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1. Bakgrunn for planarbeid 

1.1 Hensikt med planen 
 
Reguleringsplan for Meekelva – Djupdalen (1502-199615) ble vedtatt av Molde 
kommunestyre 12.2.2009. Planen ble påklaget til Fylkesmannen, men klagene ble 
ikke tatt til følge.  
 
I etterkant har det ikke lykkes å komme til enighet om en utbyggingsavtale for den 
videre utviklingen av området. En av uenighetene har vært atkomstvegen til området 
BK9. 
 
Hensikten med denne planen har vært å finne en ny atkomst til BK9, samt å opprett-
holde antall kvadratmeter til utbyggingsformål. Den tidligere innregulerte barnehage-
tomten skulle også erstattes med boligformål. Dette grunnet at arealet vurderes som 
dårlig egnet til barnehagetomt og er i konflikt med en ny atkomst.   
 
Videre har det vært viktig å videreføre intensjoner og sikre at bestemmelser er i tråd 
med reguleringsplan for Meekelva – Djupdalen (1502-199615). Store avvik vil kunne 
vanskeliggjøre en felles utbyggingsavtale for disse to planområdene.  
 

2. Planprosess 

 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 06.07.2015. Det var i den forbindelse åpent 
for innspill til planarbeidet. Videre har kommunen vært i dialog med de grunneierne 
som er direkte berørt av endringene.   
 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet, ble planen annonsert som en detaljregule-
ringsplan. Underveis i planarbeidet er det vurdert slik at det vil være mer hensikts-
messig å fremme planen som en områdereguleringsplan. Dette skyldes at det i gjel-
dene plan (1502-199615) stiller krav om bebyggelsesplaner for områdene BK8 og 
BK9. For å sikre at denne intensjonen blir videreført i dette arbeidet, så er det nød-
vendig å behandle planen som en områderegulering. Dette har ingen andre konse-
kvenser enn at vi kan stille krav om detaljplaner for disse delfeltene.  
 

3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnete planer 
 
Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommunedelplan. Dette er tiltenkt videre-
ført i ny kommunedelplan fra Strande til Aukra grense. 
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Gjeldene reguleringsplan Meekelva-Djupdalen (1502-199615) ble vedtatt 12.02.2009 
Dette er en plan for boligutvikling av Kringstad. Videre er det regulert inn barnehage-
tomt og grønnstruktur, samt sikret hensynssoner rundt viktige fornminner.  
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4. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

4.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Området ligger vest i Kringstad-feltet, mot Djupdalen. Planområdet er totalt om lag 65 
daa.  
 

 
 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
I dag er det noen få bolighus innenfor planområdet, samt naust og to hytter. Området 
for øvrig er grønt og bevokst med trær. 
 
Djupdalen boligområde ligger vest for planområdet, mens arealene i øst består av 
spredt bebyggelse, landbruksareal og tre bevokste areal. Området i øst er planlagt til 
boligutvikling.  
 

4.3 Landskap 
 
Området ligger sydvent mot fjorden, og har gode solforhold. Terrenget er noe kupert 
og det dannes platå som er adskilt av markerte skrenter.  
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er registrert fornminner fra vikingtid og steinalder i området, og det ble sommeren 
/høsten 2000 gjennomført arkeologiske registreringer.  
 
 

 
 
  



  5 

 

4.6. Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven  

 
Det er ikke registrert arter eller naturtyper som er særlig viktig for det biologiske 
mangfoldet i planområdet.  
 
Utbyggingstiltak i området vil endre opplevelsen av landskapet lokalt, men det vil ikke 
påvirke det overordnede landskapet.  
 
I forhold til de registreringer som foreligger kan ikke planen ansees å være i konflikt 
med naturmangfoldloven formål. 
 
 

4.7 Barns interesser 
 
Området er per i dag ikke opparbeidet eller tilrettelagt for barn. Det er heller ikke re-
gistrert bruk av området i barnetråkkregistreringer.  
 

4.8 Sosial infrastruktur 
 
Nærmeste barneskole og barnehage er Kvam. Barneskolen har god kapasitet.  
Barnehagekapasiteten bør vurderes økt ved en utvikling av hele Kringstad. Det er 
avsatt ytterligere areal på Kvam som muliggjør en kapasitetsøkning. 
 
Ungdomsskolen for området er Bekkevoll. Per i dag er kapasiteten her fullt utnyttet.  
 

4.9 Teknisk infrastruktur 
 
Hovedvannledningen ligger langs fylkesveg 662 og slutter ved Djupdalen. Det ligger 
også til rette for å koble seg til energiforsyning. 
 

4.10 Grunnforhold 
 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i området, og påvist kvikkleire i den sør-østre 
delen av området. 
 

4.11 Støyforhold 
 
Eneste kjente støykilde i nærheten av planområdet er fylkesveg 662. Men planområ-
det ligger utenfor støysonekartet. Planområdet er ikke berørt av flystøysoner. 
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4.12 Risiko og sårbarhet 
 
Generelt viser ROS-analysen en akseptabel risiko ved en utbygging av området.  
Likevel må det ved en planutforming og utbygging vises særlige hensyn til: 
 

- Masseras/skred 
- Fornminner og kulturminner 
- Støy fra trafikk 
- Høyspenningslinje  
- Trafikksikkerhet 
- Klipper/skrenter som må sikres 

 
 

5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 
 
Området skal benyttes til boligformål. Det legges til rette for en konsentrert boligbyg-
ging i områdene BK8 og BK9, mens det i felt BF22 legges opp til eneboligbebyggel-
se. Videre er det satt av areal til atkomst og lek. 
 
Det er avsatt grønnstruktur med turveg mot syd for å sikre ferdsel og opphold mot 
fjorden. Den østre delen av planområdet er avsatt til LNF-område og sikrer allmenn 
ferdsel, samt grunneiers interesser.  
 
Fornminner er båndlagt og sikret med hensynssone.  
 
I tillegg er eksisterende naust innregulert i plankartet.  
 
 

5.2 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
For BK8 og BK9 skal plassering og utforming av bebyggelse avklares gjennom videre 
detaljregulering. Det legges opp til en %BYA=40%. 
 
For BF22 skal fremtidig bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det 
legges opp til en %BYA=25%. 
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5.3 Parkering 
 
Planen er en del-endring av reguleringsplan 1502-199615. På grunn av disse to pla-
nene må utvikles i sammenheng legges det opp til de samme parkeringskrav i begge 
planene: 
 

- I områder for frittliggende bebyggelse (BF) skal det på egen grunn avsettes 
plass for en bilplass i garasje pr. boenhet pluss 1 oppstillingsplass. Hybellei-
lighet regnes som boenhet. For hybler kreves tilsvarende for hver annen  
hybel. 
 

-  I områder avsatt til konsentrert bebyggelse (BK) skal det avsettes plass for 1  
bilplass i garasje pr. boenhet pluss 1 oppstillingsplass. Det skal søkes å samle 
garasjer og biloppstillingsplasser i felles garasje- og parkeringsanlegg sentralt 
nær hovedatkomsten til området. 

 

5.4 Tilknytting til infrastruktur 
 
Det må anlegges nytt veg, vann og avløpssystem i hele området. Dette skal gjen-
nomføres samlet for hele Kringstad-feltet.  
 

5.5 Trafikk 
 
Atkomsten til området er via VEG-7. For BF22 er det anlagt en kjørbar gang- og syk-
kelveg. Denne er dimensjonert for kjøremåte A ved av- og påkjøring til VEG-7. 
 
Langs VEG-7 skal det anlegges fortau, samt at det skal anlegges turveger/snarveger 
gjennom området slik det er vist på plankartet.  
 
Planområdet ligger i tilknytning til et bybusstilbud og kommunens planlagte hovednett 
for gående og syklende. 
 
 

5.6 Uteoppholdsareal og lek 
 
Det skal avsettes om lag 80 m² egnet uteareal til opphold og lek for hver bolig. Det 
skal avsettes plass til 100 m² sandlekeplass for hver 25. bolig, og en ballplass på 1,5 
daa for hver 200. bolig. Offentlige friområder kan regnes som en del av lekeareal og 
ballplass 
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5.7 Grønnstruktur og friområder 
 
Det er et viktig element å sikre en sammenhengende turveg i regulert grøntområde 
langs sjøen. Turvegen skal gå fra Kringstadbukta til Djupdalen. Målet er å sikre 
strandsonen som friluftsareal og rekreasjonsområde, og å legge til rette for fri ferdsel 
for allmennheten.  
 
 

5.8 Kulturminner 
 
Det er registrert to steinalderbosetninger i området (R3 og R5). I tillegg er det regi-
strert en gravrøys fra viktigtiden (R2). Disse områdene er alle båndlagt etter lov om 
kulturminner. I tillegg er landskapet rundt fornminnene sikret med hensynssonen for 
bevaring av kulturmiljø.   
 


