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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 19.05.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 områderegulering 
for ny atkomst til Meekelva – Djupdalen, vestre del, plannr. 201506 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (datert 07.04.2016) og planbeskrivelsen. 
 
Endelig plassering av turveg kan justeres innenfor friområdet dersom dette synes mer 
hensiktsmessig ved detaljreguleringen. 

Behandling 

Kirsti Hoemsnes (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er grunneier i området og 
fratrådte møtet. 46 voterende. 
 
Torgeir Dahl (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er styreleder i Istad AS, som er 
grunneier i området, og fratrådte møtet. 45 voterende. 
 
Frank Ove Sæther (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er styremedlem i Istad 
AS, som er grunneier i området, og fratrådte møtet. 44 voterende. 
 
Varaordfører Sidsel Rykhus ledet møtet under drøftingen av habilitetsspørsmålene og 
behandlingen av saken. 
 
Etter å ha drøftet habiliteten til den enkelte representant besluttet kommunestyret enstemmig 
følgende: 
 

- Kirsti Hoemsnes er inhabil til å behandle saken, fvl § 6, første ledd bokstav a)  
- Torgeir Dahl er inhabil til å behandle saken, fvl § 6, første ledd bokstav e) 
- Frank Ove Sæther er inhabil til å behandle saken, fvl § 6, første ledd bokstav e) 

 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Saksprotokoll i Molde formannskap - 10.05.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 områderegulering 
for ny atkomst til Meekelva – Djupdalen, vestre del, plannr. 201506 med tilhørende plankart, 
planbestemmelser (datert 07.04.2016) og planbeskrivelsen. 
 
Endelig plassering av turveg kan justeres innenfor friområdet dersom dette synes mer 
hensiktsmessig ved detaljreguleringen. 

Behandling 

Kirsti Hoemsnes (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er grunneier i området og 
fratrådte møtet. 11 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habilitetsspørsmålet besluttet formannskapet enstemmig at hun er inhabil til å 
behandle saken, fvl § 6, 1. ledd bokstav a). 
 
Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg: 
 
Endelig plassering av turveg kan justeres innenfor friområdet dersom dette synes mer 
hensiktsmessig ved detaljreguleringen. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
H’s fremsatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 03.05.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
områderegulering for ny atkomst til Meekelva – Djupdalen, vestre del, plannr. 201506 
med tilhørende plankart, planbestemmelser (datert 07.04.2016) og planbeskrivelsen. 
 

Behandling 

Kirsti Hoemsnes (H) stilte spørsmål ved sin habilitet fordi hun bor i området saken omhandler 
og fratrådte møtet. 10 voterende. 
 

Etter å ha drøftet habilitet, besluttet utvalget enstemmig at Kirsti Hoemsnes (H) er 
inhabil til å behandle saken jfr. Fvl § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
områderegulering for ny atkomst til Meekelva – Djupdalen, vestre del, plannr. 201506 
med tilhørende plankart, planbestemmelser (datert 07.04.2016) og planbeskrivelsen. 
 

 

1. Saksopplysninger 

12.02.2009 ble reguleringsplan for Meekelva – Djupdalen (1502-199615) vedtatt. I 
etterkant har det ikke lykkes å komme til en felles avtale for utviklingen av hele 
Kringstad området. 
 
Molde kommunestyre behandlet sak 49/15 – «Realisering av utbyggingsområde 
Meekelva – Djupdalen» i møte 18. juni 2015. Kommunestyret gjorde mellom annet 
følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Molde kommunestyre viser til saksutredningen og ber om at merket område i 
reguleringsplanen Meekelva-Djupdalen, skisse datert 19.05.2015, blir 
omarbeidet. I arbeidet skal gjeldende areal til barnehage omreguleres til 
boligformål, videre skal det reguleres inn ny veg som adkomst til BK9. Arbeidet 
skal ha som målsetning å opprettholde arealet som er regulert til barnehage og 
bolig i området og som ligger til grunn for fordeling av kostnader til infrastruktur 
mellom grunneierne. Dersom en lykkes med å etablere en god veg adkomst til 
BK9 skal Pveg 6 reguleres bort i planområdet. 

2. Innspill til offentlig ettersyn 

Plandokumentene har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.01.-06.03.2016. I dette 
tidsrommet har Molde kommune mottatt 12 innspill, derav 1 innsigelse. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 3.3.2016, innsigelse 
De fremmer innsigelse til planen på grunnlag av barn og unges interesser. Planen må 
sikre større lekearealer til sandlekeplasser samt at lekeplasser skal ferdigstilles tidligere 
i utbyggingsprosessen. Samtidig skal sandlekeplassene betjene et færre antall 
boenheter enn i planforslaget. 
 
Kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene er endret i samsvar med kravene til Fylkesmannen og 
endringene ble oversendt for å fjerne innsigelsen til planen. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 08.03.2016 
Det anbefales å oppdatere krav til lekeareal innenfor planområdet. Lekeplassene er 
ikke knyttet til noen boligområde og har ikke egne bestemmelser der krav om 
opparbeiding er fastsatt. Dette bør skje i detaljreguleringen for området. 
 
De stiller spørsmål, om veglinjen forbi BK8 kan endres slik at det ikke er nødvendig å 
krysse vegen for å komme til lekeplassen (Lek 1). 
 
Bestemmelsene bør vise tydeligere at lekearealene skal inngå i detaljregulering for 
områdene BK8 og BK9. 
 



Det påpekes at kravene for lekeareal bør tilpasses med krav om større sandlekeplasser 
og at sandlekeplasser betjener færre boenheter. 
 
Kommentar: 
Det er inkludert nye bestemmelser som knytter lekearealene til boligfelt, samt at en del 
av lekeplassen skal også være offentlig tilgjengelig. Lekearealet skal nå inngå i 
detaljreguleringsplanen (jf. ny paragraf 3.9 i bestemmelsene). 
 
Pga. topografien og nødvendige fyllinger/skjæringer er det ikke mulig å flytte veglinjen. 
I så fall vil det ikke være tilstrekkelig plass for lekeareal. 
 
Bestemmelsen om lekearealets størrelse o.l. er tilpasset, jf. kommentar til 
fylkesmannens innsigelse. 
 
Kystverket, 02.02.2016 
De har ingen kommentar. 
 
Avinor, 28.01.2016 
De har ingen kommentar. 
 
Molde kommune, Helsetjenesten, 02.02.2016 
Det påpekes at faresonen for høyspenning må omfatte arealet i tråd med retningslinjer 
fra Statens strålevern. 
 
Kommentar: 
Hensynssonen er utvidet i samsvar med retningslinjen. 
 
Mattilsynet, 29.02.2016 
De har ingen kommentar. 
 
Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE), 08.02.2016 
De har ingen kommentar. 
 
 
 
Statens vegvesen, 23.02.2016 
Statens vegvesen ba om en utredning om endret trafikkmengde i forhold til forrige 
reguleringsplanen. Molde kommune har oversendt beregninger. 
 
De påpeker at flytting av barnehagen er uheldig og ikke i tråd med prinsippet i statlig 
retningslinje om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Pga. den økte trafikkmengden bør det synliggjøres at det interne vegnettet har 
kapasitet til å håndtere trafikken og at det ikke kan oppstå problemer i krysset til 
fylkesveg 662. 
 
Kommentar: 
Molde kommune har gjennomført en nøyaktig vurdering av barnehagestrukturen og 
behovene for nye barnehager i kommuneplanprosessen. Valg av plassering av 
barnehager er oppgave til kommunen. 
 



Det interne vegsystemet er planlagt med tilstrekkelig kapasitet å håndtere mer enn den 
forventete trafikkmengden. Endringer i plandokumentene anses som unødvendig. 
 
Øystein Kringstad, 26.01.2016 
Han stiller spørsmål til formålet som deler av eiendommen hans er regulert til.  
 
Kommentar: 
At deler av tomten er regulert til formålet LNF vil ikke ha konsekvenser for grunneieren i 
forhold til bruken. Formålet betyr ikke at han ikke lengre kan bruke denne delen av 
eiendommen som hage og heller ikke at arealet blir offentlig. Formålet begrenser bare 
bruken av området, i dette tilfelle vil det ikke være mulig å bygge innenfor formålet. 
Ellers har dette ingen konsekvens. 
 
Ivar Magne Grøtta, 03.03.2016 
Han ber om at turstien ikke går over sin tomt. Skrivet viser ellers til tinglyste forhold 
innenfor området. 
 
Kommentar: 
Turvegen er tilpasset slik at den nå går utenfor eiendommen hans. De andre 
spørsmålene kan det ikke svares på i forbindelse med reguleringssaken. 
 
Solveig M. Kringstad Kjellevold, 01.03.2016 
Hun er usikker på om stigningen på vegen til eiendommen vil være for bratt. Hvis dette 
er tilfelle, bør det innreguleres en parkeringsplass som kan brukes vinterstid. I tillegg 
ønsker hun av praktiske grunner at vegen trekkes nærmere mot grensen til 
eiendommen. 
 
Kommentar: 
Stigningen på vegen er slik at det ikke skal være problemer vinterstid. Det er ikke 
nødvendig å trekke vegformålet mer mot eiendomsgrensen. Vegen kan uten problemer 
videreføres innenfor andre formål som del av atkomsten. Dette er i full samsvar med 
reguleringen. 
 
 
 
Johan K. Moen, 06.03.2016 
Han ber om ny vurdering av turtraséen langs fjorden. Området kan utnyttes bedre med 
å flytte turvegen. Det samme gjelder vestre delen av området BK9 som kunne utnyttes 
bedre ved å flytte turvegen litt. 
 
Kommentar: 
Molde kommune har vurdert innspillene. Etter samtaler med Molde vann og avløp KF 
er konklusjonen at å flytte vegen langs fjorden vil føre til betydelige ulemper for 
avløpsledninger i området som skal bruke turvegen som trasé. Med den valgte traséen 
vil ledningene ha selvfall som ikke trenger ekstra pumper. Molde VA KF er negative til å 
legge om ledningstraseen. Ved utvidelse av bebyggelsesområdet kan det likevel ikke 
bygges på toppen av ledningene. En utvidelse av formålet og flytting av turvegen er 
derfor ikke hensiktsmessig. 
 
Forløp av formålsgrensen på vestsiden mot turvegen som forløper i nord-sør retning 
har blitt vurdert under planutarbeidelsen og det ses ingen grunn til å endre 
formålsgrensen til nåværende tidspunkt.  



 
 
3. Vurdering 
Rådmannen viser til kommentarer og innspill fra offentlig ettersyn. Det er innarbeidet 
mindre endringer/justeringer i både plankart og planbestemmelser jf. kommentarer til 
merknader. Endringene anses ikke å sette til side intensjon i planen og ikke inneholder 
vesentlige endringer av reguleringsformål. Det er dermed ikke nødvendig med ny 
offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i brev datert 12.4.2016 trukket innsigelsen. Saken kan dermed 
egengodkjennes.  
 
Rådmannen viser til vurderingene og kommentarer og tilrår at områdereguleringen for 
ny atkomst til Meekelva – Djupdalen, vestre del fremmes til sluttbehandling. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Uttalelser til offentlig ettersyn 
5 Trekking av innsigelse (FMMR) 
 
 
 


