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Plan ID 

201805 

Detaljregulering for Cap Clara – RA1 

 

§ 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 
02.10.2018. 

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

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan 1176 vedtatt 8.6.1977 og 1079 ved-
tatt 24.04.1979. 

Hensikten med reguleringen er å tilpasse plandokumentene til den faktiske si-
tuasjonen til reguleringstidspunktet. 

§ 1.2 Utearealer 

For alle felt i reguleringsområdet skal det utarbeides utomhusplaner i forbindelse 
med byggesøknaden. 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 
▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 
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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) Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-
1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Som avbøtende tiltak skal følgende 
oppfylles for planen:  

▪ Boenheten skal være gjennomgående med tilgang til side hvor støygren-
sene i tabell 3 er oppfylt. 

▪ Boenheten skal minimum ha 50 % av oppholdsrom med vindusfasade 
hvor støygrensene i tabell 3 er oppfylt. 

▪ Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrensene i 
tabell 3 er oppfylt.  

▪ Alle soverom må ligge mot stille side. 
 

75 % av felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3.  

§ 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. 
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.  
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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) Nettstasjoner skal plasseres på terreng og tilpasses nabobebyggelsen i ma-
terialbruk og farge. 

§ 1.8 Lekeplasser/uteoppholdsareal 

Lekeplasser og uteoppholdsareal oppføres etter samme regler som satt i kom-
muneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025.  

§ 1.9 Byggegrense mot sjø 

Byggegrense mot sjø gjelder ikke for vann- og avløpsanlegg og trafikkanlegg. 
Andre byggegrenser mot sjø fremgår av plankartet eller andre bestemmelser.  

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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

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

▪ Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
▪ Fritidsbebyggelse – frittliggende 
▪ Undervisning 
▪ Vann- og avløpsanlegg 

 

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

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
▪ Gang/sykkelveg 
▪ Sykkelveg/felt 
▪ Annen veggrunn – tekniske anlegg 
▪ Kollektivholdeplass 
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▪ Parkering 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Grønnstruktur 
▪ Turveg 
▪ Friområde 
▪ Badeplass/-område 

 

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: 

▪ Faresone – Flomfare 
▪ Sikringssone – Frisikt 
▪ Angitt hensynssone – Bevaring kulturmiljø 
▪ Båndlegging etter lov om kulturminner 
▪ Støysoner – Andre støysoner 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Byggegrenser 

a) Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Hvor ikke an-
net er vist skal plan- og bygningsloven gjelde. 

b) Garasjer, frittliggende eller kjedet med hus, kan tillates minimum 1 m fra 
tomtegrense, men ikke innenfor byggegrense mot veg. 

c) Byggegrense mot sjø gjelder ikke for garasjer som oppfyller punkt b) eller 
bygges innenfor regulert byggegrense. 

§ 3.2 Estetikk 

Bygningene innenfor samme felt skal samspille/harmonisere med høyde, volum, 
grunnflate, takform, takvinkel, farge og materialbruk. 
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§ 3.3 Bevaring av vegetasjon 

Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær 
med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes 
plass på eiendommen i plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets 
rotsone regnes som største omkrets for treets krone. Tiltak eller byggegroper 
innenfor denne sonen tillates ikke. 

§ 3.3 Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse 

a) For områder regulert til frittliggende småhusbebyggelse tillates en maks. ut-
nyttelsesgrad på %-BYA = 30 %. 
 

b) Maks. tillatt mønehøyde for bolighus er 9 meter. Maks. tillatt gesimshøyde 
for bolighus er 8 meter. 

 
c) Maks. tillatt mønehøyde for garasjer er 5 meter. Maks. tillatt gesimshøyde 

for garasjer er 3 meter. 
 

d) Hus skal ha saltak. 
 

e) Maksimal takvinkel settes til minst 32 grader og maks 45 grader. Garasjer 
skal ha lik takutforming som bolighuset. 
 

f) Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på 
bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå 
høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde 
enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert 
terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.  

 
Følgende unntak tillates:  
i. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, 

fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.  
ii. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, 

fyllinger og/ eller skjæringer samlet ikke overskride 0,9 meter.  

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. 
Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med samlet 
høyde på mer enn 0,5 meter nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Støtte-
murer skal bygges i naturstein med tilsvarende kvalitet som langs Julsundve-
gen, vest for Kvamkrysset. Støttemurer kombineres med beplantet skråning. 
Evt. rekkverk plasseres 1meter innenfor støttemur.  

Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering 
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g) Eiendommene innenfor BFS_1 tillates slått sammen og delt i maksimal åtte 
nye tomter innenfor formålsgrensen.  

 
h) Det tillates ikke mer enn 2 boenheter per tomt. 

 
i) Maksimalt 50 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan oppar-

beides med harde, vannugjennomtrengelige overflater. Overvann skal hånd-
teres lokalt på egen eiendom. 

 
j) For hver boenhet skal det avsettes 50 kvm uteoppholdsareal på egen tomt. 

 
k) Det skal avsettes minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Kravene for par-

keringsareal for biler i kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 
skal ikke anvendes. 

§ 3.4 Fritidsbebyggelse - frittliggende 

a) For områder regulert til fritidsbebyggelse tillates en maks. utnyttelsesgrad på 
m2-BYA = 70 m2 inkl. uthus/anneks 
 

b) Maks. tillatt mønehøyde er 6 meter. Maks. tillatt gesimshøyde er 5 meter. 
 

c) Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på 
bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå 
høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde 
enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert 
terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.  

 
Følgende unntak tillates:  

i. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, 
fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.  

ii. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, 
fyllinger og/ eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.  

iii. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støtte-
murer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter 

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. 
Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med samlet 
høyde på mer enn 0,5 meter nærmere enn 4 meter fra nabogrense.  

Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering 

d) Takvinkel skal være maks 35 grader. 
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§ 3.5 Undervisning 

Innenfor området for undervisning kan det etableres bygg og anlegg i forbin-
delse med skolebruk. Maks tillatt utnyttelsesgrad settes til %-BYA = 50 %.  

Maks. tillatt mønehøyde er 9 meter. Maks. tillatt gesimshøyde er 8 meter. 

§ 3.6 Vann- og avløpsanlegg 

Området BVA_1 kan brukes til pumpehus og andre installasjoner nødvendig for 
vannforsyning/avløp. Hvis det i en vurdering av etablering av tiltak i samsvar med 
§ 5.3 i disse bestemmelse kommer fram, at plassering innenfor formålet er nød-
vendig, kan tiltak gjennomføres innenfor formålsgrensen. 

Maks tillatt utnyttelsesgrad settes til %-BYA = 100 %. Byggegrense sette i for-
målsgrensen. 

 

Området BVA_2 er kan brukes til renseanlegg, pumpehus og andre anlegg som 
naturlig tilhører formålet.  

Maks tillatt utnyttelsesgrad settes til %-BYA = 75 %. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 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 kravene for 
universell utforming oppfylles. 

§ 4.2 Fortau 

a. Fortau skal opparbeides i regulert bredde på 3 meter med fast dekk. Fortauet 
skal så vidt mulig opparbeides i hht. kravene for universell utforming.  
 

b. Fortauet skal belyses (jf. § 4.1.). 
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c. Regulerte fotgjengerfelt skal være opphøyd og ellers utformet i samsvar med 
veileder V127 fra Statens vegvesen. Det er krav om universell utforming, sær-
skilt når det gjelder varslingsfelt og alle overganger skal være belyses etter 
prinsippet intensivbelysning. 

 
 

§ 4.3 Gang/sykkelveg 

Gang- og sykkelveger skal ha en bredde på minst 3 meter og opparbeides med 
fast dekk. 

Gang- og sykkelveger skal være belyst slik at kravene for universell utforming 
oppfylles. Det skal etableres ledelinjer (naturlig/kunstig) langs traseen. 

§ 4.4 Sykkelveg/felt 

Sykkelveg er tilkomst til sykkelparkering. Den skal ha en bredde på 2 meter og 
opparbeides med fast dekk. 

§ 4.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

I områdene vist som annen veggrunn skal det etableres skråninger for skjæ-
ringer og fyllinger for kjøreveg og gang- og sykkelveger.  
 
Innenfor disse områdene tillates opparbeidet i grunnen nødvendige tekniske an-
legg, så som vann, avløp, overvann, kabelanlegg, belysning, skilt, o.l. Skilt og 
lysanlegg skal ikke være påkjørselsfarlig.  
 
Områdene kan midlertidig benyttes til anleggsområde – riggområder før de til-
sås og beplantes. Arealene skal være offentlig eiet.  
 
Områdene skal tilsås.  

§ 4.6 Kollektivholdeplass 

Områdene skal opparbeides med samme kravene som i den kommunale holde-
plassnormen. Det skal etableres leskur, sykkelstativ, ledelinjer, benk og søppel-
beholder i samsvar med normen. Holdeplassen skal være belyst slik at den opp-
fyller kravene for universell utforming.  
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§ 4.7 Parkering 

Parkeringsplassen skal dekke behovene for parkering til områdene knyttet til fri-
luftsliv og oppføres som vist i plankartet. 
 
Områdene regulert til parkeringsareal ved Kringstadbukta skal brukes til sykkel-
parkering med stativ. Valg av sykkelstativ skal skje i samråd med planavdelingen 
i Molde kommune. Det er tillatt å etablere tak over sykkelstativene og en sykkel-
servicestasjon i området. 
 
Byggegrense mot sjø samsvarer med reguleringsformålets grense.  
 

§ 5 Grønnstruktur 

§ 5.1 Grønnstruktur 

I områdene regulert til grønnstruktur skal vegetasjonen og terrenget mest mulig 
bevares og utvikles. Tynningshogst tillates etter nærmere avtale med Molde 
bydrift.  

§ 5.2 Turveg 

Turveger skal ha en bredde på minst 3 meter. Så langt mulig bør prinsippene for 
universell utforming overholdes. Det skal etableres ledelinjer (naturlig/kunstig) 
langs traseen. 
 
Plassering av turvegen i plankartet er retningsvisende. Der det er hensiktsmessig 
for å bevare det naturlige terrenget eller for å få til en bedre utforming kan plas-
sering av turvegen tilpasses. 

§ 5.3 Friområde 

Friområde skal nyttes til lek og rekreasjon. Det er tillatt med tiltak knyttet til bruken 
av friområdet som f.eks. lekestativ, hvilebenker, avfallsbeholdere, informasjons-
skilt, lys og grill-/bålplass. Alle anlegg skal få en universell utformet tilgang. 
 
Innenfor formålet GF kan det etableres toalettanlegg i samråd med avdeling sam-
funn og plan. Utforming, plassering og visuell estetikk må tilpasses områdets be-
hov for spesielt vern av landskapet. Bestemmelsene i § 3.6, 1. ledd gjelder. 
 
Vegetasjon og undervegetasjon skal bevares med tanke på biologisk mangfold. 
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Opparbeidelsen skal skje med minst mulig inngrep i grunn/terreng. Vegetasjon 
kan bare fjernes etter landskapsestetisk vurdering. 
 
Det tillates ikke belysning innenfor reguleringsformålet.  
 
Byggegrense mot sjø samsvarer med reguleringsformålets grense.  

 

§ 5.4 Badeplass/-område 

Område vist på plankart er forutsatt benyttet for anlegg knyttet til badeaktivitet. 
Badebrygge kan etableres innenfor området. Alle tiltak innenfor området skal om-
søkes til kommunen som gi byggetillatelse før anleggene kan etableres. Enhe-
tene for kommunal drift, samfunn og plan og Mold vann og avløp KF skal vurdere 
plassering og utforming av tiltakene. Universell utforming skal ivaretas så langt 
mulig. Det tillates ikke belysning innenfor reguleringsformålet. 

Byggegrense mot sjø samsvarer med reguleringsformålets grense.  
 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

§ 6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Området utenfor badeplass er forutsatt benyttet til bading, fiske og friluftsliv i 
sjøen.  

Trafikk av motorbåter og vannskutere nærmere området regulert til badeplass 
enn 50 meter skal ikke være tillatt. Skilting for tillatt båttrafikk skal være tydelige. 

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 Faresone – Flomfare 

Innenfor faresone for flomfare skal det vises spesiell oppmerksomhet og akt-
somhet for flom ved prosjektering.  

§ 7.2 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.  
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§ 7.3 Angitt hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

Kulturmiljøet merket som hensynssone skal bevares. Det innebærer at karakte-
ristiske eldre trekk som bebyggelse, gatedekke, landskapsform, vegetasjon og 
menneskeskapte landskapselementer etc., ikke kan fjernes eller endres. Mindre 
endringer kan unntaksvis tillates dersom det ikke går på bekostning av kulturhis-
toriske og estetiske verdier.  

Innenfor hensynssonen må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som 
kan forandre områdets karakter. Dette gjelder bebyggelse, anlegg og utvidelse 
av vei eller antall parkeringsplasser, oppsetting av gjerder, skilt, støyskjermer, 
endring av større vegetasjonselementer eller belegg, planering, utfylling og andre 
landskapsinngrep. 

For krigsminnene i hensynssonene H570_1 gis det ikke unntak for tiltak. Inngrep 
i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på krigsminner innenfor hensyns-
sone H570_1 er ikke tillatt. 

Eksisterende strandlinje skal opprettholdes. Det er ikke tillatt med noen form for 
utfylling. 

§ 7.4 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Automatisk fredete kulturminne – båndlagt etter kulturminneloven. Det er ikke 
tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk 
fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. 

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete 
kulturminnet innenfor hensynssone H730_1 og H730_2 er ikke tillatt uten etter 
dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminnefor-
valtning i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. 

Båndleggingssonen omfatter bufferareal for automatisk fredete kulturminner. In-
nenfor buffersonene er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsut-
styr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen. Ved tiltak som grenser 
buffersonene må området gjerdes inn med midlertidig gjerde av stålnett. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

§ 8.1 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 



  14 

 

 
 

Plan ID 

201805 

Detaljregulering for Cap Clara – RA1 

§ 8.2 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 relevant fa-
getat i kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder 
istandsettes og terrenginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at 
stedsegen vegetasjon raskt kan etablere seg. 

§ 8.3 Krav før ferdigattest 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.  

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. 

▪ Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal 
være gjennomført i samsvar med utomhusplan. 

§ 8.4 Overvannshåndtering 

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

§ 8.5 Krav til utredninger 

Før tiltak innenfor området GF og GB kan tillates må det gjennomføres an land-
skapsanalyse. Denne må legges til grunn for plassering og utforming av tiltaket. 

Før tiltak innenfor 20 meter fra Mekelva kan tillates igangsatt må det ha blitt 
gjennomført en hydrologisk- og erosjonsanalyse. 

 


