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§ 1 Fellesbestemmelser 

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 
26.3.2020. 

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

Hensikten med reguleringen er å regulere området til boligformål, samt bevare 
naturen langs Røaelva ved å regulere til naturområde.  

§ 1.2 Utearealer 

For hele reguleringsområdet skal det utarbeides en utomhusplan 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 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles/offentlige arealer 
▪ materialvalg 
▪ universell utforming av de ovennevnte tiltak 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ 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-
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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.  
 
a. Inngrep i natur og landskap skal minimeres. Andel forseglet areal skal mini-

meres. Ved behov for fast dekke skal permeable løsninger prioriteres. 
b. Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordrøy-

ning, 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 overfla-
tebaserte løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt 
rekreasjonsverdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomil-
jø. Dette forutsetter at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel 
vannkvalitet som også er driftsmessig forsvarlige.  

§ 1.5 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kul-
turminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fyl-
keskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

§ 1.6 Tekniske anlegg 

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

§ 1.7 Lekeplasser/uteoppholdsareal 

For hver boenhet skal det sikret gode uteoppholdsarealer.  

§ 1.8 Parkering 

Det skal etableres to biloppstillingsplasser for hver boenhet.  

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-
5: 
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Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

 

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

▪ Kjøreveg  
▪ Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Naturområde 
▪ Friområde 

§ 3 Hensynssoner 

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

 

Faresone (PBL § 11-8 a) 

▪ Flomfare 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1 Frittliggende småhusbebyggelse 
 
a) Innenfor området kan det etableres fire boenheter i form av fire eneboliger 

eller to tomannsboliger. I eneboliger kan det i tillegg legges til rette for en 
ekstra enhet for langtidsutleie.  
 

b) For områder regulert til frittliggende boligbebyggelse tillates en maks. utnyt-
telsesgrad på %-BYA = 30 %. 
 

c) Maks. tillatt mønehøyde for bolighus er 9 meter. Maks. tillatt gesimshøyde 
for bolighus er 8 meter. Høydeangivelse er over gjennomsnittlig planert ter-
reng.  

 
d) Maks. tillatt mønehøyde for garasjer er 4 meter. Maks. tillatt gesimshøyde 

for garasjer er 3 meter. Høydeangivelse er over gjennomsnittlig planert ter-
reng.  
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e) Maksimal takvinkel settes til 45 grader. Garasjer skal ha lik takutforming 

som bolighuset. 
 

f) Byggegrense mot kjøreveg er fastsatt i plankartet.  
 

g) 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 me-
ter.  

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. Støtte-
murer skal bygges i naturstein. Støttemurer kombineres med beplantet 
skråning. Evt. rekkverk plasseres 1 meter innenfor støttemur. 

Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1 Kjøreveg 

Kjørevegen er offentlig.  

a) Kjøreveg skal prosjekteres og utformes i samråd med Molde kommune in-
nenfor regulert vegformål.  
 

b) Ved bygging av vegen skal terrenginngrep minimeres.  
 

c) Fra kjørevegen kan det etableres en avkjøring til hver boenhet, eventuelt 
felles avkjørsler. Plassering for avkjøringer fastsettes i byggesøknad.  
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§ 5.2  Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Arealet er offentlig.  

Areal for grøfter med kabler, eller annet nødvendig vegareal.  

§ 6 Grønnstruktur 

§ 6.1 Naturområde 

Området er felles for eierne av arealet regulert til bebyggelse og anlegg, men 
skal være åpent for allmennheten.  

Vegetasjonen i området skal bevares så langt det er mulig. Eksisterende tursti 
gjennom området kan utbedres.  

§ 6.2 Friområde 

Området er felles for eierne av arealet regulert til bebyggelse og anlegg.  

Terrenget skal bevares så langt det er mulig. Det kan legges til rette for leke-
plass eller andre fellesarealer. Bygninger er ikke tillatt.  

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 Flomfare 

Innenfor felt H320_1 er det fare for flom med største nominelle årlige sannsyn-
lighet på 1/200. Det skal tas hensyn til flomfare i tråd med gjeldende teknisk 
forskrift.  

§ 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 

§ 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 kommunen. 
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Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og ter-
renginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegeta-
sjon raskt kan etablere seg. 

 

Adkomstvegen skal være utbedret i henhold til plankart før ferdigattest kan gis, 
dette inkluderer utvidelse av adkomstveg og kryss inn til planområdet, i henhold 
til plankart.   

§ 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 
utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal ute-
arealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

§ 8.4 Overvannshåndtering 

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

 


