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Oppsummering 

Sølvdammen AS søker om en mindre endring av reguleringsplan 201605 Sølvdammens bestemmelser for å 
legge til rette for færre dispensasjonssøknader i forbindelse med carport/sammenbygging, samt å unngå at 
reguleringsplanen legger hinder for at eierne kan sette opp mindre tiltak på eiendommene ihht. PBL/SAK10 
(eks. levegger, drivhus/lekehytter osv., det var aldri meningen at planen skulle stanse det.) I tillegg legges 
det inn valgmulighet for flatt tak eller skråtak også for de boligene som i dag er regulert til kun skråtak.  

Vi har formulert nye justerte bestemmelser som vi mener gir rom for dette. Det er ikke planlagt endring av 
plankartet. 

 

Bakgrunn 

Utbyggingen av boligfeltet Sølvdammen i Årølia har vært under oppføring i ca. 3 år nå, og 12 av 21 boliger er 
enten ferdigstilt, under oppføring eller til behandling hos byggesak. Vi har hele tiden hatt en svært positiv 
kommunikasjon og samarbeid med Molde kommune om utbyggingen, også i byggesak. Erfaringen vi har 
gjort oss så langt i utbyggingen er at det oppstår ønsker og behov for flere endringer og justeringer på 
bygningene enn vi hadde forestilt oss på forhånd, og slik reguleringsplanen nå er formulert så ender det 
veldig fort opp med en dispensasjonssøknad for noe man normalt ikke ville tenkt var dispensasjonsforhold. 
Alle dispensasjonene som er omsøkt er godkjent av byggesak, i all hovedsak med administrativ behandling. 
Dispensasjonssakene har for det meste vært grunnet i opprettelse av carport i tillegg til enkeltgarasje, og 
sammenbygging av garasje og bolighus. Vi ønsker å justere planbestemmelsene for å unngå alle disse 
dispensasjonene i de fremtidige boligene. 

Vi har også sett at markedet har respondert bedre på noen av hustypene enn andre, bl.a. har de kubiske 
flattakshusene (Kamp) truffet bedre enn de tilsvarende skråtakshusene (Tind). Vi ønsker derfor å legge til 
rette for at husene som er regulert til hustypen Tind (BFS8) kan ha skråtak eller flatt tak. 

På hustypen Tind har vi i ettertid funnet en god løsning for å få etablert en takterrasse inntrukket i takflaten. 
Det ene Tind-huset som er bygd ble godkjent med denne løsningen, med dispensasjon. For å kunne legge til 
rette for denne løsningen også for fremtidige Tind-hus uten dispensasjon har vi foreslått justering av 
bestemmelsene også for dette. 
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Vi har også sett at bestemmelsen §4.1 a. leses mer bokstavelig enn den var tenkt, og omriss av planlagt 
bebyggelse ekskluderer mindre tiltak som levegger, lekehytter o.l. for eierne i ettertid. Dette var aldri 
meningen med bestemmelsen. Vi ønsker en endring/presisering i bestemmelsene for å ikke hindre slike 
mindre tiltak. 

 

Forslag til nye bestemmelser i §4.1 

Under vises forslag til justerte bestemmelser i §4.1, hvor original tekst er strøket og ny tekst er markert i blått. 
Det legges også ved .docx-fil av teksten for enkel implementering. 

 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1 Bolig, felt BFS1, BFS2, BFS3, BFS4, BFS5, BFS6, BFS7 og BFS8 
a. Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse. Det tillates enkelt garasje og/eller carport 

oppført frittliggende eller i tilknytning til bolig på egen tomt. Det tillates å bygge sammen garasje/carport 
og boligbygning med overdekning og ev. utebod selv om dette går utenfor omrisset for planlagt 
bebyggelse. Bebyggelse må holde seg innenfor byggegrense. 

 
Planlagt bebyggelse er markert på plankartet. Plassering av bolig kan avvikes med 0,5m i henhold til 
spesifisering for hvert felt. Avstand fra veg kan fravikes for garasjer i henhold til punkt b og spesifisering 
for hvert felt.  

 

Overdekket uteplass og inngangsparti samt søppelstativ og gjerde med maksimalt 1m høyde, kan 
plasseres utenfor omriss av bygningskroppen og byggegrenser på plankartet.  
Omriss for planlagt bebyggelse begrenser ikke oppføring av mindre tiltak som f.eks. levegg, gjerde inntil 
1m høyde, lekehytte, drivhus, søppelstativ o.l. Disse behandles i henhold til Plan- og bygningsloven. 
Byggverk nevnt over Mindre tiltak skal ha en estetisk utforming tilpasset bygning og grunnfarge på den 
aktuelle tomta.  

 
Boliger kan ha sekundærleilighet. Med sekundærleilighet menes boenhet som er vesentlig mindre enn 
hoved-boenhet og maks 75m2 

 
b. Frittstående garasjer kan plasseres utenfor byggegrenser etter følgende mønster: 

- Garasje med utkjøring vinkelrett på kjørevegen, avstand minimum 4 meter fra regulert vegkant. 

- Garasje med utkjøring parallelt med kjørevegen, avstand minimum 3 meter fra regulert vegkant. 

- Se punkt d, e, f og g for plassering mot øvrige grenser enn vei. 

c. Boliger tillates oppført med flatt tak eller pulttak med takvinkel 0-10 grader i felt BFS1-BFS7. Felt BFS8 
skal ha  kan ha flatt tak eller skråtak med takvinkel 20-25 grader. Ev. møneretning skal være som anvist 
på plankart. Arker, takopplett og takutstikk tillates ikke. Ved skråtak tillates takaltan. I så fall skal 
rekkverk være en forlengelse av yttervegg for å integreres i fasaden og tillates med en høyde på 8m. 
Følgende høyder gjelder med mindre annet et presisert under bestemmelser for hvert felt. 

Utnyttelsesgrad felt BFS1:      %-BYA = 30% 
Utnyttelsesgrad felt BFS2-8:   %-BYA = 40% 
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Maks gesimshøyde:    7 meter med unntak gitt i ledd 
Maks mønehøyde:    9 meter med unntak gitt i ledd  
Maks gesimshøyde:    3,2 3,5 meter for annen frittl. bebyggelse 

 
 

 

Med vennlig hilsen 
  

Gunnar Gjerde 
Sølvdammen AS   


