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§ 1 Felles bestemmelser 

Felles bestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er 
spesifisert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart, sist revidert 
17.10.18. 

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

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan: 

 Plan nr. 2685 Reguleringsplan for Lunheimvegen gnr. 27 bnr. 377, vedtatt 
24.07.86. 

 Plan nr. 12/74 Reguleringsplan for Øverland, vedtatt 16.07.76. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en framtidig utvikling av BK1 
til konsentrert småhusbebyggelse og F1 til forretning.  

§ 1.2 Utearealer 

Ved byggesøknad skal det utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:500 som 
skal vise: 

 eksisterende og nye koter og punkthøyder 

 utforming av uteareal/framtidig terreng 

 plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i 
planområdet 

 utforming av gangarealer 

 inndeling i private og felles arealer 

 materialvalg 

 tomtegrenser 

 trapper og støttemurer (murer skal være målsatt) 

 biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 

 garasjeplassering 

 renovasjon 

 valg og plassering av planter og trær samt bevaring av eksisterende 
vegetasjon 

 universell utforming av de ovennevnte tiltak 

§ 1.3 Tilgjengelighet 

Prinsippet for tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrifter, skal legges til grunn 
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innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, adkomst, gangareal, 
parkeringsplasser, felles utearealer, lekeplasser og lignende. 

§ 1.4 Støy 

For nye bygningstiltak på nordligste del av F1, som ligger innenfor gul og rød 
sone i Statens vegvesen sitt støykart, skal det sikres at støynivået ligger 
innenfor grensene gitt i lov og retningslinjer.  

§ 1.5 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av planområdet skal det legges vekt på  
løsninger 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. 

§ 1.6 Kulturminner 

Dersom en under arbeid kommer over noe som kan være automatisk freda 
kulturminne, plikter en å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga for 
avklaring. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidet om 
dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 

§ 1.7 Tekniske anlegg 

Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal 
legges som jordkabler innenfor planområdet. 

§ 1.8 Lekeplasser/uteoppholdsareal 

Lekeplasser og uteoppholdsareal skal oppføres etter samme regler som er 
vedtatt i kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025.  
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§ 1.9 Parkering 

a) Det er følgende krav til bilparkering: 

Bolig                        Boenhet ≤ 60 m²       min. 1,0 parkeringsplass 
                                Boenhet ≥ 60 m²       min. 1,5 parkeringsplasser 
Forretning               P-pl/100 m² BRA       min. 1,0 parkeringsplass 
Lager                      P-pl/100 m² BRA       min. 0,5 parkeringsplass 
 

b) Parkering kan løses i garasje/carport, som privat eller felles løsning.  
c) Minst 5 % av felles parkeringsanlegg skal være tilrettelagt for 

forflyttingshemmede. Parkering utformes, plasseres og skiltes i samsvar 
med gjeldende normer og anbefalinger. 

d) Det er følgende krav til sykkelparkering: 

Bolig                        Boenhet ≤ 60 m²           min. 1,0 sykkelplass 
                                Boenhet ≥ 60 m²           min. 2,0 sykkelplasser 
Forretning       P-pl/100 m² BRA           min. 0,5 sykkelplass 
Lager                 P-pl/100 m² BRA           min. 0,5 sykkelplass 
 

e) For boliger kan krav om sykkelparkering dekkes med tilstrekkelig bodareal i 
eller ved huset eller garasjen. 

§ 1.10 Restriksjonsplanen for Molde lufthavn Årø 

Det kan etableres bygg med maksimal byggehøyde inntil 4 etasjer over terreng. 
Dersom det skal benyttes byggekraner innenfor planområdet skal Avinor Molde 
lufthavn Årø kontaktes på forhånd og godkjenne bruk av kran. Alle byggekraner 
skal være utstyrt med hinderlys. 

§ 1.11 Krav til radioteknisk vurdering av bygg og kraner 

a) Det tillates etablering av mindre bygg i planområdet med inntil 3 etasjer 
over terreng inklusiv takkonstruksjon uten separat radioteknisk vurdering. 
Dersom det skal bygges større bygg/boligblokker med 3 eller 4 etasjer over 
terreng, skal søknad 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. 

b) Bruk av mobilkraner til oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet 
tillates uten separat radioteknisk vurdering. Dersom det skal brukes tårn-
kraner der bommen overstiger 20 m over terreng, skal søknad sendes 
Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden 
må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Kommunen 
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kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering 
for bruk av tårnkraner. 

§ 1.12 Atkomst 

a) For hver eiendom er ankomst angitt med avkjørselspiler. 
b) Atkomst til offentlig veg skal være i samsvar med kommunens vegnormaler 

og brann- og redningstjenestens retningslinjer til atkomst. 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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

 

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

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF1) 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1) 

 Forretninger (F1) 

 Lekeplass (o_L1) 

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

 Kjøreveg (o_V1-4) 

 Annen veggrunn – grøntareal 

§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygnings-
loven (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

 Frisikt  

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF1) 

a) Innenfor området regulert til frittliggende småhusbebyggelse tillates 
enebolig. 

b) Maks bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 30 %.  

c) Maksimalt tillatt gesimshøyde er 8 m og maksimalt tillatt mønehøyde er 9 m 

(over gjennomsnittlig planert terreng).  
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d) Takform som tillates er saltak og takvinkel skal være mellom 15-35 grader. 
e) Garasje og carport kan ha en størrelse på inntil 50 m2. 

§ 3.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1) 

a) Innenfor området regulert til konsentrert småhusbebyggelse tillates kjede- 
eller rekkehus. 

b) Maks bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 33 %. 

c) Maksimalt tillatt gesimshøyde er 8 m og maksimalt tillatt mønehøyde er 9 m 

(over gjennomsnittlig planert terreng).   

d) Takform som tillates er saltak, flatt tak og/eller pulttak. Takvinkel for saltak 
skal være mellom 15-35 grader. 

e) Garasje/carport kan bygges som felles eller enkeltstående, eventuelt 
sammenbygd med boligene. Hver garasje/carport kan ha en størrelse på 
inntil 50 m2. 

§ 3.3 Forretninger (F1) 

a) Området er regulert til forretning.  
b) Maks bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 40 %. 

c) Maksimalt tillatt gesimshøyde (høyeste gesims for pulttak) for øvre del 

(langs Frænavegen) er cote +58.5 og for nedre del (langs Lunheimvegen) 

cote +55.0. 

d) Takform som tillates er flatt tak og/eller pulttak. 

e) Det tillates riving av eksisterende bygninger om det er nødvendig for den 

videre utviklinga av området. 

f) Området kan videreutvikles etappevis. Ved byggemelding for første etappe 

skal det utarbeides en situasjonsplan for hele feltet for å sikre en helhetlig 

utvikling. 

§ 3.4 Lekeplass (f_L1) 

a) Området er regulert som felles lekeplass. 
b) Det skal til enhver tid være lekeapparat og -utstyr på lekearealet som 

fremmer bruken av området. 
c) Området skal være en funksjonell og trygg lekeplass, også for de minste 

barna.  
d) Jf. også § 1.8.  

 
 
 



  7 

 

 
 

Plan ID 

201613 

Plan: FRÆNAVEGEN 126 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Felles bestemmelser 

a) Kjøreveger og fortau skal utformes i samsvar med gjeldende normer og 

retningslinjer.  

b) 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. 

§ 4.2 Kjøreveg (o_V1-4) 

a) V1-4 er regulert til offentlige kjøreveger.  

§ 4.3 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 er til hinder for frisikten. 

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssone – frisikt  

a) Områdene er regulert til frisiktsone. 

b) Frisiktsoner må ikke brukes slik at det på noe tidspunkt er til hinder for fri 

sikt.  

c) Areal innenfor frisiktsonene 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 gjenstander 

fjernet.  

§ 6 Rekkefølgebestemmelser 
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§ 6.1 Krav vedrørende vegetasjon 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det fore-
ligger rammetillatelse for tiltak og kan bare igangsettes innenfor det området 
som tillatelsen omfatter. 

§ 6.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis rammetillatelse 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 terreng-
inngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon 
kan etablere seg raskt. 

§ 6.3 Krav før tiltaket tas i bruk 

Før det utstedes brukstillatelse for tiltak på enkelttomter og veganlegg skal 
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. 

§ 6.4 Overvannshåndtering 

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

§ 6.5 Stenging av gjennomkjøringen fra Frænavegen til Lunheimvegen 

Vegen mellom Frænavegen og Lunheimvegen kan opprettholdes så lenge 
nedre del av F1 benyttes til lager, varemottak/-utlevering og som arbeidssted 
for håndverkere. 

Utbygging av boliger på BK1 vil ikke kreve stenging av denne vegen. 

 


