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Reguleringsbestemmelser: Detaljregulering for Holamyra 
– rundkjøring fv.64 
 

PlanID 202105 

Saksnummer 2020/2005 

 

I medhold av §§ 12-5, 12-6 og 12-7 i plan- og bygningsloven (PBL) gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med 
reguleringsgrense. 

 

Planen erstatter helt eller delvis reguleringsplan for Detaljregulering for Holamyra 
Næringspark – del av F2, vedtatt 15.10.2012 (planID 201202), reguleringsplan 
for Holamyra næringspark, vedtatt 23.10.2006 (planID 06004) og 
reguleringsplan for Malmefjorden senterområde, vedtatt 29.02.1988 (planID 
88065). 
 

1. Planens hensikt 
Formålet med reguleringen er ombygging av dagens T-kryss ved fv.64 og 
Tømmervegen til rundkjøring, slik at nye byggetiltak kan godkjennes både på 
vest- og østsiden av fylkesvegen. Bakgrunnen for utarbeidelsen av 
reguleringsplanen er vegeier (Møre og Romsdal fylkeskommune) sitt forbud mot 
å etablere nye tiltak i området som vil generere mer trafikk i dagens T-kryss.  

Det reguleres inn et forbedret og sammenhengende fortaus- og GS-vegnett som 
vil gjøre det betydelig tryggere for myke trafikanter å ferdes i planområdet. 
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2. Generelt 
Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og 
hensynssonene, jf. §§ 12-5 og 12-6: 

§ 12-5. Nr.1 - Bebyggelse og anlegg  

Forretninger (BF) 

Industri (BI) 

Avløpsanlegg (BAV) 

 

§ 12-5. Nr.2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg (o_SV) 

Kjøreveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gang-/sykkelveg (o_SGS) 

Annen veggrunn-tekniske anlegg (o_SVT) 

Annen veggrunn-grøntareal (o_SVG) 

Parkering (SPA) 

 

§ 12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

Landbruksformål (LL) 

 

§ 12-6 – Hensynssoner 

Frisikt (H140) 

Faresone flom (H320) 

 

§ 12-7 Bestemmelsesområder 

Anlegg- og riggområde (#1) 

 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 
 
3.1 Krav om situasjonsplan 
 
3.1.1. Hele planområdet 
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Ved byggesøknad for hele planområdet (veg, vann, kloakk og 
fellesområde, dvs. kommunaltekniske anlegg) skal det legges ved 
situasjonsplan i egnet målestokk. Planen skal vise lengdeprofil og 
tverrsnitt på veg (terrengprofil).  
 
Plassering av brannkummer skal gjøres i samråd med 
brannvernmyndigheten.  

 
3.1.2 Enkelt tomter 
 

Ved byggesøknad for den enkelte tomt skal det legges ved en 
situasjonsplan i målestokk 1:500. Vedlagt søknad om oppføring av nye 
bygg skal tegninger vise et typisk tverrsnitt av tomta i to retninger, 
plassering av bygninger med kotehøyde fra ferdig gulv, møneretning, 
parkeringsplasser og framtidig garasje (garasjeplassering skal være vist), 
eventuelle støttemurer, uteoppholdsareal, avkjøring (med lengde- og 
tverrprofil) samt verdifulle tre. Konsekvenser for naboeiendommer der det 
er fare for økt støy skal vurderes spesielt. Profilen skal gå minst fire meter 
utenfor eiendomsgrensen og høyde på nabohus skal vises. 

 
3.2 Skilting 
Reklameskilt og lignende innretninger må ikke, uten spesiell tillatelse, plasseres 
nærmere offentlig veg enn 50 m fra senterlinja, målt vannrett. Skilt m.m. som 
viser navn og/eller type virksomhet, eller på annen måte reklamerer for 
virksomheten, kan likevel plasseres på bygg som tilhører virksomheten (jmf. 
Vegloven § 33). Reklamen må ikke fremstå dominerende. Reklameskilt skal 
byggemeldes i samsvar med PBL. 
 
3.3 Byggegrenser 
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen. Dersom ikke 
annet er vist, skal plan- og bygningsloven og vegloven gjelde. Evt. mur og gjerde 
mot veg kan plasseres 3,0 meter fra regulert kjørebanekant atkomstveger og 5,0 
meter fra regulert kjørebanekant samleveg. Veggrøft skal ikke fylles igjen.  
 
3.4 Terrenginngrep  
Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt 
og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal 
forsøkes gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 
inngrepene. Dette kan skje ved at overganger mellom forskjellige flater legges i 
jevne og myke linjer. Maks stigning på fyllinger er 1:2. Ved brattere fyllinger skal 
det bygges opp med natursteinmur eller støpt mur/murblokker i nødvendig 
høyde for at fyllingen skal få skråning 1:2. 
 
Verdifulle tre som ikke kommer i konflikt med bygg skal ikke fjernes fra tomten. 
Om trærne skal beskjæres, skal dette skje i samråd og i forståelse med berørte 
naboer som grenser til friområdet.   
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3.5 Kulturminner 
Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og 
kulturvernmyndighet (fylkeskommunen) skal varsles jf. Lov om kulturminner.  
 
3.6 Estetikk 
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at byggene får en god 
arkitektonisk og estetisk utforming i forhold til seg selv og omgivelsene, og at 
byggene får en helhetlig og harmonisk utføring med tanke på takvinkel, takform, 
størrelse, farge og materiale.  
 
3.7 Vannforsyning, avløpsløsning  
Alle nye bygninger for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og 
avløp.  
 
3.8 Overvannshåndtering 
Det skal i forbindelse med byggesøknad ligge ved en skisse for hvordan 
overvannshåndteringen er tenkt. 
 
3.9 Private avtaler 
Etter at reguleringsbestemmelsene har tredd i kraft er det ikke tillatt å etablere 
forhold ved private avtaler som står i strid med disse bestemmelsene. 
 
3.10 Støy 
Det kreves ikke støyberegninger som konsekvens av tiltakene i planen. Se 
støynotat utarbeidet av Norconsult, vedlegg 3.  
 
3.11 Eiendomsgrenser 
Det må påregnes justering av eiendomsgrenser i forbindelse med realisering av 
planen. Justering av grenser vil bli gjort når anlegget er ferdigstilt. 

4. Bestemmelser til arealformål 
 

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

4.1.1. Forretninger (BF1) 
 

Innenfor området kan det føres opp forretningsbygg knyttet til detalj- og 
storvarehandel, samt bensinstasjon/verksted. Areal til detaljhandel skal 
ikke overstige 1000 m2 BRA. Bruksareal omfattar salgsareal, lagerlokale, 
spiserom/kantine, kontorareal og fellesareal.  

Bygninger kan oppføres med maksimal mønehøyde 8,0 m over planert 
terreng. Tillatt bebygd areal: %BYA = maks. 60 % (regnes av hele 
tomtearealet til 59/25).  
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Det er ikke tillatt å etablere leiligheter eller andre bygg for varig opphold i 
området. Før bygg blir tatt i bruk skal parkering og grøntareal 
opparbeidast. Det er krav om minimum 1 parkeringsplass pr. 30 m² med 
forretning og 1 parkeringsplass pr.100 m² for 
produksjon/lager/serviceareal. I forbindelse med søknad om tiltak skal det 
synliggjøres at parkeringskravene er ivaretatt.  

 

4.1.2. Industri (BI1) 
 

Innenfor området kan det føres opp industribygninger. 
Bygningsmyndighetene kan, der forholdene ligger til rette for det med 
hensyn til tilkomst og parkering, tillate salg av kapitalvarer/lagersalg, slik 
som for eks. bil- eller møbelforretning. Bygningene kan føres opp i inntil 2 
etasjer eller maksimum 9 m høyde. Maks %BYA=50%. 

 

4.1.4. Avløpsanlegg (o_BAV1) 
 

På området kan det føres opp anlegg for avløpshåndtering med maks 
%BYA=60. Tilkomst til anlegget er vist med avkjørselsymbol, eventuelt 
kan det etableres tilkomst via BN1. 

 

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

Fellesbestemmelser  
 

Samtidig med ferdigstilling av veganlegget (rundkjøringen) skal alle sideområder 
ferdigstilles, og arealer «annen veggrunn grøntareal» skal tilsåes.  

 

 

4.2.1 Veg (o_SV) 

Offentlige adkomstveger og avkjørsler. Skal opparbeides ihht. til geometri 
i plankart.  

 

4.2.2 Kjøreveg (o_SKV) 

Offentlig kjøreveg. Skal opparbeides ihht. plankart. Kjøreveg fv. 64 skal ha 
vegklasse Hø2 i henhold til vegnormalene N100. 

 

4.2.3 Fortau (o_SF) 

Offentlig fortau. Opparbeides ihht. plankart. O_SF1 skal ha rekkverk mot 
nord, monteres i formålet SVT8.  
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4.2.4 Gang-/sykkelveg (o_SGS) 

Offentlig gang- og sykkelveg. Opparbeides ihht. plankart.  

 

4.2.5 Annen veggrunn-tekniske anlegg (o_SVT) og grøntareal (o_SVG) 

Annen veggrunn kan benyttes til rabatter, skjæring/fylling, rekkverk, 
teknisk infrastruktur, m.m. 

Ytterligere behov for skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende 
tomtegrunn.  

 

4.2.6 Parkering (SPA) 

Parkeringsanlegg for forretninger på BF1. Skal opparbeides ihht. plankart.  

 

4.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
 

4.4.1 Landbruksformål (LL) 

Arealet skal benyttes til tradisjonell landbruksdrift. Deler av arealet skal 
midlertidig benyttes til bygge- og anleggsområde i forbindelse med 
bygging av rundkjøring med tilhørende anlegg. Se punkt 6.1.  

 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

 

5.1 Sikringssone Frisikt (H140) 

Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt på minimum 0,5 m i planet 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. 

 

5.2 Faresone flom (H320) 

I områder med flomfare kan det ikke føres opp bygninger i sikkerhetsklasse F2 
uten at det dokumenteres tilstrekkelige sikringstiltak mot flom.   

Sikringstiltak som skal benyttes: 

 Økning av kapasitet på overvannsnettet  
 Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig 

drenerende/magasinerende overflater 
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 Nye bygninger innenfor hensynssonen skal etableres min. 30 cm over 
flomvannstand. Flomvannstand BF1=51,40 moh, BI1= 49,80moh. 

 

Se «Flomvurdering Holamyra», vedlegg 1 og 2 til reguleringsplanen. 

 

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder  

6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1) 
 

Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1) skal senest ett (1) år etter 
ferdigstilling av rundkjøringen på Fv. 64 tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand, 
evnt. etableres i tråd med detaljreguleringsplan. Bestemmelsesområdet skal 
samtidig tas ut av plankartet. 

 

7. Rekkefølgebestemmelser  

7.1  
7.1.1 Det skal foreligge en godkjent utbyggingsavtale før man starter  
         opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg som kommunen skal overta  
         driften på. 

7.1.2 Godkjent anlegg for veg, vann, avløp og fellesanlegg må være utbygd før  
         det kan gis tillatelse til tiltak for bygg for varig opphold. 

7.1.3 Annen veggrunn som grøft, skjæring og fylling skal opparbeides og  
         ferdigstilles samtidig med veganlegget. 

7.1.4 Opparbeidelse av gang- og sykkelveg/fortau skal gjennomføres samtidig 
med øvrig veganlegg(rundkjøringen). 

 

 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

 

Rapport »Flomvurdering Holamyra», Norconsult 21.02.2022. 

 
 
 


