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Plan ID 

202003 

Plan: Sjøfronten 2, mindre endring av reguleringsplan  
 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er 
spesifisert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Reguleringsplanen er en mindre endring etter Plan- og bygningsloven § 12-14. 

Planen erstatter deler av reguleringsplan for Molde sentrum, plannummer 
200405, vedtatt 10.02.2011.  

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart. Vertikalnivå 
2, sist revidert 12.04.2021 og vertikalnivå 4 (sjøbunn), sist revidert 04.05.2021.  

Der ikke annet er anvist er byggegrensen lik formålsgrensen.  

Hensikten med reguleringsendringen er å utvide arealet som i gjeldene plan er 
regulert til «Sjøfront». Det er ønskelig å optimalisere bevegelsesmønsteret for 
myke trafikanter og bidra til økt aktivitet. Oppgraderingen har også betydning i 
forbindelse med framtidig havstigning og bølgepåvirkning. 

§ 1.2 Utforming  

Det skal i utformingen legges vekt på gode kvaliteter og kommunikasjonslinjer 
for alle brukergrupper.   

Utearealer skal gis en utforming, materialbruk og detaljering av høy og varig 
kvalitet og forholde seg til sjøfronten 1. Ved detaljplanlegging av nye plasser 
skal det legges vekt på å gi barn og unge stimulerende og fysiske utfordringer. 
Installasjoner skal ha en funksjonell og visuell kvalitet som er tilpasset 
sentrumsmiljøet.  

For hele reguleringsområdet skal det utarbeides en situasjonsplan som 
framlegges og godkjennes i byggesøknaden. Situasjonsplanen skal være i 
målestokk min. 1:200. Den skal vise: 

a) Eksisterende og nye punkthøyder på hjørner, kanter og knekkpunkt. 
b) Inngang og punkthøyder overkant ferdig golv på tilliggende bygninger. 
c) Utforming og materialbruk på hele arealet, inkludert veger, plasser, kanter, 

murer, trapper og ramper.  
d) Plassering og utforming av møblering, renovasjon, belysning, flytebrygge, 

nettstasjoner, kabelskap, skilt og andre tekniske elementer.  
e) Ny beplantning og trær som skal bevares. 
f) Utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater. 
g) Plassering og utforming av overvannshåndtering, inkludert sluk og kummer. 
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h) Tomtegrenser 
i) Sykkelparkering, biloppstillingsplasser og manøvreringsareal. 
j) Koordinater og nord-pil. 

§ 1.3 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og 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 

For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i lov 
og retningslinjer, jf. miljødepartementets retningslinjer T-1442. Oppfylling av 
kravene må dokumenteres. 

§ 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.  

 
Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, rensing og 
bortleding av flomvann fra sjø og overflatevann fra bebyggelse, veier og andre 
arealer. Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor 
planområdet.  

§ 1.6 Tekniske anlegg 

a) Kabler for strøm-tele-tv-datakommunikasjon o.l. skal legges i bakken. 
 

b) Kabelskap og andre tekniske innretninger skal ha en enkel og robust 
utførelse tilpasses hverandre i form og farge. Metallflater pulver-lakkeres 
med fargen RAL 7022.   

§ 1.7 Lekeplass 

Lekeplass og lekeutstyr skal være forskriftsmessig utført og ha en funksjonell 
og visuell kvalitet som er tilpasset sentrumsmiljøet og skal utformes i tråd med 
godkjent detaljplan. Kravene i kommuneplanens arealdel gjelder.  

§ 1.8 Parkering 
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Parkeringsareal for bevegelseshemmede og sykkel tilrettelegges i samsvar 
med godkjent situasjonsplan og teknisk forskrift. 

§ 1.9 Skilt og innretninger  

Skiltbestemmelsene i kommuneplanens arealdel gjelder.   

§ 1.10 Renovasjon  

Renovasjonsløsninger skal være i tråd med kommunens renovasjonsregler og 
framgå av godkjent situasjonsplanplan. 

§ 1.11 Anleggsperioden  

a) Det skal sikres adkomst til eksisterende bygninger ved de ulike 
utbyggingsfasene.  

b) Eksisterende lindetre syd for Torget 2 skal bevares. Treet skal sikres i 
anleggsperioden slik at treet og treets rotsone ikke kommer til skade. Ved 
felling eller skade som fører til felling skal treet erstattes med et beløp som 
tilsvarer treets verdi i forhold til størrelse og alder.     

§ 2 Arealformål  

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

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

▪ Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 
infrastrukturtraseer (2800) består av formål Gatetun/Kai (2014/2041). 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6) 

▪ Havneområde i sjø (6220), vertikalnivå 2 (bakkenivå) og vertikalnivå 4 
(sjøbunn). 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 7) 

§ 3.1 Gatetun/Kai (2014/2041) 

Gatetun/Kai er et formål som skal fremme opphold og lek på 
fotgjengerprioriterte arealer og der biltrafikk har begrenset omfang, Gatetun/Kai 
omfatter følgende areal: 
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a) Eksisterende kai. Gang- og sykkeltrafikk skal prioriteres. Begrenset biltrafikk 
tillates (varelevering, renovasjon, utrykning o.l.). Parkering tillates ikke. 

b) Trebrygger og pir. Gangtrafikk og aktivitet knyttet til drift av kai. 
c) Areal syd for Torget 2. Lekeareal i henhold til godkjent detaljplan.  
d) Areal for opphold og beplanting.  
e) Areal for uteservering kan tillates dersom forholdene ligger til rette for dette - 

og i henhold til nærmere avtale med Molde kommune.  

§ 4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

§ 4.1 Havneområde i sjø 

a) Eventuell forekomst av kvikkleire og mulighet for områdeskred skal vurderes 
av geotekniker. Eventuelle sikringstiltak må være gjennomført før bygging. 

b) Tiltaket skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet mot flom 
oppnås. Behov for risikoreduserende tiltak skal vurderes og dokumenteres, 
jfr. veileder «Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging» (DSB 
og Fylkesmannen.no). 

c) Nødvendige motfyllinger i tilknytning til kaiområdet skal ikke overskride 
angitt areal i plankart, vertikalnivå 4 (sjøbunn). 

d) Området skal være forbeholdt for ankring/manøvrering av fartøy og 
innretninger som er rettet mot sentrumsaktiviteter, som passasjerbåttrafikk, 
flytebrygger, reiseliv etc. 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser 

§ 5.1 Vegetasjon 

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent planteplan. 

§ 5.2 Veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis igangsettingstillatelse skal tekniske planer for disse være godkjent 
av kommunen.  

§ 5.3 Ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest skal tilhørende arealer være ferdig opparbeidet slik 
det er beskrevet og godkjent i detaljplan.  
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