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§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke anna er 
spesifisert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart, sist revidert 
01.03.18. 

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

Planen vil delvis erstatte reguleringsplan 200729, vedtatt 18.06.09. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for molo ved naustområdet.  

§ 1.2 I forbindelse med byggemeldinger skal det legges ved situasjonsplan i måle-
stokk 1:500 som viser plassering av bygninger og anlegg, planering og utnytting 
av den ubebygde delen av tomta og planlagte kotehøyder for bygninger, 
fyllinger/skjæringer og murer/støttemurer. 

§ 1.3 Form og fasade 

Bygningene skal ha en hovedutforming og materialbruk som tilfredsstiller 
rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Bygningen skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og 
behandles fasademessig på alle frittstående sider. Jf. PBL § 74-22. 

§ 1.4 Reguleringsplanen viser byggegrense mot sjø. Nye bygninger plasseres i 
samsvar med PBL § 70. Det er gitt egne bestemmelser for naust, jf. § 3.1. 

§ 1.5 Plan- og bygningslova og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og 
anleggstiltak i området. Angitte høyder på gesims måles i samsvart med teknisk 
forskrift §§ 3-9 og 4-2. 

§ 1.6 Kulturminner 

a) Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk freda 
kulturminner skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kultur-
minnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks 
sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jf. kulturminnelova § 8, annet ledd. 
 

b) Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann 
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verna i henhold til kulturminnelova § 14 og § 4 skal arbeide straks stanses og 
NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

§ 1.7 Parkeringskrav 

Det skal etableres 1 biloppstillingsplass pr. naust. 

§ 1.8 Avinor Molde lufthavn Årø 
 
a) Restriksjonsplan for Molde lufthavn 

Det må ikke etableres bygg, påbygg, andre anlegg eller fortøyning av båter/ 
fartøyer, inklusiv mast/skorstein, over høyderestriksjonsflata (den horisontale 
flata) på kote 48 moh i restriksjonsplana (ENML-P-08) for lufthavna. 
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 48 moh skal Avinor Molde 
lufthavn Årø varsles på forhånd og godkjenne kranbruken. Tiltakshaver 
(utbygger) er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse for å sjekke ut om 
dette er akseptabelt i forhold til flysikkerheten. Det stilles i tillegg krav om at 
tiltakshaver får gjennomført en operativ vurdering. 
 

b) Krav til radioteknisk vurdering innenfor landareal 
Alle søknader om nye bygg, anlegg, tilbygg og endring på eksisterende 
bygg, som inkludert takkonstruksjon overstiger kote 22,4 moh, 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 bygg/tilbygg/fasadeendringer. 
 

c) Krav til radioteknisk vurdering innenfor sjøareal 
For båter/farkoster som ligger til kai eller for anker i sjøområdene, skal det 
sendes søknad om radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor 
Flysikring dersom høyden på skrog og overbygg, eksklusiv master og 
skorstein, over-stiger 22,4 moh. Med søknaden må det følge nøyaktig 
posisjon og størrelse på båtene/farkostene. Det må foreligge en positiv 
radioteknisk vurdering før kommunen kan gi tillatelse til oppankring av 
båter/farkoster. 
 

d) Krav til radioteknisk vurdering av kraner 
Ved bruk av kraner til oppføring av naust tillates bruk av mobilkran med arm 
opp til 40 m over terreng uten radioteknisk vurdering. Ved all bruk av tårn-
kraner der bommen overstiger 22,4 moh skal søknad sendes Avinor 
Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det 
følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Kommunen kan ikke gi 
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rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for bruk av 
kraner. 
 

e) Farlig eller villedende belysning for flytrafikken 
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved lufthavna skal det utarbeides 
en belysningsplan for bebyggelsen/anlegga og uteområda som oversendes 
Avinor for vurdering og godkjenning. Det må ikke etableres belysning på 
båter/ farkoster innenfor sjøareala som vil virke farlig eller villedende for 
flytrafikken ved lufthavna. Dersom det kommer inn klager fra piloter i 
forbindelse med sirkling/ innflyging vil Avinor kreve at lysbruken endres. 
 

§ 2 Formål med detaljreguleringa 

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

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

▪ Naust (N1) 
 

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

▪ Kjøreveg (f_V1) 
▪ Parkeringsplasser (f_P1) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6) 

▪ Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (o_S1) 
▪ Småbåthavn (SH1) 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Naust (N1) 

a) Arealet kan deles opp i enkelttomter med tomtebredde langs sjøen på 8-12 
m. 
 

b) På arealet/tomtene kan det føres opp enkeltnaust eller dobbeltnaust i 1 
etasje + loft, med største rafthøyde på inntil 5 m og tilsvarende mønehøyde 
på 6,5 m. Begge målt i bygningens fasade mot sjøen. Det skal være fri 
passasje mellom alle naust på minimum 1,5 m. Bebygd areal (BYA) settes 
til 75 m2. Både høyde og bredde på nausta bør varieres. 

c) Nausta skal plasseres med tilnærma parallelle møneretninger med gavl mot 
sjøen. Naust skal ha saltak med takvinkel mellom 30-40 grader. I bakkant 
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kan naust plasseres inntil formålsgrensa, eventuelt med parkeringsplass 
mellom felles atkomstveg og naustveggen. 
 

d) Hovedmaterialet i fasadene skal være tre, men det er tillatt med innslag av 
betong/mur. Takmaterialet bør være mest mulig ensarta, det kan være stein 
eller metallplater/bølgeblikk. Det er ikke tillatt med blanke stålplater som 
etterligner takstein. 
 

e) Fargene på fasaden kan variere. Det benyttes farger som er gode til natur- 
omgivelsene, for eksempel engelsk rød, okergul, grå eller brun. Farge på 
taket skal være i gråtoner. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Kjøreveg (f_V1) 

Kjørevegen skal benyttes som felles tilkomst til naustarealet. Det er avsatt en 5 
m bred kjøreveg. Kjørevegen er felles for de aktuelle tomtene i naustområdet. 

§ 4.2 Parkeringsplasser (f_P1) 

Felles parkeringsplass for naustarealet. 

§ 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

§ 5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (o_S1) 

a) Arealet er avsatt til natur, friluftsliv, fiske og ferdsel. Det kan ikke etableres 
anlegg eller innretninger i strid mot dette.  
 

b) Tiltak i sjø er søknadspliktig etter Havne- og farvannslova. 

§ 5.2 Småbåthavn (SH1) 

a) Molo 
Innenfor SH1 tillates det å bygge en landfast molo i stein for å skjerme 
naustområdet mot bølger og vind.  
 
Byggegrensen for moloens fyllingsfot kan endres noe ved byggesøknad for 
å tilpasse den til forholda på stedet. Utforming og dimensjonering av 
moloen; steinstørrelser, helning, høyder etc skal framgå av plan, snitt og 
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situasjonsplan ved søknad om byggetillatelse. I tillegg skal det foreligge en 
rapport fra kontroll av grunnforhold, jf. § 6.2. 
 
Toppen av moloen skal ikke overstige cote +2.5. På toppen skal moloen ha 
en bredde på cirka 4 m, hvor 1 m går bort i ei solid steinrekke som skal 
forhindre sjø i å slå over og bryte i stykker moloen. Steinrekka skal 
etableres som en høyere kant på utsida, mot været, hvor stor stein benyttes 
som forstøtning og som en del av moloen. Denne kanten skal være cirka 70 
cm høyere enn nivået på innsiden. Resterende 3 m skal ha forkilt pukk som 
blir gangbane og skulder. Toppen skal være plan og ha en god utforming. 

• Fyllingsfoten må utføres på en slik måte at den er hensiktsmessig i 
forhold til moloens formål. Det skal benyttes egna steinmasse med en 
gradering i størrelsen slik at moloen bryter/ knuser sjøen ved dårlig vær.  

• Moloens skråninger ned i vann skal steinsettes/ plastres på en estetisk 
og tiltalende måte.  

• Moloen må plastres med stor nok stein så den ikke skades av orkan og 
storm.  

• Det skal benyttes steinmasse som egner seg for å oppnå god og 
tilstrekkelig gjennomstrømning i moloen.  

• Moloen skal ha en helhetlig utforming med robuste løsninger og stein 
tilpasset landskap og arkitektur i nærområdet.  

• Det skal velges steinfylling eller steinplastring med stein fra, eller brukt i, 
nærområdet. 

 
b) Flytebrygge 

Innenfor SH1 tillates det å etablere en flytebrygge for inntil 10 båtplasser. 
Flytebryggens landgang skal forankres til moloen og være i trykkimpregnert 
treverk eller sklisikkert gitterristdekke. Flytebryggen skal være i betong eller 
stål med dekke i trykkimpregnert treverk eller gitterrist. 
 

c) Tiltak i sjø er søknadspliktig etter Havne- og farvannslova. 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

§ 6.1 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veganlegget skal 
tilhørende uteareal være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i 
situasjonsplan ved byggesøknad. Dersom bygninger eller områder tas i bruk 
vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år.  
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Nødvendig sikring av skjæringer skal ferdigstilles samtidig som kjøreveg og 
parkeringsplasser opparbeides. 

§ 6.2 Kontroll av grunnforhold 

Før byggetillatelse for molo kan gis skal det utføres en visuell kontroll av grunn-
forholda. Kontrollen skal avdekke om grunnforholda har tilstrekkelig stabilitet i 
forhold til omsøkt tiltak og skal utføres av fagkyndige.  

Hvis kontrollen avdekker tvilsomme grunnforhold må det utføres en geoteknisk 
kontroll/vurdering før byggetillatelse kan gis for å kontrollere at tiltaket ikke med-
fører risiko for utglidninger eller setningsskader. 

 


