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§ 1 - Generelt 
 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrenser. Innenfor disse grensene skal arealene brukes slik som planen (plankartet 

og bestemmelsene) fastsetter. 

 

Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven (pbl.) og 

bestemmelser og retningslinjer i tilknytning til gjeldende arealdel av kommuneplanen. 

 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gjort gjeldende, kan det ikke 

gjøres privatrettslige avtaler som er i strid med disse. 

 

§ 2 - Reguleringsformål 
 

Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 

 

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

- Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

 

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

- Veg, felles (f_SKV)  

- Annen veggrunn - teknisk anlegg 

 

3. Hensynssoner (pbl. §12-6) 

- Frisikt (H140) 

 

4. Bestemmelsesområder (pbl. § 12-7) 

- RpBo#1 

- RpBo#2 
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§ 3 - Fellesbestemmelser 
 

3.1 - Plassering og definisjoner: 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Tillatt bebygd areal (BYA) 

defineres etter teknisk forskrift (TEK). %-BYA angir tillatt bebygd areal i prosent av tomtens 

nettoareal. Parkering på bakkenivå regnes med i utnyttingen.  

 

Gesims- og mønehøyde beregnes i henhold til TEK, og regnes i forhold til gjennomsnittlig 

planert terreng. 

 

3.2 - Bygningers form, plassering, materialbruk og farge: 

Bebyggelse skal prosjekteres og utføres slik at den får en god arkitektonisk utforming i 

samsvar med sin funksjon, og at den etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter 

både i seg selv (form og materialbehandling) og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 

naturlige omgivelser og plassering. 

 

Det skal legges vekt på å finne en så god løsning som mulig i forhold til tilpasning til 

eksisterende landskap/terreng, utsikt for naboer samt opparbeiding av gode 

uteoppholdsarealer.  

 

Ved byggesøknad av boliger skal garasjer og carporter vise på situasjonskartet, selv om disse 

oppføres senere. Garasjer og carporter skal tilpasses hovedhuset med hensyn til materialvalg, 

form og farge. 

 

3.3 - Terrengbehandling, utomhusplan:  

Ikke bebygd del av tomta skal utformes tiltalende. Terrengmessig overgang til 

naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Fyllinger og støttemurer skal så vidt mulig 

unngås, og det er ikke tillatt å ha skjemmende skjæringer og fyllinger. Skjæringer som følge 

av utgraving/planering av tomt skal tilplantes med stedegen vegetasjon. Der det er behov for 

forstøtningsmurer mot nabotomt eller veg, skal disse i hovedsak utføres i naturstein. 

Kommunen kan påby at planeringshøyden blir senket eller hevet slik at høyden på 

forstøtningsmuren blir redusert. Tilkjøring/bortkjøring av masser skal reduseres til et 

minimum. 

 

Sammen med søknad om byggetillatelse kan kommunen kreve at det blir utarbeidet en 

utomhusplan for den ubebygde delen av tomta. Denne skal ved siden av å vise bebygd areal, 

også vise terrengbehandling og eksisterende og ev. ny vegetasjon.  

 

Det bør i størst mulig utstrekning forsøkes å ta vare på og nytte eksisterende terreng, 

vegetasjon og kulturminner slik som steingarder og lignende i området i forbindelse med 

utbygging. Bekker skal som hovedregel holdes åpne og i sin naturlige form, med tilstrekkelig 

kantvegetasjon.  

 

3.4 - Høyde på terreng, gjerde m.v. mot offentlig veg og grøntarealer: 

Terreng, gjerde, hekker o.l. i formålsgrensa langs offentlige veger skal ikke være høyere enn 

1,2 m over vegnivået, og 0,5 m ved kryss eller avkjørsler, jf. kommunens normer. Se ellers 

bestemmelsene vedrørende frisiktsone. 
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3.5 - Kommunaltekniske anlegg: 

Innenfor byggeområdene kan oppføres trafokiosker, pumpestasjoner eller andre tekniske 

innretninger hvor dette er nødvendig. Frittstående bygg skal tilpasses stedets bebyggelse med 

hensyn til form og farge. Slike innretninger skal godkjennes av kommunen. 

 

3.6 - Overvannshåndtering 

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt, og på en miljømessig riktig måte. Lokal 

overvannshåndtering skal skje i tre trinn; fange opp og infiltrere, forsinke og fordrøye, samt 

sikre trygge flomveger. Overflaten skal bare forsegles så langt det er nødvendig. 

 

3.7 - Parkering og sykkelparkering: 

For planen gjelder parkeringsbestemmelsene i kommunedelplanens arealdel, herunder krav 

om sykkelparkering.  

 

3.8 - Støy: 

For bebyggelsen gjelder grenseverdiene gitt i veileder T-1442 om utendørs støynivå på maks. 

LDEN 55 dB.  

 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet 

Retningslinje T-1442 gjelder for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet 

innenfor planområdet. 

 

3.9 - Universell utforming: 

Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsippet om universell utforming/ 

tilgjengelighet for alle (jf. pbl. § 1-1). 

 

3.10 - Automatisk freda kulturminner: 

Dersom man under arbeid i området kommer over noe som kan være automatisk fredet 

kulturminne, plikter man å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for 

avklaring, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 

 

3.11 - Renovasjon 

Håndtering av avfall skal skje iht. renovasjonsteknisk forskrift. 

 

§ 4 - Bebyggelse og anlegg 
 

4.1 – Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

 

Området skal brukes til barnehage med tilhørende funksjoner. 

 

Maksimal BYA for området som en helhet (bygningsmasse og parkeringsplasser) settes til 

80%. 

Maksimal BYA for bygningsmassen settes til 30%. 

 

Gesimshøyden skal ikke overstige 6,5 m for bygninger med vanlig saltak, og mønehøgd ikke 

over 9,0 m. Maks. gesimshøyde for arker/takoppløft og bygninger med pulttak, settes til 8,0 

m.  

 

Gesimshøyde for bygninger med flatt tak settes til 7,0 m. 
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Avhengig av grunnforholdene er støttemurer eller fjellskjæringer nødvendig for å ta unna 

terreng i nord, vest og sør. Plassering av disse er vist i plankartet, men må anses som 

orienterende. Endelig plassering av disse avklares i byggesak. 

 

4.2 – Bestemmelsesområde (RpBo) 

 

Innenfor bestemmelsesområdene kan det etableres parkeringsplasser, områdene kan 

asfalteres. Det settes ingen øvre begrensning på antall parkeringsplasser innenfor 

bestemmelsesområdene, men illustrasjonsplanen gir en indikasjon på hvordan dette er 

foreslått løst. Antallet som kommer fram av illustrasjonsplan som vist i planbeskrivelsen er 

retningsgivende og ikke bindende. 

 

Det skal settes av plass til mellom 5-10 parkeringsplasser for sykkel. 

 

Kjøremønster skal fungere slik retningspiler i plankartet viser. 

 

§ 5 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

5.1 - Veg, felles (f_SKV): 

 

- f_SKV1 er felles avkjørsel for tomta. Avkjørselen sikrer adkomst til 

parkeringsarealene innenfor RpBo#1 og RpBo#2. Avkjørselen skal kun benyttes som 

utkjørsel for trafikanter fra RpBo#1.  

- f_SKV2 er utkjørsel for RpBo#2 og er envegskjørt slik retningspil viser. 

 

Avkjørslene f_SKV1 og f_SKV2 skal skiltes tilstrekkelig i henhold til angitt kjøremønster i 

plankartet. 

 

 

§ 6 - Hensynssoner 
 

6.1 – Frisiktsoner, H140:  

Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt på minimum 0,5 m over tilgrensende vegers nivå. 

Busker, trær, gjerde eller andre konstruksjoner som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

Høystammede trær, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i frisiktsonen, dersom de ikke 

hindrer fri sikt. Parkeringsplasser kan ikke etableres i frisiktsonene. Kommunen kan kreve at 

sikthindrende vegetasjon og gjenstander blir fjernet. 

 

6.2 - Faresone høgspenningsanlegg, H370: 

Dersom kraftlinjene blir lagt i jordkabel faller fareområdet bort. 

 

I området for høgspenningsanlegg skal det være muligheter til å føre opp anlegg i tilknytning 

til utbedring/nyanlegg for kraftforsyning i kommunen.  

 

(Hvis magnetfeltet overskrider grenseverdier (0,4 mikrotesla - µT), blir det ev. snakk om 

forbud av følsom bebyggelse slik som bolig innenfor fareområdet, jf. brosjyre fra Statens 

strålevern og NVE.) 

 



 

proESS AS – Ålesund kommune 

5 

Før det oppføres nye bygg, eller utføres søknadspliktige endringer/nye tiltak på eksisterende 

bygg, skal tiltaket utredes i forhold til ev. eksponering fra magnetfeltet til 

høyspenningsanlegget. 

 

Utredningen skal gi grunnlag for å vurdere forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, og 

skal inneholde utregninger som viser merkostnader og andre ulemper av ev. tiltak.  

 

Dersom målingene overstiger grensa, skal forebyggende tiltak vurderes i forhold til 

nytteverdi, dvs. kostnader i forhold til effekten av tiltaket. 

 

 

§ 7 - Rekkefølgekrav 
 

7.1 - Infrastruktur: 

Det kan ikke gis brukstillatelse for parkeringsplassene før tilkomstvegene til disse er 

opparbeidet i henhold til planene.  

 

7.2 - Trafikksikkerhetstiltak: 

Planlagte trafikksikkerhetstiltak, så som skilting, sykkelsluser, humper e.l. må opparbeides 

samtidig med øvrig veginfrastruktur. 

 

 

* 

 

proESS AS/VH Plan og bygning, xx.xx.20xx 

 

 

*** 

 

Egengodkjent av Ålesund bystyre i møte xx.xx.20xx, sak xxx/xx 

 

 

 

Eva Vinje Aurdal  Astrid Eidsvik 

- ordfører -  - rådmann - 

 

 


