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§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser 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 01.07.2109. 

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

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner: 

- Reguleringsplan for Røysan og Reknes, planid 2281, 1985. 
- Reguleringsplan for Symra-Sjukehuset-Sellanrå, planid 0377, 1978. 
- Reguleringsplan for Parkvegen og Bj. Bjørnsons veg, planid 200219, 

2005. 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge deler av planområdet for 
boligbebyggelse – blokkbebyggelse, samt tilrettelegge for tosidig fortau og 
sykkelfelt langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg.  

§ 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, ekvidistanse 1 meter 
▪ uteareal med utforming, materialbruk og møblering 
▪ plassering og typeangivelse av ny vegetasjon  
▪ bevaring av eksisterende vegetasjon 
▪ utforming av lekeareal samt plassering av lekeapparat 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i 

planområdet 
▪ utforming og materialbruk av gangarealer 
▪ tilgjengelighet til de ovennevnte tiltak 
▪ tomtegrenser 
▪ utforming, materialbruk og punkthøyder av trapper, støttemurer og 

eventuell støyskjerm 
▪ biloppstillingsplasser, sykkelparkering og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 
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Utomhusplanen er grunnleggende for byggesaken. 

§ 1.3 Tilgjengelighet 

Prinsippet for tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrifter, skal legges til 
grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, 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 retningslinje T-1442/2016. Avvik fra grenseverdiene utenfor 
vindu til oppholdsrom kan gjøres for boenheter som har fasade mot gul 
støysone i henhold til støyvurdering. Som avbøtende tiltak skal følgende 
oppfylles: 
 

• Alle boenheter må minimum ha en fasade som ligger mot stille 
side hvor støygrensen Lden 55 dB eller lavere er tilfredsstilt.  
 

• Alle boenheter i gul støysone skal være gjennomgående. 
 

• For hver boenhet skal minimum 50% av oppholdsrom inkludert 
minimum ett soverom ha vindu hvor støygrensen Lden 55 dB eller 
lavere er tilfredsstilt utenfor vindu.   

 

• For alle rom med støyfølsomt bruksformål som kun har vindu mot 
støyutsatt sone skal det være mekanisk balansert ventilasjon eller 
annen støyskjermet luftemulighet.  

 

• Alle boenheter skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal hvor 
støygrensen Lden 55 dB eller lavere er tilfredsstilt. 

 
b. Det skal sikres at grenseverdiene overholdes, spesielt for uteareal og 

lekeplasser. Oppfylling av kravene må dokumenteres. 
 

c. Eventuelle støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering 
vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg i samråd med Molde 
kommune.  

§ 1.5 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det 
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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 om hensiktsmessig 
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 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.  

§ 1.7 Tekniske anlegg 

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

b) Eventuell nettstasjon skal plasseres på terreng og tilpasses 
bebyggelsen i materialbruk og farge. 

§ 1.8 Lekeplasser/uteoppholdsareal 

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

§ 1.9 Parkering 

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



  5 

 

 
 

Plan ID 

201702 

Plan: Detaljregulering for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16 

§ 1.10 Krav til radioteknisk vurdering av bygg 

Dersom det skal etableres bygg/boligblokker over kote 65 meter over havet, 
skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og 
godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, 
tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasadetegning. Kommunen 
kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering 
for byggene. 

§ 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 – Blokkbebyggelse, BBB1 
▪ Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse, BKS 
▪ Uteoppholdsareal – Lekeplass, BLK 

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

▪ Kjøreveg, o_SKV2  
▪ Gang-/sykkelveg, SGG og SS 
▪ Adkomstveg, felles/privat, f_SKV1 
▪ Annen veggrunn - grøntareal_SVG 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB1 

Innenfor området kan det oppføres blokkbebyggelse.  
 

a) Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal, BYA, er 35%. 
Utnyttelsesgrad beregnes i henhold til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet sin veileder for grad av utnytting.  

 
b) Byggehøyde: Maks tillatt gesimshøyde for boligbebyggelse er opptil 

kote +40,6. Dette tilsvarer to boligetasjer over nivå for Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg. Boligbebyggelsen kan oppføres med totalt inntil 5 
boligetasjer. Maks tillatt gesimshøyde for parkeringsanlegg er opptil 
kote +24,5.      

 

c) Takvinkel: Bebyggelse kan oppføres med flate tak.  
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a) Byggegrenser. Byggegrenser er vist på plankartet og bebyggelse skal 
plasseres innenfor disse. Det kan gjøres følgende unntak:  

 

• Støttemurer kan oppføres utenfor byggegrense og inntil 
nabogrense hvor dette er nødvendig for å ta opp terrengfall. 
Sikringsgjerde på topp av støttemur tillates hvor dette er 
påkrevd i henhold til teknisk forskrift.  

• Mindre uthus og liknende kan plasseres med inntil 1 meters 
avstand fra nabogrense i henhold til pbl. § 20-5, men kan ikke 
plasseres nærmere veg en viste byggegrenser. 

§ 3.2 Boligbebyggelse – konsentrert boligbebyggelse BKS 

Innenfor området kan det oppføres konsentrert boligbebyggelse.  
 

a) Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal, BYA, er 35%.  
 

b) Byggehøyde, plassering og avstand til nabogrense mot nord, øst og 
vest følger bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven § 29-4. 
Byggegrense mot veg videreføres fra tidligere reguleringsplan og er 
vist på plankartet. 

 

c) Takvinkel: Takvinkel skal ikke være brattere en 35 grader.  
 

§ 3.3 Uteoppholdsplass – Lekeplass BLK 

Innenfor området skal det anlegges felles lekeplass for beboerne.  
Lekeplasser skal oppføres etter samme regler som satt i kommuneplanens 
arealdel for Molde, del 1, 2015-2025. Lekeplass skal minimum opparbeides 
med sandkasse, sitteplasser og et lekeapparat. Mot boliger etableres 
vintergrønn skjermbeplantning i henhold til situasjonsplan, høyde ca. 1,5 m.  

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Kjøreveg, o_SKV2, og gang-/sykkelveg, SGG/SS 

a) Vegarealet er regulert til offentlig veg og skal prosjekteres og utføres 
i regi av Molde kommune.   
 

b) Avkjørsel fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg er vist med pil i 
reguleringsplanen.  
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§ 4.2 Adkomstveg, f_SKV1 og SVG 

Arealet er regulert til privat tilkomstveg. Nødvendige støttemurer for å oppta 
terrengfall tillates innenfor området. Støttemur langs Røysan 18 bygges i 
naturstein med tilsvarende kvalitet som eksisterende mur syd for Røysan 
18. Maks høyde 1,2 meter. Muren bygges min. 1, 0 meter inne på Røysan 
16 sin eiendom. Eventuelt rekkverk langs Røysan 18 monteres i 
eiendomsgrense. Arealet mellom mur og rekkverk (SVG) beplantes med 
egnet vegetasjon, for eksempel eføy.    

§ 5 Rekkefølgebestemmelser 

§ 5.1 Krav vedrørende vegetasjon 

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. Bevaringsverdige trær avklares med 
Molde kommune og skal sikres før og under anleggsperioden slik at 
rotsonen ikke belastes eller kommer til skade.  

Det plantes Nutkasypress (Chamaecyparis nootkatensis) eller tilsvarende i 
grensesonen mot «Jørgensenvillaen» i øst, minimum 5 stk. Eksakt 
plassering og antall velges i samråd med grunneier, Molde kommune og 
nabo i øst. Vegetasjon angitt på utomhusplan plantes første vår etter at 
brukstillatelse er gitt. 

§ 5.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

a) Bebyggelsen kan igangsettes og ferdigattest kan gis uavhengig av 
planlagt utvidelse av vegareal langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg.  
 

b) 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 terrenginngrep tilsås/beplantes. 
Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan 
etablere seg. 

§ 5.3 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veianlegget, skal 
tilhørende utearealer være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og 
godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk 
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vinterstid, skal utearealene, herunder felles lekeareal, tilsåes/tilplantes og 
ferdigstilles så snart som mulig påfølgende år. Tilsåing/beplantning og 
belysning av områder for alminnelig ferdsel skal være gjennomført i 
samsvar med utomhusplan. 

§ 5.4 Overvannshåndtering 

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

§ 5.5 Krav til stabil byggegrunn 

Tiltak som sikrer stabil byggegrunn skal dokumenteres og gjennomføres før 
rammetillatelse gis.  

§5.6 Utbedring av Røysan 

Etter ferdigstillelse av utbyggingen, og før brukstillatelse gis, skal Røysan 
være utbedret i henhold til kortsiktig løsning. Med kortsiktig løsning menes 
etablering av minimum tre humper på eksisterende veg, dvs. at kanter og 
murer beholdes på begge sider av vegen.    

 


