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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 
28.05.2018]. 

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

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan nr. 0971 vedtatt 17.08.1972, og be-
byggelsesplan nr. 0772 vedtatt 05.05.1972. 

§ 1.2 Utearealer 

For hele reguleringsområdet skal det utarbeides en utomhusplan som vedtas 
som en del av byggesaken. 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 
▪ materialvalg 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
▪ biloppstillingsplasser/parkering og manøvreringsareal 
▪ renovasjon 

§ 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 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det legges 
vekt på løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
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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.  

§ 1.5 Tilgang til uteområdene 

Utearealene for barnehagen skal være åpne og tilgjengelige for andre barn 
utenom barnehagens åpningstider. 

§ 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 Parkering 

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

§ 1.8 Høyderestriksjoner/hinderflater i restriksjonsplanen for Molde lufthavn. 

Det må ikke etableres bygg eller anlegg som er høyere enn kote 140 meter 
over havet. Dersom det skal benyttes kraner som rager høyere enn kote 140 
meter over havet, må de utstyres med hinderlys. Hvis kranene blir permanente 
over tid, skal det inngås avtale med kontrolltårnet p Molde lufthavn med hensyn 
til bruk av telefon- eller radiosamband. 

Vedr. oppstilling og bruk av kraner skal dett eskje i samsvar med Luftfartstilsy-
nets regelverk om «Oppstilling og bruk av kraner». 

§ 2 Reguleringsformål 

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

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

▪ Barnehage - BBH] 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg – SKV 
▪ Fortau – SF 
▪ Annen veggrunn 
▪ Parkeringsareal – SPA 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Grøntstruktur, naturområde – GN 
▪ Turveg - GT 

 

§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. plan- og bygningslo-
vens § 12-6: 

 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

▪ Frisiktssone – H140 
▪ Sikrings- og restriksjonssone rundt flyplass – H130 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Barnehage - BBH: 

Innenfor området skal det oppføres bygninger, anlegg og innretninger som hø-
rer til barnehagedriften. Dette gjelder også tiltak knytte til avfallshåndtering og 
sykkelparkering. 

Vedr. arrondering av området vises det til disse bestemmelsenes § 1.2. 

Bygninger og konstruksjoner skal ikke føres opp høyere enn til kôte 140 moh. 

Sykkelparkering skal etableres i samsvar med kommunedelplanens bestemmel-
ser. 

Det skal legges vekt på en helhetlig arkitektonisk utforming av både bygninger 
og uteanlegg. 
Kommunens visuelle profil skal legges til grunn, jfr. kommundelplanens bestem-
melse §22.2. 
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§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Kjøreveg – SKV: 

Eksisterende regulerte arealer til kjøreveger opprettholdes i planen. 

§ 4.2 Fortau/gangarealer – SF: 

Det skal etableres fortau/gangveg med tilknytning til eksisterende fortau langs 
Sollivegen og inn til barnehageområdet (SF2). 
Denne skal samtidig knyttes sammen med gangveg inn til Hatlelia borettslag sitt 
område. 

§ 4.3 Parkeringsområde – SPA: 

Det skal etableres parkeringsplasser i henhold til kommuneplanens normer og 
beskrivelsens vurderinger. Disse skal arronderes slik at hensynet til trafikksik-
kerheten prioriteres høyt. 

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Frisiktsone – H140: 

Innenfor frisiktsonen kan det ikke etableres innretninger eller vegetasjon som er 
høyere enn 0,5 m over de tilstøtende vegers plan. 
Skilt og høystammede trær kan etter godkjenning plasseres innenfor sonen. 

§ 5.2 Sikrings-/restriksjonssone rundt flyplass – H130: 

Innenfor sonen gjelder restriksjonsplanen for Molde lufthavn. Jfr. regulerings-
bestemmelsene § 1.7. 

 


