
\

XV

Styret i Sameiet Djupdalen Vest

Til Arkitektkontoret BBW AS

Julsundvegen 4

6412 MOLDE

postfijbbwno

SAMEIET DJUPDALEN VEST  — merknader i forbindelse med «Melding om oppstart av

reguleringsarbeid  ........  Djupdalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS.

Medlemmene i Sameiet Djupdalen Vest behandlet 16.1 .2017 «Melding om oppstart av

reguleringsarbeid  ........  Dj updalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS.

1. Sameiet Djupdalen Vest går imot bruk av Djupdalsvegen Gnr 21 Bnr 292 som adkomst til

Djupdalen Sør

a. Adkomstveien fra Djupdalen Sør vil gå inn på Djupdalsvegen midt i en bratt

bakke. Vi er meget bekymret for de trafikale forhold i et kryss beliggende her.

b. En slik adkomst vil øke trafikken vesentlig i krysset Hansbakken-

Dj updalsveien. Dette veikrysset er allerede i dag et utfordrende kryss, spesielt på

vinterstid hvor bilistene gjerne må ha litt fart opp Hansbakken for ikke å sette seg

fast. Fra vårt synspunkt kan det synes uforsvarlig å legge mer trafikk inn i dette

krysset.

c. Djupdalsvegen ble i sin tid bygd for det antall boliger som vi har i dag. En

ytterligere økning i trafikk vil gi dårligere trafikksikkerhet. Vi har i dag ingen

trafikksikkerhetstiltak slik at myke trafikanter (bl.a. barn til og fra skole og

syklister) benytter hovedveien.

2. Adkomsten via Gnr 21 Bnr 292 vil dessuten medføre bruk av Gnr 21 Bnr  296, som er eiet

50% av Sameiet Djupdalen vest. Den delen av denne veistubben som går over

bakketoppen vestover er smal, og to biler kan nesten ikke passere hverandre. Mer trafikk

her mener vi ikke er forsvarlig.

Med bakgrunn i punktene overfor vil vi heller anbefale at adkomsten til Djupdalen Sør



legges utenfor det eksisterende boligfeltet og det private veinettet i Djupdalen.

Dersom utbygger finner annen løsning på veitilkomst ber vi om at utnyttelsen innen

planområdet blir på linje med eksisterende bebyggelse i Djupdalen. Eksisterende

bebyggelse i Djupdalen i dag er småhus/eneboliger og vi forventer at bebyggelsen i

Djupdalen Sør blir tilsvarende.

Molde 16.01.2017 Styret i Sameiet Djupdalen Vest

Knut Helleve Halaas

Andreas Gjøsund

Robert J  .  Brunvoll

Tommy Visnes Storsveen

KOPI: Molde Kommune, Seksjon Arealplan og Landbruk, postmottak—Q;meldekommune.no
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Til Arkitektkontoret BBW AS

Julsundvegen 4

6412 MOLDE

Dost'äbbx—J.ig

SAMEIET DJUPDALEN ØST — merknader  i  forbindelse med «Melding om oppstart av

reguleringsarbeid  ........  Djupdalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS.

Styret i Sameiet Djupdalen Øst behandlet 16.1.2017 «Melding om oppstart av

reguleringsarbeid  ........  Djupdalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS.

Pkt 1:

Styret i Sameiet Djupdalen Øst går imot bruk av Djupdalsvegen Gnr 21 Bnr 292 som adkomst til Djupdalen

Sør, da en slik adkomst vil øke trafikken vesentlig i krysset Hansbakken-Djupdalsveien.

Dette veikrysset er allerede i dag et utfordrende kryss, spesielt på vinterstid hvor bilistene gjerne må ha litt

fart opp Hansbakken for ikke å sette seg fast. Fra vårt synspunkt kan det synes uforsvarlig å legge mer

trafikk inn i dette krysset.

Pkt 2:

Adkomsten via Gnr 21 Bnr 292 vil dessuten medføre bruk av Gnr 21 Bnr 296, som er eiet 50% av Sameiet

Djupdalen Øst. Den delen av denne veistubben som går over bakketoppen vestover er smal, og to biler kan
nesten ikke passere hverandre. Mer trafikk her mener vi ikke er forsvarlig.

Med bakgrunn i punktene overfor vil vi heller anbefale at adkomsten til Djupdalen Sør legges utenfor det

eksisterende boligfeltet og det private veinettet i Djupdalen, kanskje heller via den gamle riksveien.

Vi er også svært skeptiske til den endelige størrelsen på det nye boligprosjektet, der vi kan ha grunn til å

frykte at antall boligenheter i Djupdalen Sør kan bli vesentlig større enn dagens forslag fra utbyggerne. l

tillegg har vi fått opplyst at enkelte eiere med store tomter i tilstøtende område til Djupdalen Sør, ønsker å

skille ut areal for ytterligere boligutbygging.

Undertegnet Molde 16.01.2017

Styret i Sameiet Djupdalen Øst /
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Roy Barsten Te ' Hasselgård  L län Flatholm

KOPI:

Molde Kommune, Seksjon Arealplan og Landbruk, ostmottak  &  moloekommurerg
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Styret i Driftsselskapet for fellesanlegga  i  Djupdalen

Preben G. Irvung

Kristian Vold

Dagfinn Reppen

Til Arkitektkontoret BBW AS

julsundvegen 4

641 2 MOLDE

post@bbw.no

Driftsselskapet for fellesanlegga i Djupdalen  — merknader  i  forbindelse med melding om

oppstart av reguleringsarbeid  — (oppstartsmelding 201657). Djupdalen Sør, fra

arkitektkontoret BBW AS.

Styret i Driftsselskapet for fellesanlegga behandlet i 7.1 .201 7:  «Me/ding om oppstart av

Reguleringsarbe/d for Djupdalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS.

Styret i Driftsselskapet for fellesanlegga i Djupdalen går imot bruk av Djupdalsvegen som

adkomst til Djupdalen Sør. da en slik adkomst vil øke trafikken vesentlig i Djupdalsvegen og

føre til redusert trafikksikkerhet. For ordens skyld viser styret til at vegnettet i Djupdalen er

privat, og vegene er ikke dimensjonert for mere trafikk.

Trafikksikkerhet er ofte et tema på årsmøtene for Driftsselskapet.

Viser til sak 6. referat fra årsmøtet i 2015, Trafikkfarlig Kryss.

Krysset Hansbakken— Djupdalsvegen ble trukket frem som et trafikkfarlig kryss. Årsaken er

biler som ligger i feil kjørebane grunnet dårlig sikt, og parkerte biler. Forskjellige

trafikksikkerhetsfremmende tiltak ble diskutert og styret oppfordret alle til å kjøre sakte.

Viser til sak S, referat fra årsmøtet i 2016, forslag om redusert fartsgrense: Forslag om

fartsgrense på 20 km/t i Djupdalsvegen

Det ble drøftet flere tiltak for å redusere farten på biler i Djupdalsvegen. Vi har fra før Barn

leker— skilt og fartsdumper. Forslaget om å sette opp skilt med «Anbefalt fartsgrense 30

km/t» ble stemt over, og fikk tilslag med 24 mot 2 stemmer.

De innkomne sakene  5  og 6 fra årsmøtene i 2015 og 2016 viser at trafikksikkerhet er et

viktig tema for beboerne i Djupdalen.

Styret i Driftsselskapet mener at en økt trafikkmengde på Djupdalsvegen ikke er akseptabelt.

Vegen er smal og uoversiktlig samtidig som flere boliger på den aktuelle vegstrekningen har

veldig kort avstand fra eget inngangsparti til selve vegen. Krysset Djupdalsvegen —

Hansabakken er uoversiktlig og med en økt trafikkmengde øker også sannsynligheten for en



ulykke. BBW viser til at det nye planområdet får atkomst via Djupdalsvegen iS. Vi kan anta at

dette krysset vil få de samme faremomentene ved seg, som krysset Djupdalsvegen—

Hansbakken. Årsmøte sak 5  i  2016 viser at det kjøres for fort i Djupdalsvegen. Med økt

trafikkmengde og et nytt uoversiktlig kryss ved Djupdalsvegen 15 er styreti Driftsselskapet

bekymret for at trafikksikkerheten blir såpass redusert at ulykker vil inntreffe.

Til slutt vil Driftsselskapet påpeke at det ikke finnes noen fortau eller sikre strekninger å

ferdes på for myke trafikanter i Djupdalen. Dersom barn skal gå fra sitt hjem til skolebussen

må dette foregå på selve vegen.

På grunnlag av overnevnte vil Styret for Driftsselskapet for fellesanlegga i Djupdalen anbefale

utbygger av Djupdalen Sør om å finne en annen atkomstveg til planområdet, utenfor

Djupdalen sitt eksisterende vegnett.

Molde 17.01.2017

Styret for Driftsselskapet for fellesanlegga i Djupdalen

O 6
Preben G. lrvung,

7s W
Kristian Vold.

 

KOPI:

Molde Kommune, Seksjon Arealplan og Landbruk, postmottakolde.kommune.no
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FYLKESMANNEN /
I MØRE OG ROMSDAL

 

Vår dato Vår ref.

17.01.2017 2012/7410/KREl/421.4
Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar  dato Dykkar ref.

senioringeniør Kristin Eide, 71 25 84 33 14.12.2016

Arkitektkontoret BBW AS

Julsundvegen  4

6412 MOLDE

Molde kommune

Reguleringsplan Djupdalen Sør

Fråsegn til ny oppstart for utvida planområde

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt

Reguleringsplan Djupdalen Sør har som formål å legge til rette for bustadbygging på

gnr21 bnr8, samt eigedomen Djupedalsvegen 15.

Det vart sendt melding om oppstart for tilnærma same område i 2012, der

Fylkesmannen uttalte seg i brev av 30.12.2012.

Natur— og miljøverninteresser

Kommuneplanen vedtatt desember 2016 viser at det aktuelle arealet har formål bustad,

men der arealet langs sjøen er satt av til friområde. Eksisterande fritidsbustad inngår i

areal satt av til friområde.
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side  2 av 2

Ut frå referat frå oppstartsmøte kan det sjå ut som om bustadbygginga kan utfordre

friområde langs sjøen. Berga langs sjøen er attraktiv for ferdsel, opphald og sjøretta

aktivitetar. Med fleire og større bustadområde i bakkant vil verdien av lengre,

samanhengande strandstrekningar auke. Vi finn at etablering av bustad eller

fritidsbustad i friområde vil bidra negativt for ferdsel og opphald i det sjønære området,

og vil følgje dette opp i vidare planprosess.

Samfunnstryggleik

Vi viser til vår førre fråsegn til oppstart, og minner om at det må gjennomførast ein risiko-

og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan- og bygningslova § 4—3. Analysen skal vise

alle risiko— og sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til

utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging.

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan-

og bygningslova  §  12-6.

Barn og unge

Fylkesmannen føreset at barn og unge sine interesser blir tatt vare på, jf. § 5-1 i plan— og

bygningslova. Planen må sikre/dokumentere tilgang til gode og funksjonelle uterom som er

eigna for leik og rekreasjon, og så langt råd er ta omsyn til dagens bruk av området.

Tilstrekkeleg med grøne korridorar vil gi auka bukvalitet og bidra til at fleire får tilgang til

dei sjønære areala. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesseri

planlegging og rettleiar T-1513 frå Miljøverndepartementet gir rammer for planarbeidet på

dette området.

Konklusjon

Fylkesmannen viser til merknadane over. Det kan bli aktuelt med motsegn til

reguleringsplanen dersom planforslaget nyttar friområdet til anna enn det formålet

tilseier.

Med helsing

Jon lvar Eikeland (e.f) Kristin Eide
fagsjef- plansamordning senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar

Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71 25 84 15

Kopi:

Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde



Ivar Øyen

Kringstadstien 8
6411 MOLDE. 17.januar 2017.

ARKITEKTKONTORET  BBW AS

J  ulsundvn.  4

6412 MOLDE.

REGULERINGSARBEID DJUPDALEN SØR.

Som eier av eiendom ved innkjøring til Djupdalen kan jeg ikke akseptere økt trafikk på
Kringstadstien, forbi min eiendom.

Ved grunnavståelse i forbindelse med etablering av nytt kryss til Djupdalen i 1996, satte jeg
som krav til Molde kommune, ved møter med Geir Amdam at det ikke skulle bli mere

trafikkbelastning på denne veien.
Amdam sa da at Djupdalen var fullt utbygd og at det ikke kom til å bli mer trafikkbelastn'mg
på denne veien, dessuten så var atkomstveiene og infrastrukturen ikke i henhold til
kommunens krav, i forhold til bredde på vei og stigningsforholdene.

I senere tid er dette krysset flyttet nok en gang i regi av Statens vegvesen, da ble det bygget
fortau langs den nye delen av veien og krysset, men fortau/gangvei ble utelatt fra min

eiendom og vestover til der Djupdalen begynner.
Det var i godkjent reguleringsplan inntegnet gangvei på nordsiden av Kringstadstien= fra min
eiendom og vestover til busstoppet i Djupdalen, med fotgjengerfelt fra der fortauet slutter i
dag og over til denne gangveien.
Dette ble tatt ut av planen, med begrunnelse i at det var boligområdet som måtte koste dette.

Dette har jeg sett som veldig trafikkfarlig og uheldig, da gående, syklende og de som skater
og da særlig barn som kommer fra skolebussen, kommer langs fortauet og der dette slutter går
de uti veibanen uten å se seg for, dette har ved flere anledninger skapt nestenulykker.

Jeg mener at atkomstveien ikke kan belastes med økt trafikk før det bygges gang—/sykkelvei
eller fortau langs hele atkomstveien i Djupdalen.

I andre deler av Molde kommune blir ikke slike utbygginger godkjent uten at
trafikksikkerheten med gang-/sykkelvei eller fortau og adkomstveier er etter dagens krav til

trafikksikkerhet, bredder og stigningsforhold.
Vegen er ikke tilrettelagt for økt trafikkgrunnlag.

Med hilsen

Ivar Øyen

Kopi: Molde Kommune
Trygg trafikk

xx,
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&  Naturvernforbundet

Molde  Lokallag.

17.01.2017
Arkitektkontoret BBW AS

Julsundveien 4

6412 Molde

lnnspill  til oppstart av reguleringsplanarbeid for Djupdalen sør

Vi vil vise til melding om oppstart av et reguleringsplanarbeid for Djupdalen sør.

Naturvernforbundet i Molde har  i  ulike  sammenhenger arbeidet for at det blir vernet om de sjønære

naturområdene  i  kommunen. Vårt arbeid for at kommunen og planleggerne tar vesentlig mer hensyn

til friområder, grøntstruktur og strandområdene i arealplanleggingen, kommer blant annet fram av

flere uttalelser fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) og som også representerer

Naturvernforbundet.

lbrev av 30.11.12 til arkitektkontoret kom det en rekke synspunkt til behovet for å ta vare på natur-

og friluftsområdet mellom eksisterende bebyggelse i Djupdalen og sjøen. len uttalelse fra FNF til

kommuneplanen sin arealdel av 26.10.14, er en rekke andre utfordringer av samme karakter tatt

opp.

Vår erfaring er at natur- og friluftslivsinteressene lett blir satt til side når utbyggingsinteressene

fremmer sine krav. Djupdalen sør er ikke noe unntak. Utvidelsen av boligfeltet nedover mot sjøen slik

som vist i arealdelen  i  kommuneplanen, vil ikke minst få negative konsekvenser for et viktig sjønært

natur- og friluftsområde. Hensynet til landskapet sett fra sjøen er også en utfordring.

Med bakgrunn i kartgrunnlag og målestokk på arealplanen, vil den vedtatte byggegrensen mot sjøen

være grov. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det være viktig at byggetomtene og tllkomstveier

blir grundig vurderte og justerte ut fra natur, terreng og landskap. Det vil bli en krevende oppgave å

få til et landskapstilpasset boligfelt i det bratte terrenget ned mot sjøen. Fjernvirkningen sett fra

fjorden er en av de planmessige utfordringene. Vi ser det derfor som viktig at de landskapsmessige

konsekvensene av en utbygging blir visualiserte på en god måte som grunnlag for både planhøring og

politiske vedtak.

Vi ser det som viktig at arealet mellom det planlagte boligfeltet og sjøen blir sikret som et offentlig

friområde. Som det går fram av brevet fra FNF  i  2012, er det et viktig å sikre bedre allmenn tilgang til

sjønære områder, blant anna ved å lage kyststler. Strandstrekninga i Djupdalen er et attraktivt

friluftsområde, men som ikke er tilrettelagt forfriluftsliv. Som det går fram av FNF sin uttalelse bør

det planlegges en tursti/kyststi på strekninga og at denne inngår i en helhetlig kyststi fra Molde

sentrum til Julneset. Det er krevende å oppnå avtaler om ferdselsrett og tillatelse til å opparbeide en
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kyststi på privat grunn. lbrevet fra FNF blir det vist til at Miljødirektoratet kan bistå med jussbistand

til Molde kommune, og eventuelt også med økonomiske sikringsmidler.

Dersom arealet mellom det nye boligfeltet og strandlinja ikke blir sikret av det offentlige, ser vi en

stor fare i at strandsona etter hvert også blir utsatt for utbyggingspress Som for eksempel til private

småbåthavnanlegg, naust m.v.

Vi ser av meldingen at det ble avholdt et oppstartsmøte med Molde kommune 9.11.16. Vi mener at

referatet fra det møtet burde ha vært lagt ved den tilsendte oppstartsmeldingen.

Mvh.,

Japke Stobbe

Leder

Kopi til Molde kommune  (postmottak@molde.kommune.no)



 

Notat

Deres  ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

2012/3439—0 Helge  Griiner. 201217 18.01.2017

Til:

Jostein  Bø

Innspill fra Molde Vann og Avløp til plan for Djupdalen Sør

Molde Vann og Avløp gjør  oppmerksom på at det  ikke  er tilgjengelig offentlig
vann/slukkevann eller avløp i området. Utbygger må da selv skaffe seg private løsninger ved
en utbygging nå. Utslipp av avløpsvann krever særskilt tillatelse.

I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Kringstad boligfelt (ferdig 2018/2019) er det
vedtatt at Djupdalen Øst—kloakken føres inn på Kringstad-systemet.
Det åpner seg da muligheter for en avløpsløsning også for Djupdalen Sør ved å koble seg
på Kringstad—systemet ved Djupdalen Øst- enten ved en selvfallsløsning eller en
pumpeløsning.

Kostnadene med tiltakene for Djupdalen Sør dekkes av feltet selv.

Vi kan kontaktes nærmere når planleggingen har kommet et stykke videre.

Helge GrLiner
Leder Prosjekteringsavd

Kopi;  Arkitektkontoret BBW AS  Qost@bbw.no
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SAMEIGET SAMTUN
Arnold Vik og Lauritz Godøy

Pelskorken 15
6411  Molde

Mobil:  97544470
Iau2ritz@gmail.com

Arkitektkontoret  BBW as, gost@bbw.no
Kopi:  ostmottak molde.kommune.no

OPPSTART AV REGULERINGSARBEID:  «DJUPDALEN  SØR»8

Molde, 18.1.2017

«STIFTELSEN» SAMTUN KORRIGERT

l «Liste over høringsinstanser...» er Stiftelsen Samtun oppførd utan adresse.

Stiftelsen Samtun vart etablert som eit «arbeidsverktøy» for etableringa av eit nytt boligfelt

i Djupdalen. Seinare kom Lov om Stiftelser som stiller strenge krav til stiftelser. Vår
«stiftelse» likna då meir på eit sameige. Vi valde difor å endre namnet til Sameiget

Samtun.

Dette er no registrert i eigedomsregisteret under namnet Semeiget Samtun.
Likestilte eigarar er Arnold Vik og Lauritz Godøy, Adresse: Pelskroken 15, 6411

Molde.

SAMEIGET SAMTUN HJEMMELSHAVER
Sameiget Samtun er ein av hjemmelshavarane til G/Br.:  21/292  Molde Kommune.

STØR DJUPDALEN VEST SlTT TILSVAR
Sameiget Samtun stør Sameiget Djupdalen vest sin uttale i saka.

mvh
For Sameiget Samtun

Arnold Vik (sign.) Lauritz Godøy(sign.)
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K  Y S T V  E R K E  T

Midt-Norge

ARKITEKTKONTORET BBW AS

Julsundvegen 4
6412 MOLDE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:
2012/4718-6 Torill Hestholm Myklebust 19.01.2017

Uttalelse  - melding oppstart  reguleringsarbeid Djupdalen sør, Molde
kommune, Møre og Romsdal fylke

Vi viser til oversendelse datert 14.12.16 med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan
for Djupdalen sør i Molde kommune.

Formål og planstatus

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommene til boligformål.
Området er ikke tidligere regulert, men på grunn av unøyaktigheter i tidligere kartgrunnlag
ligger en mindre del innenfor reguleringsplanen for Djupdalen øst. lkommuneplanens
arealdel for Molde del  1  2015- 2025 er det nordlige del av området avsatt til boligformål og
et belte langs sjøen til grønnstruktur.

Kort om Kystverkets ansvar

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er et
forvaltningsorgan underlagt Fiskeri  —  og kystdepartementet, og har det faglige ansvaret for
sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og havner.

Kystverket skal sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel, og forsvarlig bruk og forvaltning
av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet.

Kystverket skal ivareta nasjonale interesser og føringer i blant annet:

-Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner— og farvann (havne- og farvannsloven).
-  Ot.prp. nr. 75, (2007—2008) om lov om havner— og farvann.
-Losloven, og tilhørende forskrifter.
- Nasjonal transportplan 2014-2023 St. meld nr. 26 (2012-2013).
-  Kystverkets handlingsprogram 2010-2019.
-St. meld. nr. 14 (2004-05) På den sikre siden — sjøsikkerhet og oljevernberedskap.
-  St. meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsonen (FKD)
— St. meld. nr. 46 (1996—97) Havner— og infrastruktur for sjøtransport (FKD)
— Kystverket  —  en nasjonal etat for sjøsikkerhet, beredskap og sjøtransport.
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For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende
infrastruktur og maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen består av fyr, sjømerker,
skilting, etablering og utbedring av farieder og fiskerihavner.

De maritime tjenestene omfatter blant annet lostjenesten, utstedelse utstedelse av
farledsbevis, trafikkovervåking og trafikk kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler,
meldings- og informasjonstjenester (is-, bølge—, strøm- og vindvarsling samt
navigasjonsvarsler).

Kystverket har også ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing, og
havnesikkerhet i norske havner med internasjonal trafikk (ISPS).

Merknader

Tiltak i kommunens sjøområder som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten, er
søknadspliktig og krever tillatelse, jf. havne- og farvannsloven  §  27. Som tiltak regnes bl.a.
fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, borer, luftspenn, utdypning, dumping, lyskilder etc.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at dersom det planlegges flytebryggeri sjøområdet
utenfor eiendommene, bør disse vises på plankartet.

Kystverket har utover dette ingen merknader til planarbeidet på nåværende tidspunkt, men
ber om å bli holdt orientert i den videre planprosessen.

Med hilsen

Harald Tronstad Torill Hestholm Myklebust
regiondirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN

Vedlegg:
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Møre og Romsdal
fylkeskommune

Arkitektkontoret BBW AS

Julsundvegen 4

6412 MOLDE

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

HS 14.12.2016 128034/2016/REGULERINGSPLAN/1502 ! Anders Røynstrand, tlf. 71 28 02 39 , 20.01.2017  '

Molde kommune - detaljregulering -  reguleringsplan for Djupdalen

sør  -  fråsegn ved melding om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfagleg vurdering
Detaljregulering til bustadformål er i tråd med kommuneplanens arealdel med dei
avgrensingar mot grøntformål langs sjøen som kommuneplanen viser. Kommunen har i

oppstartsmøtet peika på viktigheita av vegetasjonsbeltet langs sjøen. Vi oppmodar til at

ein planarbeidet har merksemd både på fysisk tilgjenge langs sjøen, samstundes som at
nye bygningar og anlegg ikkje gir for stor opplevd privatisering inn mot grøntområda
langs sjøen.

Automatisk freda kulturminne

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid i 2012, og vidarefører vårt krav om

arkeologisk registrering, jamfør § 9  i  kulturminnelova. Vi vurderer området til å ha eit
høgt potensial for automatisk freda kulturminner, særleg knytt til steinalderfunn. Det er
gjort fleire funn av steinalderbuplassar langs etter stranda vest for Molde, og dette
arealet dekkjer fleire ulike høgder og forhistoriske strandslinjer.

Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei slik undersøking, jamfør §10
same lov. Kulturavdelinga ber om skriftleg aksept på vedlagte budsjett, i tråd med nye
nasjonale retningslinjer for budsjettering.

Vi rår til at registrering vert gjennomført så tidleg som mogleg i planprosessen. Eventuelle

funn kan få innverknad på korleis planen vert utforma. Om ein utsett registreringa til
planen er ute til offentleg ettersyn, kan dette forseinke saksgangen fram mot endeleg

planvedtak.

Ved tinging og aksept av budsjett vert det føresett at tiltakshavar klarerer forholdet til

grunneigarar, brukarar og eventuelt andre omsyn. Vi ber også om namn og adresse på

mottaker av faktura, samt eventuelt prosjektnummer.

Barn  og unge
Vi føreset at det blir tilrettelagt gode fellesareal tilrettelagt for leik for barn og unge.

Planområdet ligg Sørvendt og godt til rette for uteområde med gode sol—/Iysforhold.
Samstundes er det mykje helling i planområdet, og vi minner om at areal brattare enn

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde  .  Besøksadresse: Julsundvegen 9  .  Telefon: 71 25 80 00  .  Telefaks: 71 24 50 01
e-post: post@mrfylke.no . www.mrfylke.no
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1:3 ikkje skal reknast med som uteareal eigna for leik, jf. rundskriv T—2/08 Om barn og

planlegging, med rettleiing til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.

Konklusjon

Fylkeskommunen stiller krav om arkeologisk registrering i planområdet, og ber om aksept

på vedlagde forslag til budsjett. Vi viser elles til merknader om grøntareal langs sjøen og

tilrettelegging for barn og unge.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
plansamordnar rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Fa saksbehandlar
Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 O3 29

Vedlegg: Forslag til budsjett for arkeologisk registrering

Kopi:

Molde kommune, Seksjon arealplan og landbruk
Statens vegvesen, Region midt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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MOLDE  OG  ROMSDAL HAVN  [KS *
Havnedirektøren

.  Hamnegt. 8, Postboks 281, 6413 Molde

Telefon 71 19 16 20
Telefax 711916 21
E-mail: omceézmolde—romsdalham.no

 

22.12.2016

Arkitektene  BBVV  AS

J  ulsundvegen  4
6412  MOLDE

Deres ref.: Heidi Sjølie Vår ref.: 174-2016/BA/jmt

OPPSTARTMELDIN  G FOR  REGULERINGSARBEID DJUPDALEN  SØR, MOLDE
KOMMUNE.

Viser til Deres brev/e—postdaten 715.12.2016, ref. Heidi Sjølie, vedrørende ovennevnte sak.

Molde og Romsdal Havn IKS har ingen merknader til oppstart meldingen, men gjør
oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
sjøområdet er søknadspliktig i henhold til «Lov om havner og farvann»

Med hilsen

MOLDE  OG  ROMSDAL HAVN  IKS

. n‘! Ask;— éyw/f/Jééd/
ys ein Nilsen Bjørnar Akselvoll

Havnekaptein Prosjektleder/Havneinspektør

*x!
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Statens  vegvesen

Arkitektkontoret  BBW AS

Julsundvegen  4

6412 MOLDE

Vår dato:

03.01.2017

Vår referanse: Deres referanse:

16/189823—2

Saksbehandler/telefon:

Vidar  Neraas  /  71274773

Behandlende enhet:

Region  midt

Uttale til oppstart av reguleringsarbeid  — reguleringsplan  Djupdalen sør  i

Molde  kommune

Statens  vegvesen  viser til  deres brev  datert 15.12.2016.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer  i  Nasjonal transportplan  (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig—, areal— og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt  i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport

Saksopplysninger

Formålet med reguleringsplanen er  å  tilrettelegge for boligutbygging i Djupdalen.

Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende  lnnspill  til planprosessen

Så lenge området planlegges i samsvar med kommuneplanens arealdel har vi ingen

merknader til at det startes reguleringsplanarbeid for dette området.

Vedrørende atkomst til planområdet vil det skje over internt vegsystem via kommunal veg,

Djupdalsvegen. Da krysset mellom Djupdalsvegen og Kringstadstien har kort avstand til

krysset med fylkesveg 662, kan økt trafikk medføre kødannelse innover i Djupdalsvegen.

Dette kan medføre blokkering av fylkesvegkryssets forløp. Dette vil redusere kapasitet i

kjørefeltet for de som skal svinge av fylkesvegen mot Kringstadfeltet, som ved full utbygging

vil medføre stor trafikk  i  Kringstadstien og følgelig økt antall venstresvingende av

fylkesvegen. Videre er tilknytningspunktet mellom Djupdalsvegen og Kringstastien noe

utflytende og kan medføre feil plassering/kjøremønster, noe som kan redusere kapasiteten

ytterligere. Stor trafikk fra mange retninger på en noe utflytende flate kan også medføre

uklare vikepliktsforhold og økt risiko for misforståelser.

Telefon:  02030 Fakturaadresse

Statens vegvesen

Kontoradresse

Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6

Postadresse

Statens vegvesen

Region mld! firmapost—midtövegvesenno GM  2 MOLDE Landsdekkende regnskap

Postboks  2525

6404 MOLDE Org.nr:  971032081 9815  Vadsø
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Da dette krysset også er benyttet av kollektivtrafikk, med relativt hyppige avganger, krever

også dette at kryssets forløp ikke blokkeres og har god kapasitet.

Reguleringsplanen må synliggjøre at det er tilstrekkelig kapasitet i vegsystemet til å betjene

den økte trafikkmengden denne reguleringsplanen genererer. Vi her også Molde kommune

vurdere kapasiteten sett i sammenheng med videre utbygging av blant annet området B2 i

kommuneplanen.

For å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet anbefaler vi at det interne vegsystemet

i planområdet, herunder avkjørsler og kryss, dimensjoneres og planlegges i samsvar med

håndbok Nl 00. Da området liggeri hellende terreng anbefaler vi at planen viser skjæring—

og fyllingsutslag, slik at man i synliggjør vegens inngrep i eiendommene/terrenget. Det må

videre reguleres hensynssoner for frisikt i kryss og avkjørsler med tilhørende bestemmelser

til hensynssonen.

Det må vurderes om det er godt nok tilrettelagt for mjuke trafikanter langs det kommunale

vegnettet i området slik at de kan ferdes trygt frem til gang— og sykkelvegsystemet og

kollektivholdeplass ved fylkesveg 662.

Konklusjon

Vi ber om at våre merknader tas med i det videre planarbeidet, og vi imøteser gjerne en

dialog og/eller svarer på spørsmål før planen legges ut til offentlig ettersyn.

Plan— og trafikkseksjonen

Med hilsen

Lisbeth Smørholm

Seksjonsleder Vidar Neraas

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE

Molde kommune, Rådhusplassen i, 6413 MOLDE

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE
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Styret  i  Djupdalen Velforening :  Ine Harang, Kristina D Bjerkeli, Celia M Berg, Tore Sivertsen og Reidar

Dahlstrøm

DJUPDALEN VELFORENING  — merknader  i  forbindelse med «Melding om oppstart av

reguleringsarbeid........Djupdalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS.

Styret i Djupdalen Velforening behandlet 3.1.2017 «Melding om oppstart av

reguleringsarbeid........Djupdalen Sør» fra arkitektkontoret BBW AS. Styreti Djupdalen Velforening

går imot bruk av Djupdalsvegen g.nr 21, b.nr 292 som adkomst til Djupdalen Sør.

Djupdalen Velforening er sterkt bekymret over trafikksikkerheten i det private veinettet i Djupdalen

dersom eksisterende beboere i Djupdalen tvinges til å godta at utbygger av Djupdalen Sør

Djupdalsvegen får benytte g.nr 21, b.nr 292 som adkomst til Djupdalen Sør. De skisserte planene for

vegløsning for Djupdalen Sør vil bety et uoversiktlig vegkryss midt i bakken i Djupdalsvegen — mellom

boliger og en garasje, som ligger helt i vegskulderen på eiendommen i Djupdalsvegen g.nr 21, b.nr

292 .

Det smale, private vegnettet i Djupdalen er allerede tungt nok belastet, og en ny adkomstveg vil være

uheldig med tanke på eksisterende trafikk og barns lek i Djupdalen.

Bakkene i Djupdalen er mye benyttet til sykling, skateboard og ola-bil om sommeren og kjelker og

snøleik om vinteren. Biler til og fra Djupdalen Sør vil derfor utgjøre en stor trafikkfare for barns lek i

Djupdalen.

Barn i fart på veg ned bakken vil ikke bli oppdaget av bilførere som kommer fra Djupdalen Sør via

g.nr 21, b.nr 292. før bilene er inne på Djupdalsvegen, med stor fare for sammenstøt som resultat.

Trafikanter  —  barn som voksne -i Djupdalsvegen har ikke vikeplikt for biler fra venstre. Men ettersom

eksisterende veg er smal, vil trafikk fra Djupdalen Sør måtte bruke veibredden for å svinge inn på

Djupdalsvegen.

Djupdalen Velforening ønsker utbyggerne i Djupdalen Sør lykke til med utbyggingen og en vegløsning

for det nye feltet utenom det private vegnettet i Djupdalen.

Styret i Djupdalen Velforening



Fra: gyggag n‘g

Til: rkit k nt r BBW

Emne: Ingen Innspill til ny oppstartsmeldlng for reguleringsarbeid Djupdalen sør —Utvidet planområde  -  Molde
kommune

Dato: 13. januar 2017 08:36:40

—— .»—

NVE har ingen innspill til oppstartsmelding for reguleringsarbeid for Djupdalen sør.

Med helsing

Terje  Systad

Overlngeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga

Seksjon: Arealplan, Region vest

Norges  vassdrags— og energidirektorat  (NVE)
Telefon: 22 95 95 59

E—post:  team

Web: www.nve.ng

nv:  I
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