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Vedtak 

Plan- og utviklingsavdelingen godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-
10 at detaljregulering for Djupdalen Sør, plan nr 201217, legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsavdelingen godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-
10 at detaljregulering for Djupdalen Sør, plan nr 201217, legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker: Arkitektene BBW AS, Julsundvegen 4, 6412 Molde 
Tiltakshaver: Djupdalen Panorama AS, c/o GH-Bolig AS, Glomstuvegen 4, 6412 Molde 
Hjemmelshaver: Djupdalen Panorama AS 
 
Følgende eiendommer inngår i planområdet: 
  
21/18  Djupdalen panorama AS 
21/96  Djupdalen Panorama AS 
21/292 Vegareal som eies av flere 

Bakgrunn 

Djupdalen Panorama AS ervervet arealet med tanke på å utvikle eiendommen 21/18 til 
boliger. I oppstartmeldinga, sendt ut i 2012, ble det meldt at adkomsten til planområdet 
var tenkt via Hansbakken og Severines veg. På grunn av sterk motstand fra naboer 



mot planlagt adkomstløsning valgte tiltakshaver å kjøpe Djupdalsvegen 15 for å løse 
adkomsten til Djupdalen Sør over egen grunn. Adkomstvegen foreslås nå knyttet 
direkte til Djupdalsvegen langs vestgrensen av eiendommen Djupdalsvegen 15.  På 
bakgrunn av ny adkomstveg og redusert antall boliger ble det meldt ny oppstart i 
desember 2016.  
 
Deler av Djupdalsvegen er i privat eie og det er sterk motstand også mot denne 
løsningen. I brev datert 11.08.17 ber utbygger ved advokat Wold&co om avklaring på 
om det vil kunne tilrås å legge saken ut for offentlig ettersyn, til tross for uavklart 
adkomstproblematikk, jf. vedlegg . I svarbrev datert 12.09.17 påpeker arealplansjefen 
at kommunen ikke har innvendinger til at adkomstvegen via nyervervet eiendom 
innarbeides i reguleringsplanforslaget, men presiserer at gjennomføringen fortsatt vil 
være avhengig av nødvendige rettigheter, avtaler mm. Utgangspunktet for 
privatrettslige avtaler vil være en godkjent reguleringsplan. Jf. planbestemmelsene § 
9.6.  
 
Planstatus 
 
Overordnede planer: 
Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025, vedtatt 06.10.16. 
Kommuneplanens samfunnsdel, 2013-2022. 
Kommuneplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune, 2012-2022. 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, 2016-2024. 
 
Reguleringsplaner: 
21/18 og 21/96 er ikke regulert. En mindre del av 21/18 ligger innenfor reguleringsplan 
for Djupdalen Øst (plan nr 1983). 
 
Tilgrensende planer: 
Reguleringsplan for Boliger i Djupdalen, plan nr 0982, vedtatt 30.06.83. 
Reguleringsplan for Djupdalen Vest, plan nr 2484, vedtatt 30.06.83. 
Reguleringsplan for Djupdalen Øst, plan nr 1983, vedtatt 17.09.84. 
 
Temaplaner: 
Kommuneplanens arealdel, del 1, temakart 2 Soner - Parkering. 
Kommuneplanens arealdel, del 1, temakart 4 Soner - Fortetting. 
 
Statlige retningslinjer, rammer og føringer: 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Naturmangfoldloven 
Kulturminneloven 
Lov om friluftsliv 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 
Rikspolitiske retningslinjer om universell utforming. 
 
Planprosess 
 
31.08.12 Oppstartsmøte med Molde kommune. 
07.11.12 Orienteringsmøte for grunneiere og naboer. 
03.11.12 Melding om oppstart av planarbeid, kunngjort i Romsdals Budstikke. 
09.11.16 Nytt oppstartsmøte med Molde kommune for utvidet planområde. 
14.12.16 Oppstartmelding kunngjort i Romsdals Budstikke.  



18.01.17  Frist for merknader. 
08.01.18 Reguleringsforslag mottatt av Molde kommune. 
 
Planområde 
 
Planområdet ligger ca 5 km vest for Molde sentrum, sør for fylkesveg 662, og har 
adkomst via Djupdalsvegen. Avgrensing av planområdet følger hovedsakelig 
eiendomsgrensene til 21/18 og 221/96. En mindre del av Djupdalsvegen (21/292) 
inngår i planområdet. Størrelse på planområdet er ca. 26 daa. Innenfor planområdet er 
det en eksisterende enebolig, en hytte og et naust nede ved sjøen. Området for øvrig 
består av tett skog. Planområdet grenser til etablerte boligområder. Boligfeltet mot øst 
består av eneboliger med relativt ensartet arkitektur. Vest for planområdet ligger en 
fritidsbolig nede ved sjøen.  
 
Planområdet har et skrånende terreng mot sør, med et relativt flatt parti nede ved 
sjøen. Vegetasjonen er tett furuskog. Det er gode sol- og utsiktsforhold. Arkeologiske 
registreringer ble gjennomført oktober 2017 uten funn av automatisk fredete 
kulturminner. Det er ikke funnet arter eller naturtyper som er registrert i 
Miljødirektoratets Naturbase eller Artsdatabanken.  
 
Djupdalsvegen klassifiseres som adkomstveg. Vegnettet i Djupdalen er privat og eies i 
fellesskap av nåværende beboere og delvis tidligere beboere. Hytta har adkomst fra 
vest, via Haukabøvegen. Det er etablert gang- og sykkelveg fra Djupdalen til sentrum.  
Bussrute 701 Djupdalen-Årølia trafikkerer området. Det går skolebuss til Bekkevoll 
ungdomsskole.  
 
Vann- og avløpsanlegg i nærområdet er privat. Kommunen skal starte arbeidet med å 
prosjektere infrastrukturen for Kringstad boligfelt og i den sammenheng skal det 
prosjekteres avløpsledninger som legger til rette for tilknytning til Djupdalen. 
Grunnundersøkelser i området er ikke utført.  
 
Planforslag 
 
Det legges til rette for 9 nye boligtomter inkludert ny tomt ved Djupdalsvegen 15. Maks 
BYA er satt til 30 % for BF 1 og 2 (kommuneplanens gule sone) og 35 % for BF 3-5 
(kommuneplanens hvite sone). De nye tomtene varierer i størrelse fra 671 m2 til 1234 
m2. Det tillates en boenhet pr. tomt. Arealet nede ved sjøen reguleres som offentlig 
grønnstruktur og det tillates etablering av en framtidig kyststi.   
 
Adkomstveg knyttes direkte til Djupdalsvegen i nord. Den nye vegen gjennom 
boligområdet er regulert med 4 meters bredde og en meter annen veggrunn på begge 
sider. Skjæringer og fyllinger legges til tilstøtende tomtegrunn. Vegens stigning følger 
kommunens normkrav med generell stigning på 8 % og 6 % i krappe kurver. Vegens 
eksakte profil blir detaljprosjektert og evaluert i forbindelse med byggemelding. Eierne 
skal i fellesskap stå for vedlikehold og brøyting av vegnettet. Gående og syklende 
innenfor det planlagte boligfeltet må benytte kjørebanen til ferdsel. Parkering for bil og 
sykkel opparbeides på egen grunn i henhold til kommuneplanens normer.  
 
Det legges opp til at kommuneplanens krav om 50 m2 uteoppholdsareal pr boenhet 
kan imøtekommes på egen grunn. En lekeplass på minimum 200 m2 egnet areal 
legges sørvest i boligområdet. Lekeplassen skal eies/vedlikeholdes av beboerne i 
Djupdalen Sør og skal minimum tilby sandkasse, et lekeapparat og sitteplasser. Den 



skal ferdigstilles før den 4. boligen tas i bruk. Avstandskravet tilfredsstilles ikke for alle 
boliger. Det forutsettes at den enkelte eneboligtomt har plass til å anlegge lekeområde 
på egen grunn. Fra enden av adkomstvegen og til lekeplass etableres gangveg. Fra 
lekeplassen til friområde ved sjøen (GS3) etableres tursti tilpasset terrenget.  
 
Det er ikke tilgjengelig offentlig vann, slukkevann eller avløp i området. Utbygger må 
selv skaffe seg private løsninger ved en eventuell utbygging. Før rammetillatelse gis 
skal plan for løsningene være godkjent av kommunen. Hver tomt etablerer plass for 
avfallsdunker innenfor egen grunn. 
 
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger 
rammetillatelse for tiltak. Det er ønskelig at det bevares en del store trær i området, 
både i boligfeltet og i friområdene. Bevaring/hogst av eksisterende trær avklares i 
samråd med Molde bydrift og skal inngå i godkjent situasjonsplan.  

Innspill i saken: 

Det har kommet i alt 14 innspill i oppstartsfasen. 
 
1. Styret i Sameiet Djupdalen Vest. Går i mot bruk av Djupdalsvegen som adkomst til 
Djupdalen Sør. Forventer at bebyggelsen i Djupdalen Sør blir eneboliger på linje med 
eksisterende bebyggelse i Djupdalen.  
 
Kommentar: For å underbygge ulike adkomstalternativ har utbygger innhentet en 
sakkyndigvurdering fra AF Solid Consult, jf. vedlegg 8. Her konkluderes det med at 
tilkomsten mot nord via Djupdalvegen er det realistiske og anbefalte alternativet.  
Tiltakshaverne har valgt en utbyggingsform (eneboliger) som gir minst mulig 
trafikkøkning på eksisterende vegnett, i alt 9 boenheter. Dvs. en trafikkøkning på ca. 45 
ÅDT. Det forutsettes imidlertid at tiltakshaver har de nødvendige rettigheter om bruk av 
Djupdalsvegen før prosjektet kan realiseres, jf. planbestemmelsene § 9.6. For 
ytterligere detaljer vedrørende adkomstveg vises til planbeskrivelsens punkt 6.6.  
 
2. Sameiet Djupdalen Øst. Går imot bruk av Djupdalsvegen som adkomst til Djupdalen 
Sør. Adkomst via Djupdalsvegen vil dessuten medføre bruk av gnr 21/296 som eies 50 
% av Sameiet Djupdalen Øst. Vegen er smal og økt trafikk langs denne vegen er ikke 
forsvarlig. Anbefaler at adkomsten legges utenfor eksisterende boligfelt og det private 
vegnettet i Djupdalen. 
 
Kommentar: Viser til kommentarer under punkt 1. 
 
3. Styret for Driftsselskapet for fellesanlegga i Djupdalen. Går imot bruk av 
Djupdalsvegen som adkomst til Djupdalen Sør. Mener at økt trafikkmengde på 
vegnettet i Djupdalen, inkludert Djupdalsvegen, ikke er akseptabelt og fokuserer 
særskilt på barns lek og trafikksikkerhet.  
 
Kommentar: Viser til kommentarer under punkt 1.  
 
4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Presiserer at eksisterende fritidsbolig inngår i 
friområde i vedtatt kommuneplan. Etablering av bolig eller fritidsbolig i friområdet langs 
sjøen anbefales ikke. Varsler innsigelse dersom friområdet nyttes til noe annet enn det 
formålet tilsier. Minner om risiko- og sårbarhetsanalyse og barn og unges interesser.  
 



Kommentar: Eksiterende hytte inngår i offentlig grønnstruktur. Allmenne hensyn skal 
være ivaretatt gjennom reguleringsformålet og de begrensninger som legges på 
eksisterende hytte, jf. planbestemmelsene § 6.1. Risiko- og sårbarhetsanalyse og barn 
og unges interesser er belyst.     
 
5. Ivar Øyen. Kan ikke akseptere økt trafikk på Kringstadstien forbi egen eiendom. 
Opplyser om nestenulykker på grunn av manglende fortau og gangfelt. Mener at 
adkomstvegen ikke kan belastes med økt trafikk før det bygges gang-/sykkelveg eller 
fortau langs hele adkomstvegen i Djupdalen.  
 
Kommentar: Eksisterende fortau langs Kringstadstien stopper rett øst for Øyens 
eiendom. Molde kommune vil se på muligheten til å forlenge fortauet vestover til 
krysset Djupdalsvegen/gamlevegen. Dette vil bidra til mer oversiktlige trafikkforhold i 
området. Den aktuelle vegstrekningen og litt av sidearealet eies av Molde kommune. Et 
nytt fortau her vil imidlertid måtte berøre private eiendommer syd for Djupdalsvegen. 
Fortau utredes som egen sak.  
 
6. Naturvernforbundet. Ser det som viktig at arealet mellom boligområdet og sjøen blir 
sikret som offentlig friområde. Det bør planlegges en tursti som inngår i en helhetlig 
kyststi fra Molde sentrum til Julneset.  
 
Kommentar: Boligfeltet er planlagt i samsvar med gjeldene kommuneplan. 
Grøntområdet langs sjøen, inkludert eksisterende hytte, forutsettes sikret som offentlig 
grønnstruktur. Kyststi er vist på planen.  
 
7. Molde Vann og Avløp. Gjør oppmerksom på at det ikke er tilgjengelig offentlig 
vann/slukkevann eller avløp i området. Utbygger må selv skaffe seg private løsninger 
ved en eventuell utbygging. Utslipp av avløpsvann krever særskilt tillatelse. Det kan 
åpne seg en mulighet for avløpsledning ved å kople seg på Kringstad-systemet. 
Kostnader med tiltakene må dekkes av utbygger.  
 
8. Sameiget Samtun ved Arnold Vik og Lauritz Godøy. Stiller seg bak Sameiget 
Djupdalen Vest sine uttalelser.  
 
Kommentar: Viser til kommentarer under punkt 1. 
 
9. Kystverket Midt-Norge. Tiltak i kommunens sjøområder som kan påvirke sikkerheten 
og framkommeligheten er søknadspliktig og krever tillatelse i henhold til havne- og 
farvannsloven § 27. Som tiltak regnes blant annet fortøyningsinstallasjoner, kaier, 
brygger, luftspenn, utdypning, dumping, lyskilder etc.  
 
Kommentar: Det planlegges ikke småbåthavn/flytebrygger i området. Merknaden tas 
ellers til orientering.   
 
10. Møre og Romsdal fylkeskommune. Kommuneplanens avgrensing av boligområde 
og friområde langs sjøen bør opprettholdes i ny plan. Stiller krav om arkeologiske 
registreringer og minner om behovet for tilrettelegging for barn og unge.  
 
Kommentar: Strandsonen reguleres til offentlig friområde i henhold til kommuneplanen. 
Arkeologiske registreringer er utført uten funn. Tilrettelegging for barn og unge er 
ivaretatt i henhold til kommuneplanens normtall.  
 



11. Molde og Romsdal Havn IKS. Ingen merknader til oppstartmelding, men minner om 
søknadsplikt for tiltak i sjøområder.  
 
12. Statens vegvesen. Har ingen prinsipielle innvendinger til at det startes 
reguleringsarbeid i området så lenge det planlegges i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. Problematiserer kryssområdet fylkesveg 662 / Kringstadstien / Djupdalsvegen 
som en utflytende flate med uoversiktlig trafikkmønster. Reguleringsplanen må 
synliggjøre at vegsystemet har tilstrekkelig kapasitet til å betjene den økte 
trafikkmengden også etter en eventuell utbygging. Området B2 i kommuneplanen må 
heller ikke glemmes i denne sammenheng. Det interne vegsystemet i planområdet, 
herunder avkjørsler og kryss, må planlegges i samsvar med håndbok N100. 
 
Kommentar: Det er i dag ca. 55 boenheter tilknyttet Djupdalsvegen. Det planlegges 9 
nye boenheter i Djupdalen Sør. Det vil si økning på ca. 45 ÅDT. Den store endringen i 
trafikkmengde i krysset fylkesvegen/Kringstadstien er knyttet til Kringstadutbyggingen. 
Kryssområdet inngår i reguleringsplanen Meekelva - Djupdalen, en relativt ny plan. 
Molde kommune vil se på muligheten til å forlenge eksisterende fortau syd for krysset 
vestover til gamlevegen. Området B2 er uregulert og adkomst uavklart. Adkomst- og 
trafikksituasjon til B2 avklares gjennom regulering.   
 
13. Styret i Djupdalen Velforening. Går imot bruk av Djupdalsvegen som adkomst til 
Djupdalen Sør. Bakkene i Djupdalen er mye benyttet til sykling, skateboard og ola-bil 
om sommeren og kjelker og snølek om vinteren. Etter som eksisterende veg er smal vil 
trafikk fra Djupdalen Sør måtte bruke hele vegbredden for å svinge inn på 
Djupdalsvegen. Biler fra Djupdalen Sør vil utgjøre en stor trafikkfare for barns lek i 
Djupdalen.  
 
Kommentar: I henhold til planen er de siste 6 meter av adkomstvegen (V2) inn mot 
Djupdalsvegen flatet ut og har god svingradius mot høyre. Viser ellers til kommentarer 
under punkt 1.  
 
14. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ingen merknader til oppstart.  

Kommunalsjefens kommentarer: 

Djupdalen Sør er vist som boligområde i kommuneplanen. Kommuneplanen er et 
overordnet planverktøy og tar ikke stilling til detaljer omkring adkomst og 
vegproblematikk. Adkomsten til Djupdalen Sør er foreslått lagt via Djupdalsvegen som 
er i delvis privat eie. Med de konkrete begrensningene i antall boenheter vurderer 
kommunalsjefen trafikkøkningen som moderat. Bruk av Djupdalsvegen må likevel 
avklares gjennom regulering og privatrettslige avtaler som forutsettes er på plass før 
det gis rammetillatelse og eventuell utbygging kan settes i gang.  

Tilråding: 

Kommunalsjefen viser til ovenstående saksutredning og legger saken fram for 
behandling i plan- og utviklingsstyret med tilråding om å legge saken ut til offentlig 
ettersyn. 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef 
 

Jostein Bø 
Arealplansjef 
 



  
 

Vedlegg 
 
1 Plankart  
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
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5 Melding om oppstart 2016 og 2012 
6 Referat oppstartsmøte 
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8 Rapport alternative adkomstveger 
9 Vedrørende nytt vegalternativ. 
10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
 
 


