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Plan ID 

201717 

Detaljregulering for deler av området N_1 og O_1 på Hjelset 

 

§ 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 
11.07.2018. 

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

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner 

▪ Plannr. 2978, vedtatt 01.12.1987 
▪ Plannr. 0570, vedtatt 07.06.1972 
▪ Plannr. 0479, vedtatt 17.09.1979 og 
▪ Plannr. 0488, vedtatt 01.09.1988. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for industri, offentlig tjeneste-
yting, sentrumsformål og oppdatert teknisk infrastruktur. 

§ 1.2 Utearealer 

For hele reguleringsområdet skal det utarbeides en utomhusplan som vedtas 
med reguleringsplanen. Utomhusplanen skal være i målestokk på minst 1:500. 
Den skal vise: 

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

getasjon 
▪ utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
▪ hvileplasser med utforming og møblering 
▪ belysning 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i plan-

området 
▪ utforming av gangarealer 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles/offentlige arealer 
▪ materialvalg 
▪ universell utforming av de ovennevnte tiltak 
▪ tiltak knyttet til vassdrag 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
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▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 

Utomhusplanen er grunnleggende for byggesaken. 

§ 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 forhol-
det til omgivelse vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 

§ 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 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.  

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 kultur-
minneinteresser.  
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§ 1.6 Kulturminner 

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

§ 1.7 Tekniske anlegg 

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

b) Nettstasjonen skal plasseres på terreng og tilpasses nabobebyggelsen i ma-
terialbruk og farge. 

§ 1.8 Parkering 

Parkeringsareal oppføres etter samme regler som satt § 10 i bestemmelsene til 
kommunedelplanen for Hjelset, 2016-2026.  

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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

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

▪ Sentrumsformål 
▪ Tjenesteyting 
▪ Industri/lager 
▪ Energianlegg 

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

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
▪ Gand-/sykkelveg 
▪ Holdeplass/plattform 
▪ Annen veggrunn – grøntareal 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Grønnstruktur 
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Landbruks-, natur og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR 
▪ Friluftsformål 

 

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

▪ Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

§ 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 

 

Faresone (PBL § 11-8 a) 

▪ Faresone - Flomare 
 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

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

§ 3.1 Sentrumsformål 

50 % av fasaden til bygg innenfor området for sentrumsformål skal ligge på byg-
gelinjen. Det er ikke tillatt med bilparkering langs byggelinjen. Parkeringen kan 
etableres mot områdene for industri og tjenesteyting i østkanten av sentrumsfor-
målet og mot LNFR området. 

Innenfor området tillates det bygg til (detalj-)handel, næring og boliger med tilhø-
rende parkeringsareal. Gatenivå skal ha publikumsorienterte tilbud. De øvrige 
plan skal kunne brukes til boligformål. 

Plassering og utforming av bygg må skje i samråd med Molde kommune. 
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Utnyttelsesgrad:  %-BYA = 60 % 

Maks bygningshøyde: 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
    Det tillates opp til 4 målbare plan, derav 3 over bak-
    kenivå. 

 

Området mellom områdene BS_1, BKS_1 og BOP_1 skal det planets trær og/el-
ler busker som optisk skille mellom de områdene. Beplantningen skal vises i 
utomhusplan jf. § 1.2. 

§ 3.2 Tjenesteyting 

Området skal brukes til brannstasjon med tilhørende anlegg og oppholdsrom, 
kommunalt lager, sand- og gruslager og øvelsesområde til brannvesenet. 

 

Utnyttelsesgrad:  %-BYA = 60 % 

Maks bygningshøyde: 13 meter over gjennomsnittlig planert terreng og inn
    til 3 målbare plan over bakkenivå. Torn, heishus og 
    tekniske rom tillates bygd inntil 23 meter over gjen-
    nomsnittlig planert terreng. Kjeller og underetasjer er 
    tillatt. 

Parkering:   Det skal etableres minst 8 bilparkeringsplasser per 
    10 brannpersonell som er knyttet til brannstasjonen. 

    Det skal etableres minst 6 sykkelparkeringsplasser 
    per 10 brannpersonell som er knyttet til brannstasjo-
    nen. Sykkelparkering skal være nærmest hovedinng-
    angen og skal ha fastlåsing for ramme på sykkelen. 

 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses hovedbygget arkitektonisk. 

Det skal bygges gjerde mot nabotomtene. Mot vegen skal det etableres beplant-
ning i form av trær busker. Gjerde og beplantningen skal vises i utomhusplan jf. 
§ 1.2. 

§ 3.3 Industri/lager 

I området tillates oppført bygninger for industri- og produksjonsbedrifter, lager/lo-
gistikk og transportbedrifter med tilhørende kontor- og fellesfasiliteter som er en 
del av bedriften. 
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Det tillates ikke handelsvirksomhet eller lagerutsalg som primært er rettet mot et 
generelt publikum. Det er heller ikke tillatt med servicenæring som primært er 
basert på arbeid i kontor. Følgende vareslag kan etableres: biler og motorkjøre-
tøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt planteskole/ha-
gesenter. Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt. 

 

Utnyttelsesgrad:  %-BYA = 70 % 

Maks bygningshøyde: 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Kjeller 
    og underetasjer er tillatt 

§ 3.4 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. 

§ 3.5 Sandlekeplass 

 

a. Kommunedelplanens krav for lekeplasser skal gjelde i planområdet. 

 

b. Sandlekeplassen BLK_1 skal ferdigstilles samtidig med første leilighet som 

ferdigstilles i området lekeplassen er felles for. 

 

c. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 50 meter fra boligene. 

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

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

vene overholdes kan flere lekeplasser slås sammen. For hver 5. boenhet over 

20 må lekearealet økes med 25 m².  

 

d. 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.  

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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§ 4.1 Kjøreveg 

a. Kjøreveger skal prosjekteres og utformes i samråd med Molde kommune in-
nenfor 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 kra-
vene 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. 
 

c. Regulerte fotgjengerfelt over hovedvegen skal være opphøyd og ellers utfor-
met i samsvar med veileder V127 fra Statens vegvesen. Det er krav om uni-
versell utforming, særskilt når det gjelder varslingsfelt og alle overganger skal 
være belyses etter prinsippet intensivbelysning. 

 
d. Ved innkjøring til tomter skal fortauet senkes ned, men videreføres med en 

lavere kantstein mot vegen. 
 

§ 4.3 Gang-/sykkelveg 

a. Gang- og sykkelveger skal ha en asfaltert bredde på 4 meter 
 

b. Atkomsten skal sperres med manuell pullert eller automatisk nedsenkbar pul-
lert når det er nødvendig. Betongblokker tillates ikke. 

 
c. Gang- og sykkelveger skal være belyst slik at kravene for universell utforming 

oppfylles. Det skal etableres ledelinjer (naturlig/kunstig) langs traseen. 
 

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

Holdeplassene skal bygges i samsvar med kommunal norm for utforming av 
bussholdeplasser. Det skal velges utforming som kantstopp med leskur.  

Det skal installeres minst 3 sykkelstativ på bussholdeplassen. 

§ 4.5 Annen veggrunn – grøntareal 

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

§ 5 Grønnstruktur 

§ 5.1 Grønnstruktur 

Områdene skal beplantes. Dette skal skje på en måte som ikke er i konflikt med 
frisikt og trafikksikkerheten. 

§ 6 Landbruks-, natur og friluftsformål 

§ 6.1 LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR 

Innenfor området er det ikke tillat med tiltak. Vegetasjon og landskap i området 
skal bevares. Tiltak som fremmer friluftslivet kan tillates. Turstier skal ikke ha en 
bredde på mer enn 2 meter.  

§ 6.2 Friluftsformål 

Innenfor området er det ikke tillat med tiltak. Vegetasjon og landskap i området 
skal bevares. Tiltak som fremmer friluftslivet kan tillates. Turstier skal ikke ha en 
bredde på mer enn 2 meter. 

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

§ 7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørendestrandsone 

Tiltak innenfor reguleringsformålet er ikke tillatt. 
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§ 8 Hensynssoner 

§ 8.1 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. 

§ 8.2 Faresone – Flomfare 

Tiltak innenfor faresonen for flom kan bare skje etter hydrologisk undersøkelse 
er gjennomført. 

§ 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. 

§ 9.3 Krav før brukstillatelse 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 utom-
husplanen. 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. 
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▪ Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal 
være gjennomført i samsvar med utomhusplan. 

§ 9.4 Overvannshåndtering 

Før det kan igangsettes tiltak i området må det foreligge planer for overvanns-
håndtering. Planene skal utarbeides for hvert enkelt område. 

Overvannshåndtering for veg, veganlegg og andre trafikkområder skal utarbei-
des samlet. 

Overvannshåndtering for parkområder og lekeplasser skal vises i en plan. Over-
vann skal – der det er mulig – brukes som element i landskapet. 

§ 9.5 Brannslokkevann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet før forsyning med 
brannslokkevann er sikret for tiltaket i samsvar med kravene fra Molde brannve-
sen og de til søknadstidspunktet gjeldende lover og retningslinjer.  

§ 9.6 Fortau/Gang- og sykkelveg/Overganger 

Fortau, gang- og sykkelveg og innenfor planområdet samt regulerte fotgjenger-
felt må bygges og ferdigstilles sammen med hovedvegen.  

Det kan ikke gis brukstillatelse for tiltak før fortau/gang- og sykkelvegen som er 
direkte knyttet til området er ferdigstilt i samsvar med planen. 

§ 9.7 Kryssituasjon mot fylkesveg 62 

Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet, må det gjennom-
føres en trafikkanalyse og evt. nødvendig utbedring av kryss til fylkesvegen. 
Dette skal skje i sammenheng med utbygging av vegsystemet i området. 

§ 9.8 Støy 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor formål industri/lager må 
det gjennomføres en støyvurdering for tiltak.  

Evt. avbøtende tiltak må gjennomføres i samsvar med støyvurderingen før det 
kan gis brukstillatelse. 

 


