gjeldende krav før brukstillatelse for BKB kan gis. 

§ 9.7 Fortau 

Etablering av fortau o_SF1, o_SF2 og o_SF3 langs Kometvegen skal være 
gjennomført før brukstillatelse for BKB kan gis. 

 


