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         Planident:    201306 
                         Datert:           06.10.2020 
         Sist revidert: 
          Vedtatt i kommunestyret: * 

 

H U S T A D V I K A   K O M M U N E 

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R 

DETALJREGULERING   FOR   MALMEDALEN - BILSPORTANLEGG 
 

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 deler av reguleringsplan for Malmedalen – Gokartbane, vedtatt 20.08.98, planID 98210. 

§1  FORMÅL 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bilcross og rallycross med tilhørende anlegg. 

§2  GENERELT 
Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og hensynssonene, jf. PBL §§ 12-5 og  
12-6: 

Bygninger og anlegg 
Motorsport (M1 og M2)  
Særskilt bebyggelse og anlegg; Depot, klubbhus og parkering (DKP1)  
Særskilt bebyggelse og anlegg; støyvoller (f_STV1 og f_STF1) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg (o_V1 og f_V1-3)  
Annen veggrunn, tekniske anlegg 
Parkering (f_P1) 

Grønnstruktur 
Grønnstruktur (G1) 

Landbruks-, natur og friluftsområder 
Naturformål (N1 og N2) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
Naturområde i vassdrag (E1) 
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Hensynssoner 
Frisiktsone (H140_1-2) 
Hensynsoner- bevaring naturmiljø (H560_1) 
 

Faresoner 
Faresone ras og skred - (H310_1-2)  
Faresone flomfare (H320_1) 
 

§3  FELLES BESTEMMELSER 

3.1. Plankrav 
3.1.1 Ved byggesøknad for hele planområdet (veg, vann, avløp og fellesområder, dvs. kommunaltekniske 

anlegg) skal det legges ved situasjonsplan og profiler i egnet målestokk. I tillegg skal det legges ved 
plan og profiler av vegene.  

3.1.2 Ved byggesøknad for enkeltområder skal det legges ved situasjonsplan og profiler for hvert 
delområde i egnet målestokk. Planen skal vise vegløsning med lengdeprofil og tverrsnitt på veg 
(terrengprofil), nye og eksisterende vann- og avløpsledninger, kummer og evt. pumpestasjoner. 
Profilene skal gå minst to meter utenfor eiendomsgrensen. Situasjonsplanen skal vise plassering av 
bygninger, møneretning, antall etasjer og parkeringsplasser. Videre eventuelle støttemurer, 
avkjøring (med lengde- og tverrprofil).  

3.2  Byggegrenser 
3.2.1 Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen. Dersom ikke annet er vist, skal 

plan- og bygningsloven og vegloven gjelde. 

3.2.2 Det er på område DKP1 tillatt å oppføre renseanlegg nord på området uavhengig av viste 
byggegrense. Anleggets minsteavstand til vegformål f_V2 er 2,0 meter, dette gjelder kun i nord.  

3.3   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.  

3.4 Alternative energikilder 
Det skal benyttes alternative energikilder som gass, fjernvarme osv. der det er lagt til rette for 
dette. 

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 det skal sendes melding til kulturvernmyndighetene jf. 
Lov om kulturminner.  
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3.6 Estetikk 
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at bygningene 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 Private avtaler 
Etter at reguleringsbestemmelsene har trådt i kraft er det ikke tillatt å etablere forhold ved private 
avtaler som står i strid med disse bestemmelsene. 

3.8 Vannforsyning og avløpsløsning  
Alle nye bygninger for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og avløp. 

3.9 Universell utforming 
Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av byggverk, trafikkanlegg, 
fellesareal og så videre i samsvar med til enhver tid gjeldende forskrifter. Prinsippene skal vurderes 
ut fra terrengets beskaffenhet. Dersom det kreves betydelige terrenginngrep eller på annen måte 
uheldige løsninger, kan prinsippet avvikes.  

3.10 Detaljregulering 
Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag 
etter § 12-11 ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse 
av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen påse at planen i nødvendig grad er 
oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for 
kommunens vurdering. 

3.11  Bruk av anlegget                              
3.11.1 Anlegget/banen skal benyttes til motorsport og til enhver tid være underlagt Norges Bilsport 

Forbund sine generelle retningslinjer og regler for bilsport og miljø.   
3.11.2 Det skal ikke arrangeres mer enn maksimalt 3 løp/konkurranser per år.  
3.11.3 Kjøring/trening på anlegget skal bare skje i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 23.00.  

3.12 Avstenging av området 

3.12.1 Når anlegget ikke er i bruk, skal det være stengt ved hjelp av vegbom, grunneier skal ha fri adgang 
(nøkkel til bommen).  

3.12.2 Området skal ikke ha stengsler som hindrer hjortevilt å passere eller oppholde seg i området. 

 

§ 4  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1  Motorsport (M1 og M2) 
4.1.1 Område M1 er avsatt til kombinert bilcross- og rallycrossbane. 
4.1.2 Det er tillatt å opparbeide bane med tilhørende nødvendige sikkerhetstiltak som grusfeller, voller 

og gjerder.    
4.1.3 Det er tillatt med bygning for start/tidtaking.  
4.1.4 Byggegrenser som vist på planen skal overholdes, men det er tillatt at tiltak som nevnt i 4.1.2 blir 

lagt utenfor byggegrensen.  
4.1.5 Maks gesimshøyde er satt til 8 meter og maks mønehøyde er satt til 9 meter. Høydene skal måles 

fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng.  
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4.1.6 Bygninger skal ha saltak.  
4.1.7 Område M2 er avsatt til gokartbane 

4.2  Særskilt bebyggelse og anlegg; Depot, klubbhus og parkering (DKP1) 
4.2.1 Området er avsatt til depot, parkering og klubbhus med tilhørende anlegg. 
4.2.2 Det er tillatt å opparbeide plass til depot, parkering og å bygge klubbhus, renseanlegg og andre 

tilhørende anlegg.  
4.2.3 Området skal i avtalte perioder kunne benyttes som snu- og manøvreringsareal for tømmerbil. 
4.2.4 Byggegrenser som vist på planen skal overholdes, men det er tillatt at renseanlegget bryter 

byggegrensen i nord. Minsteavstand fra renseanlegg til veg f_V2 er 2 meter i vest og nord. 
4.2.5 Maks bebygd areal (%-BYA) for området er %-BYA=25 %. 
4.2.6 Maks gesimshøyde er satt til 8 meter og maks mønehøyde er satt til 9 meter. Høydene skal måles 

fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng.  
4.2.7 Bygninger skal ha saltak. 
4.2.8 Det skal anlegges parkeringsplasser på området. Minimum 5% av plassene skal være tilpasset 

forflytningshemmede. 
4.2.9 Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal opparbeides som angitt i Byggforsk blad 312.130 

parkeringsplasser og garasjeanlegg.  

4.3  Særskilt bebyggelse og anlegg; Anlegg for støy- og flombegrensning (f_STV1 og f_STF1). 
4.3.1 Område f_STV1 er avsatt til å etablere voll for støyskjerming. 
4.3.2 Område f_STF1 er avsatt til å etablere voll, mur eller lignende for å begrense støy og flom. 
4.3.3 Vollene/murene skal prosjekteres nærmere for å sikre at de får riktig utforming. Dette med tanke 

på både støyskjerming og flombegrensning. Sistnevnte særlig med tanke på stabilitet. 
4.3.4 Maks helning på eventuell voll i f_STF1 skal være 1/2.  
4.3.5 Støyvoll f_STV1 må utformes med et tverrprofil i samsvar med Statens vegvesen sine normalkrav. 
4.3.6 Vollene skal vegeteres med stedsriktig vegetasjon, og de skal vedlikeholdes. 
4.3.7 Opparbeidelse, drift og vedlikehold skal gjøres av brukerne av motorsportanlegget.  

§ 5  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Kjøreveg (o_V1 og f_V1-3) 
5.1.1 Område o_V1 er avsatt til offentlig kjøreveg. 
5.1.2 Område f_V1-3 er avsatt til felles kjøreveg for motorsportanlegget og grunneier.  
5.1.3 På områder regulert til offentlig kjøreveg (o_V1) er det ikke lov med andre anlegg og  

innretninger enn de som er nødvendige for drift og vedlikehold av disse. 
5.1.4 f_V1-3 skal etableres av NMK avdeling Molde, drift og vedlikehold skal gjøres av NMK avdeling 

Molde i samarbeid med grunneier.  
5.1.5 Bruksrett til veger og parkering som skal benyttes av flere er ikke gitt gjennom disse 

bestemmelsene, men må etableres i tillegg til reguleringsplanen i form av private avtaler. 

5.2 Annen veggrunn, tekniske anlegg 
5.2.1 Området er avsatt til annen veggrunn, tekniske anlegg. 
5.2.2 Ytterligere behov for skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn. 
5.2.3 For utforming av annen veggrunn, tekniske anlegg, se fellesbestemmelse 3.3. 

5.3 Parkering (f_P1) 
5.3.1 Området er avsatt til felles parkering. 
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5.3.2 Område f_P1 er felles for brukerne av området. Parkeringsplassen skal opparbeides og 
vedlikeholdes av NMK avdeling Molde. 

5.3.3 Bruksrett til felles parkeringsplass er ikke gitt gjennom denne bestemmelsen, men må etableres i  
form av private avtaler.  

§ 6  GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Grønnstruktur G1 
6.1.1 Område G1 er avsatt til grønnstruktur. 
6.1.2 Drift og vedlikehold skal gjøres av NMK avdeling Molde i samarbeid med grunneier.  

§ 7  LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL OG REINDRIFT 

7.1  Naturformål (N1-2) 
7.1.1 Områdene er avsatt til naturformål. 
7.1.2 Følgende tiltak er tillatt å etablere og/eller vedlikeholde: 

a. Eksisterende bru (vedlikehold) 
b. Nødvendig avløp fra renseanlegg på DKP1 
c. Elveforbygning/erosjonssikring, plastring av elvekant med tanke på flom. 

7.1.3 Alle tiltak skal gjøres så skånsom som mulig, kanter skal revegeteres med stedlig vegetasjon 
7.1.4 Område N1 skal kunne benyttes som lunneplass for tømmer. 
7.1.5 Eksisterende vegetasjon i områdene skal tas vare på i sin naturlige form. 
7.1.6 Drift og vedlikehold skal gjøres av NMK avdeling Molde i samarbeid med grunneier.  

§ 8  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 

8.1  Naturområde i vassdrag (E1) 
8.1.1 Området er avsatt til naturområde i vassdrag. 
8.1.2 Følgende tiltak er tillatt å etablere og/eller vedlikeholde: 

a. Eksisterende bru (vedlikehold) 
b. Nødvendig avløp fra renseanlegg på DKP1 
c. Elveforbygning/erosjonssikring, plastring av elvekant med tanke på flom. 

§ 9  HENSYNSSONER 

9.1  Frisiktsone (H140_1-2) 
9.1.1 Området H140_1 -2 er avsatt til frisiktsone. 
9.1.2 Frisiktsonene i vegkryssene må ikke utnyttes slik at det på noe som helst tidspunkt hindrer fri sikt. 
9.1.3 Areal innenfor frisiktsonene skal planeres ned til 0,5 meter over nivået til tilgrensende veger. 
9.1.4 Kommunen kan kreve sikthindrende vegetasjon og gjenstander fjernet. 
9.1.5 Trær med høy stamme, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i siktsonen. 

9.2  Bevaring naturmiljø (H560_1) 
9.2.1 Området H560_1 er avsatt til bevaring av naturmiljø. 
9.2.2 Vedlikehold av veg og bro skal gjøres så skånsomt som mulig, kanter skal revegeters med stedlig 

vegetasjon.  
9.2.3 Videre er det ikke tillatt med andre tiltak enn det som er beskrevet for områdene N1, N2 og E1.   
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9.3  Faresoner – ras og skredfare (H310_1-2) 
9.3.1 Område H310_1-2 er faresoner for ras og skredfare. 
9.3.2 I sonene skal det ikke forekomme varig personsopphold. 
9.3.3 Det er ikke tillatt å anlegge konstruksjoner (for eksempel tribune) eller bygninger som er ment for 

personopphold eller som kan oppfordre til personopphold.  

9.4 Faresone – flomfare (H320_1) 
9.4.1 Område H320_1 er faresoner for flomfare ved 200-årsflom + 20% klimapåslag. 
9.4.2 Innenfor område f_STF1 i sonen skal det etableres flomsikring i kombinasjon med støybegrensende 

tiltak, se § 4.3.2. 
9.4.3 I sonen er det ikke tillatt med tiltak som legger til rette for varig personopphold.  

§ 10  REKKEFØLGEKRAV 
10.1.1 Opparbeidelse av ny avkjørsel (f_V1) og stenging av den gamle skal utføres før det gis 

byggetillatelse for resterende del av området. 
10.1.2 Opparbeidelse av internveger f_V2 og F_V3 skal skje før det kan gis brukstillatelse for 

baneanlegget.  
10.1.3 Støyvoller og flomsikring i f_STF1 må være ferdig opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse for 

baneanlegget. 
10.1.4 Nødvendig erosjonssikring langs elven skal være utført før det kan gis brukstillatelse for 

baneanlegget. Dersom nærmere prosjektering viser at erosjonssikring ikke er nødvendig kan dette 
utelates, dette må da eventuelt dokumenteres.  

10.1.5 Godkjent anlegg for vann og avløp må være utbygd før det kan gis byggetillatelse for bygg for varig  
opphold.  

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

10.1.7 Brannkonsept for bygninger og området for øvrig må foreligge før det kan gis byggetillatelse til 
noen av bygningene.  


