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§1

§1.1

§1.2

§1.3

lllil

Felles bestemmelser

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke anna er
spesifisert.

Plant e lanensformålo av rensnin

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart, sist revidert
08.08.18.

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

Planen vil erstatte en mindre del av reguleringsplan nr. 1983  —  Djupdalen øst,
vedtatt 17.09.84.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligbygging.

Plankrav

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

eksisterende og nye koter og punkthøyder
bygningers plassering og høyde
utforming av uteareal/framtidig terreng
utforming av lekeareal
plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i
planområdet

utforming av gangarealer, inkludert kyststi
inndeling i private og felles arealer
materialvalg
tomtegrenser

trapper og støttemurer

biloppstillingsplasser og plassering av garasje/carport
renovasjonsløsning
vegetasjonsbruk og eksisterende vegetasjon som skal bevares

Ved byggesøknad for veg skal det vedlegges lengde— og tverrprofiler, samt
tegning som viser skjæring og fyllingsutslag.

Tilgjengelighet

Prinsippet for tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrifter, skal legges til grunn
innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, adkomst, gangareal,
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§1.4

§1.5

§1.6

§1.7

§1.8

RD

lekeplasser og lignende.

Mil'ø o 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

overflatebaserte løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå

økt rekreasjonsverdi 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.

Kulturminner

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete

kulturminner skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene

eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes

fylkeskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

Tekniske anlegg

Fordelingsnett for strømforsyning og tele—/tv-/datakommunikasjon o.l. skal

legges som jordkabler innenfor planområdet.

Leke lasser/uteo holdsareal

Lekeplasser og uteoppholdsareal oppføres etter samme regler som satt i

kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015—2025.

Parkering

a) Det er følgende krav til bilparkering:

Boenhet  s  60 m2 min. 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet

Boenhet 2 60 m2 min. 2,0 parkeringsplasser pr. boenhet

Bilparkering kan løses i garasje/carport.

b) Det er følgende krav til sykkelparkering:

Boenhet  s  60 m2 min. 1,0 sykkelplass pr. boenhet

Boenhet 2 60 m2 min. 2,0 sykkelplasser pr. boenhet
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Sykkelparkeringa kan dekkes med tilstrekkelig bodareal i eller ved huset
eller garasje.

Avkjørsel

a) Avkjørsler skal opparbeides i samsvar med vegnormalene.
b) På hver tomt er det angitt atkomststed med avkjørselspil. Dersom det ved

detaljplanlegging framkommer et bedre tilkomstpunkt kan dette endres i

forhold til planen. Dette må framgå av situasjonsplanen ved byggemelding.

Eventuelle forstøtningsmurer bygges av naturstein, kvalitet i henhold til visuell
profil for Molde kommune. Topp mur følger terrenget.

Formål med detaljreguleringen

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

Beb elseo anle PBL 12—5  nr.1

-  Boligbebyggelse  — frittliggende småhusbebyggelse (BF1-5)
-  Naust (N1)

' Lekeplass (f_L1)

Samferdselsanle o teknisk infrastruktur PBL 12—5 nr.2

-  Kjøreveg (f_V1-2)
-  Gang-/sykkelveg (f_GV1)
-  Annen veggrunn  -  grøntareal

Grønnstruktur PBL 12—5 nr.  3

-  Grønnstruktur (f_GS1-2 og o_G83—4)
-  Turveg (f_T1 og o_T2)

Bruk o vern av sø 0 vassdra PBL 12—5 nr. 6

-  Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_FL1)

Hensynssoner

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan— og bygnings-

loven (PBL) §§ 12-6 og 11—8:

Sikrin ssone PBL 11-8a

-  Frisikt(H140_1)
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§4

§4.1

§ 4.2

§ 4.3

§5

§5.1

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse  — frittliggende småhusbebyggelse (BF1—5)

a)
b)

C)

d)

e)

Med frittliggende småhusbebyggelse forstås en boenhet pr. tomt.

Maks bygd areal (O/o-BYA) er  satt  til BYA = 30 % for BF1-2 og BYA = 35 %

for BF3—5.
lnnenfor BF1—2 tillates saltak og innenfor BF3—5 tillates saltak, flatt tak

og/eller pulttak.
For BF1—2 er maksimalt tillatt mønehøyde 9 m og gesimshøyde 8 m over

gjennomsnittlig planert terreng. For BF3—5 er maksimalt tillatt mønehøyde 7

m og gesimshøyde (høyeste gesims pulttak) 6  m over ferdig opparbeidd

bakenforliggende veg.

Garasje/carport kan ha en maksimal størrelse på 50 m2.

Naust (N1)

a)
b)

C)

lnnenfor området er det et eksisterende naust.

Hvis naustet må erstattes skal det ha samme størrelse, form og utrykk som

eksisterende naust. Farge avklares med Molde kommune.

Byggegrensen er sammenfallende med fasadelivet på eksisterende naust.

Lekeplass (f_L1)

8)

b)

C)

Innenfor f_L1 skal det etableres felles nærlekeplass som skal eies og

vedlikeholdes av beboerne innenfor planområdet.

Området skal opparbeides som en funksjonell og trygg lekeplass, også for

de minste barna, med minimum en sandkasse, benk og et lekeapparat.

Bevaring/hogst av trær på lekeplass avklares med Molde kommune før

anleggsstart.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Felles bestemmelser

a)

b)

0)

Kjøreveger og gangveg/gangareal skal utformes i samsvar med gjeldende

normer og retningslinjer.

På regulerte trafikkområder er det ikke lovlig med andre anlegg og inn-

retninger enn de som er nødvendig for drift og vedlikehold av områda.

Ytterligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende

tomtegrunn.
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§ 4.2

§6.1

§ 6.2

Kjøreveg (f_V1-2)

a) V1 -2 er regulert til kjøreveg.
b) V1 er en del av Djupdalsvegen. V2 er feHes atkomstveg for tilliggende

eiendommer og hytten på GS4.

Gang/sykkelveg (f_GV1)

a) Området er regulert til felles gang-/sykkelveg.

Annen veggrunn — grøntareal

a) Formålet omfatter areal som naturlig hører til vegen, som grøft, skjæring og

fylling.
b) Områdene skal opparbeides som gressbakke eller med beplantning.
c) Areala kan brukes til snølagring så lenge det ikke hindrer frisikten.

Grønnstruktur

Grøn nstru ktur (f_GS1-2 og o_GSB-4)

a) Områda er regulert til grønnstruktur.
b) GS1—2 er fellesareal for beboerne. GS3—4 skal være tilgjengelig for

allmennheten (offentlig grønnstruktur).

c) Innenfor områda er det ikke tillatt å sette opp bygninger og andre
innretninger, eller gjøre unødige terrenginngrep, som privatiserer eller
ødelegger området sin verdi som fri— og rekreasjonsområde.

d) Det tillates å etablere en tursti (kyststi) over GS4. Stiplet del av tursti angir

en hensiktsmessig trase som ikke er bindende. Eksakt linjeføring fastsettes
gjennom godkjent situasjonsplan.

e) Eksisterende hytte inngår som del av offentlig grønnstruktur. Hytten skal ha
kjøreatkomst over regulert gang— og sykkelveg og turveger. Hytten tillates
ikke påbygd. Ved vedlikehold skal hytte og tilhørende bebyggelse ha

samme størrelse, form og uttrykk som eksisterende bebyggelse. Bygge-
grensen er sammenfallende med fasadelivet på eksisterende bygninger.

Turveg (f_T1 og o_T2)

a) Områda er regulert til turveger.
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§ 7.1

§ 8.1

§9

§ 9.1

§ 9.2

§ 9.3

(lil

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde  i  sjø og vassdrag (o_FL1)

a) Området er avsatt til offentlig friluftsområde i sjø og vassdrag.
b) Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i sjø-

området er søknadspliktig etter Lov om havner og farvann.

c) Tiltak og konstruksjoner i strandlinjen/sjøområdet tillates ikke.

Hensynssoner

Sikrin ssone —- frisikt (H140_1)

a) Området er avsatt til frisiktsone.
b) Frisiktsonen må ikke brukes slik at det på noe tidspunkt er til hinder for fri

sikt.

0) Areal innenfor frisiktsonen skal planeres ned til 0,5 m over nivået til til-
grensende veger. Høgstamma trær, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i
frisiktsonen. Kommunen kan kreve sikthindrende vegetasjon og gjen—

stander fjernet.

Rekkefølgebestemmelser

Krav vedrørende ve etas'on

a) Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det
foreligger rammetillatelse for tiltak og kan bare igangsettes innenfor det

området som tillatelsen omfatter.
b) Fjerning/bevaring av trær avklares med Molde bydrift før anleggsstart.

Krav til ve er vann—o avlø slednin er

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 avslutta skal trafikkområder istandsettes og
terrenginngrep tilsås/beplantes i henhold til godkjent situasjonsplan. Terrenget
tilrettelegges slik at stedsegen vegetasjon kan etablere seg raskt.

Krav før ferdi attest for tiltak

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veganlegget skal

MOLDE KOMMUNE
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tilhørende utearealer være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i
utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal
utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år.

Dette gjelder følgende tiltak:

-  Sikringsgjerder langs vegskjæringer mot grønnstruktur og boligtomter.

-  Gjerde eller beplantning mellom boligtomt og lekeplass, samt lekeplass

og grønnstruktur.
-  Felles lekeplass.

§ 9.4 Overvannshåndterin

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

§ 9.5 Lekeplass

Lekeplassen skal være ferdigstilt og tilrettelagt med minimum en sandkasse,

benk og et lekeapparat før den 4. boligen tas i bruk.

§ 9.6 Vegrett

Utbygger skal dokumentere nødvendige rettigheter om bruk av Djupdalsvegen
før rammetillatelse gis.
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