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1. Sammendrag 
Djupdalen sør er avsatt til boligformål og grønnstruktur i kommunedelplanens arealdel for 
Molde, del 1, 2015 - 2025. Området har vært avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel 
siden Djupdalen øst og vest ble utbygget.  
 

 
Utsnitt av kommunedelplanens arealdel  

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye eneboliger på eiendommen 21/18. I 
første oppstartsmelding, som ble sendt ut i 2012, ble det meldt at atkomsten til planområdet 
var tenkt via Hansbakken og Severines veg. På grunn av merknader fra naboer mot planlagt 
atkomstløsning valgte tiltakshaver å kjøpe Djupdalsvegen 15 da den kom for salg høsten 
2016 for å løse atkomsten til Djupdalen sør over egen grunn.  
 
Siden Djupdalsvegen 15 også skal inngå i planområdet ble det meldt ny oppstart i desember 
2016. Den eiendommen deles i to tomter og atkomstvegen legges langs vestlig del. 
 
Det legges til rette for frittliggende småhusbebyggelse; 9 nye eneboliger. Arealet ved sjøen 
reguleres til friområde og det tilrettelegges for etablering av en framtidig kyststi. Eksisterende 
fritidsbolig inngår som en del av friområdet. Arealet som er regulert til bolig er mindre enn det 
som er avsatt i kommuneplanen. 
  

2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planforslaget er å utvikle Djupdalen sør til boligformål. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

 
Forslagsstiller: Djupdalen Panorama AS, c/o GH-Bolig AS,  

Glomstuvegen 4, 6412 Molde 
 
Arkitekt/plankonsulent: Arkitektene bbw, Fabrikkvegen 13, 6415 Molde 
 
Eiendommer som inngår i planområdet:   

21/18    Djupdalen Panorama AS 
 21/96    Djupdalen Panorama AS 

21/292  Vegareal som eies i fellesskap av flere  
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3. Planprosess 

31.08.12:   Oppstartsmøte med Molde kommune.  
07.11.12:   Orienteringsmøte for grunneiere og naboer.   
03.11.12:  Melding om oppstart av planarbeid utsendt og kunngjort i avisa. 

Planområdets avgrensing: 
 
 

 
 
 

09.11.16:   Oppstartsmøte med Molde kommune for et utvida planområde. 
14.12.16:  Ny oppstartsmelding ble utsendt og kunngjort i avisa. Vi mottok 14 

merknader til oppstartsmeldingen. Planområdets avgrensning: 
 
 

 
 
 

18.09.18: Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Plan- og 
utviklingsutvalget. 

28.09.18-09.11.18:  Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i denne perioden. 
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2020 – dd:  Etter offentlig ettersyn har det blitt arbeidet med løsninger for boligfeltets 
interne vegføring, tomtestørrelser, samt tilpasning til og bevaring av landskap 
og vegetasjon. Tilpasning av veg og tomter har blitt nøye vurdert gjennom 
utarbeidelse av en 3D-modell av området. Utbyggingsområdet og tomte-
størrelsene er redusert, slik at kun de bratteste delene av området benyttes til 
boligformål, mens et større areal er avsatt til friområde. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 

• Kommunedelplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025, vedtatt 06.10.16. Nordligste 
del av planområdet er avsatt til boligformål og arealet ved sjøen til grønnstruktur.  

• Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2022. 

• Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012 – 2022. 

• Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2016-2024.  

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
21/18 og 21/96 er ikke regulert. På grunn av unøyaktigheter i tidligere kartgrunnlag ligger en 
mindre del av 21/18 innenfor reguleringsplanen for Djupdalen øst (plan nr. 1983).  

 

4.3 Tilgrensende planer 
Følgende reguleringsplaner grenser til planområdet: 

• Plan nr. 0982: Reguleringsplan for Boliger i Djupdalen, vedtatt 30.06.83. 

• Plan nr. 2484: Bebyggelsesplan for Djupdalen vest, vedtatt 30.06.83. 

• Plan nr. 1983: Reguleringsplan for Djupdalen øst, vedtatt 17.09.84. 
 

 
 

4.4 Temaplaner 
Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025:  

• Temakart 2 Soner - Parkering 

• Temakart 4 Soner - Fortetting 
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4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging 

• Naturmangfoldloven 

• Kulturminnelova 

• Lov om friluftslivet  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

• Rikspolitiske retningslinjer om universell utforming 
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
Planområdet ligger cirka 5 km vest for Molde sentrum, sør for fylkesveg 662, og har atkomst 
via Djupdalsvegen. Avgrensinga av planområdet følger hovedsakelig eiendomsgrensene til 
21/18 og 21/96. En mindre del av Djupdalsvegen (21/292) inngår i planområdet.  
 
Størrelsen på planområdet er 26,4 daa. 

 

 
Kartutsnitt fra kommunens karttjeneste 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Innenfor planområdet er det en enebolig, samt en fritidsbolig og et naust nede ved sjøen. 
Området for øvrig består av tett skog. Planområdet grenser til et etablert boligområde og ved 
sjøen mot vest ligger en fritidsbolig.  

 

5.3 Stedets karakter  
Djupdalen er et eneboligområde med grønne omgivelser. Boligfeltet øst for planområdet har 
en ensarta arkitektur, for øvrig består Djupdalen av eneboliger med mer variert form.  
 

5.4 Landskap 
Planområdet har et skrående terreng mot sør, med et mer flatt parti nede ved sjøen.  
Vegetasjonen på stedet er tett furuskog, som har vokst helt ned i fjøra. Planområdet har 
gode sol- og utsiktsforhold. 

 



  8 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Fylkeskommunen varslet i oppstartsfasen at de krever ei arkeologisk registrering da området 
vurderes til å ha et høyt potensial for automatisk freda kulturminner, særlig knytta til stein-
alderfunn.  
 
Arkeologisk registrering ble gjennomført i slutten av oktober uten funn, jf. uttale fra kultur-
avdelingen datert 01.11.17. 

 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

Vi har ikke funnet registrerte arter eller naturtyper innenfor planområdet i Miljødirektoratet sin 
Naturbase og Artsdatabanken.  

 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 

legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 

samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet. 

Vår vurdering: I Naturbasen og Artsdatabanken var det ingen registreringer. Det har 

heller ikke fremkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan være arter 

eller naturtyper innenfor planområdet som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er 

oppfylt og Naturmangfoldloven § 8 er dermed ivaretatt. 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak.  

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
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§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 

5.7 Trafikkforhold 
 

 
Kartutsnitt fra kommunens karttjeneste 

 

Djupdalsvegen er atkomstveg fra fylkesvegen og den videreføres av Hansbakken, Severines 
veg og Pelskroken. Vegnettet i Djupdalen er privat og eies i fellesskap av beboere og enkelte 
tidligere beboere. Hytta har adkomst fra vest, via Haukabøvegen. Det er etablert gang- og 
sykkelveg fra Djupdalen til sentrum. Bussrute 701 Djupdalen – sentrum - Årølia trafikkerer 
området. Det går skolebuss til Bekkevoll ungdomsskole.  

 

5.8 Barns interesser 
Barna i nærområdet bruker skogen og strandsona noe til lek og opphold i dag, men plan-
området er ikke på noen måte opparbeidd eller spesielt tilrettelagt for barn. Det er ikke 
etablert fortau langs Djupdalsvegen. Det er gang- og sykkelvegforbindelse langs fylkesvegen 
til skole og fritidsaktiviteter. Det er avsatt to lekeareal i gjeldende plan for Djupdalen vest.  
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5.9 Sosial infrastruktur 
Planområdet tilhører Kvam skole og Bekkevoll ungdomsskole. Nærmeste kommunale barne-
hager er Kvam barnehage og Lillekollen barnehage. Nærmeste private er Mordalstua barne-
hage, Simolde barnehage (student) og Bjørset barnehage.  
 
Ifølge planbeskrivelsen til kommunedelplanens arealdel er det per i dag tilstrekkelig kapasitet 
i barne- og ungdomsskolene, men antallet elever er ujevnt fordelt på de ulike skolene. 
Bekkevoll ungdomsskole er blant de som ligger nær sin kapasitetsgrense. Det forventes at 
byens skoler vil nå sin totale kapasitetsgrense i perioden 2025-2030. Det er ikke avsatt areal 
til skole i kommunedelplanen, med unntak av i Årølia. Det bør vurderes om skolekretsene 
kan justeres noe for å utnytte kapasiteten i eksisterende skole bedre.  
 
Per i dag er det full dekning på barnehagetilbudet i Molde. Det er avsatt areal til ny barne-
hage på Kvam i kommunedelplanens arealdel. 

 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Temaet er ikke relevant i forhold til eksisterende situasjon. 
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsanlegget i nærområdet er privat. Kommunen har vannledning oppe ved 
fylkesvegen. Kommunen skal starte arbeidet med å prosjektere infrastrukturen for Kringstad 
boligfelt og da blir det prosjektert avløpsløsninger som legger til rette for tilknytning av 
Djupdalen.  

 

5.12 Grunnforhold 
Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i planområdet.  

 

5.13 Støyforhold 
Planområdet ligger utenfor støysonekartet for fylkesvegen og er ikke berørt av flystøysoner. 
 

5.14 Risiko og sårbarhet 
Jf. vedlegg 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse.  
 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Det tilrettelegges for frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende atkomst, lekeplass og 
friområde. Over friområdet kan det etableres kyststi. Eksisterende fritidsbolig inngår som en 
del av friområdet, mens naustet reguleres til eksisterende formål. 
 

6.2 Reguleringsformål 

 
Arealoversikt 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse   5,62 daa 
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse    0,03 daa 
Uthus/naust/badehus       0,05 daa 
Lekeplass        0,26 daa 
Kjøreveg        0,85 daa 
Annen veggrunn – grøntareal     0,72 daa 
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Friområde        9,92 daa 
Friluftsområde i sjø og vassdrag     8,96 daa 

Totalt                          26,41 daa 
 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse  
Det legges til rette for 9 nye eneboligtomter, 8 av de plasseres innenfor GID 21/18 mens den 
siste er en del av Djupdalsvegen 15 som deles i to. I bestemmelsene settes det føringer for 
blant anna utnyttingsgrad, byggehøyde og takform.  
 
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 
Innenfor området kan det oppføres en garasje for fritidsboligen. Inntil garasjen er oppført kan 
området benyttes som parkeringsareal for fritidsboligen. 
 
Uthus/naust/badehus  
Det eksisterende naustet reguleres i samsvar med dagens bruk.  
 
Lekeplass  
Lekeplassen skal eies og vedlikeholdes i fellesskap av beboerne. I bestemmelsene er det 
satt krav til opparbeidelse og ferdigstillelse i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal  
Kjørevegen gjennom boligfeltet er regulert med en bredde på 4 m og 2 m annen veggrunn på 
hver side. På øvre del er det satt av 1,5 m annen veggrunn mot naboen i vest for å kunne 
etablere en natursteinmur. Muren får lav beplanting på toppen for å myke opp uttrykket og 
hvis det blir nødvendig kan det etableres et gjerde langs muren for å unngå avkjøringer.  
 
Friområde  
Arealet langs sjøen reguleres til friområde og blir en del av et større sammenhengende 
grøntområde videre mot vest og øst. Innenfor friområdene er det ikke tillatt å felle trær som 
er merket bevaringsverdig i utomhusplanen. Det tillates mindre tiltak som fremmer lek og 
friluftsliv. 
 
Det tillates etablering av eventuell framtidig kyststi over friområdet. Stiplet tursti angir en 
hensiktsmessig trase, men plasseringen er ikke bindende. Eksakt linjeføring fastsettes 
gjennom godkjent utomhusplan for kyststien, jf. § 1.3 d). Om det er hensiktsmessig kan 
turstien på deler av traseen bygges som bro med stylter ned til terrenget. 
 
Eksisterende fritidsbolig inngår som en del av det østligste friområdet. Gangatkomst til 
fritidsboligen og tilkomst til friområdet generelt etableres fra enden av kjørevegen og over 
GF2.  
 
Friluftsområde i sjø og vassdrag  
Sjøarealet reguleres til friluftsområde og alle tiltak innenfor området er søknadspliktig etter 
Lov om havner og farvann. 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Det legges til rette for 9 nye eneboligtomter, som vil videreføre småhuspreget Djupdalen har i 
dag. Det er kun tillatt med en boenhet per tomt.  
 
Det søkes at boligene skal gjøre minst mulig inngrep i terrenget, for å kunne bevare sted-
egen vegetasjon og trær som hører området til. For boligene på BFS4, som det er flest av, 
medfører dette at de skal settes på stylter mot sør for å ta opp den store høydeforskjellen 
med vegen. Ved at tilkomst til disse boligene løses med rampe fra vegen, vil man hindre for 
mye utfylling av terrenget, og bygningen vil være med på å skjerme den visuelle effekten av 
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vegen i landskapet. For BFS3 på nordsiden av vegen, vil boligene plasseres mer inn i 
terrenget, noe som følgelig gir mer inngripen (ref. illustrasjoner som viser mulig utforming). 
 
Det skal benyttes fasade- og takmaterialer i dempede naturtoner. Farger og materialer skal 
være en del av byggesøknaden. 
 
 

  
 

Ikke bindende illustrasjoner som viser prinsipp for utforming og plassering av boliger i terrenget. 
 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

Det er satt ulik tillatt byggehøyde i boligfeltet: For BFS1-2 er maksimalt tillatt mønehøyde satt 
til 9 m og gesimshøyde til 8 m over gjennomsnittlig planert terreng. Innenfor felt BFS3 er 
tillatt mønehøyde satt til kote +43 for tomt 2 og kote + 41 for tomt 3. For felt BSF4 er tillatt 
mønehøyde 4 m og gesimshøyden (høyeste gesims pulttak) 3 m over ferdig opparbeidd 
tilliggende kjøreveg.  
 
 

 
Prinsippsnitt som viser forslag til plassering for boligene i terrenget. 
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6.3.2 Grad av utnytting 

Kommunedelplanens arealdel § 20.1 om generelle bestemmelser for fortetting: 
For boligområder med planer uten krav om grad av utnytting eller hvor utnyttelsesgrad er 
angitt på annen måte enn % - BYA skal følgende gjelde:  

• Områder med særlige restriksjoner jf. Temakart 4 (grønn sone) – 27 % BYA  

• Områder for småhusbebyggelse jf. Temakart 4 (gul sone) – 30 % BYA  

• Øvrige områder jf. Temakart 4 (hvit sone) – 35 % BYA  
 
Utsnitt av temakart 4 Soner - Fortetting: 

 
 

Planområdet er ikke tidligere regulert. Eksisterende bolig og tomt 1 ligger innenfor gul sone i 
temakart 4, mens øvrig del ligger i hvit sone. Maks bebygd areal (%-BYA) er satt til 32 % for 
eksisterende bolig, som opptar dette arealet i dag og til 30 % for BFS2. For felt BFS3-4 er 
den satt til 37 %. BYA er satt noe høyere for dette feltet, fordi tomtene er små, svært bratte 
og uteoppholdsareal skal dekkes på konstruksjon og ikke på terreng som er vanlig.  
 
De nye tomtene har ulike størrelser; fra 514 m2 til 712 m2. 
 

6.3.3 Boliger 

I tillegg til en eksisterende bolig legges det til rette for 9 nye tomter for frittliggende småhus-
bebyggelse (med frittliggende småhusbebyggelse forstås en boenhet pr. tomt). 
 

6.4 Bokvalitet 
Planområdet ligger godt skjerma fra fylkesvegen. Det er gåavstand til fylkesvegen, busstopp 
og god gang- og sykkelvegforbindelse til skole, fritidsaktiviteter og sentrum. Boligområdet vil 
bli et trygt og godt bomiljø for barn, skjerma fra trafikk og med kort veg til lekeplass og 
friområder.  
 
Arealet som er regulert til boligtomter er redusert i forhold til tidligere utkast, og det arealet 
som er avsatt til bolig i kommuneplan, for å gi mer areal til friområdet der arealet har minst 
stigning. Lekeplassen og friområdet blir møteplass for både barn og voksne. Det er kort 
avstand til turområder og realiseres kyststien vil det bli en ekstra kvalitet for området. 
Djupdalen har flott utsikt mot sjø og fjell, samt gode solforhold. 
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6.5 Parkering 
Planområdet inngår i «øvrige områder» i kommunedelplanens retningslinjer hvor det stilles 
følgende parkeringskrav, jf. temakart 2 Soner – parkering:  

• Boenheter ≥ 60 m²: minimum 2,0 parkeringsplasser pr. boenhet  

• Boenheter ≤ 60 m²: minimum 1,5 parkeringsplass pr. boenhet  
 
Dette parkeringskravet er tatt inn i bestemmelsene. Parkeringsplassene skal opparbeides på 
egen grunn og kan etableres i garasje/carport. For å helhetlig utforme bygningsmassen skal 
garasje/carport inngå som en enhetlig del av bebyggelsen og kan ha en maksimal størrelse 
på 50 m2. 
 

6.6 Trafikk 

6.6.1 Kjøreatkomst 

Boligområdet får atkomst via Djupdalsvegen og med egen avkjørsel vest for Djupdalsvegen 
15. Kjørevegen blir fellesareal for boligeiendommene innenfor planområdet, GID 135/56 og 
fritidsboligen. Hver tomt skal ha en avkjørsel og plasseringen fastsettes på situasjonsplan 
ved byggesøknad.  
 
Tidligere eiere av Arkitektene bbw kjøpte i sin tid Djupdalen øst og regulerte området, tegnet 
boligene og fikk det utbygd. Området mellom Djupdalen øst og vest; Djupdalen sør, var 
allerede da vist med boligformål på kommunedelplanen, men det var ikke for salg og ble 
derfor ikke regulert. I forhold til reguleringsplanen som ble utarbeidd for naboområdet var 
planen at Djupdalen sør skulle ha atkomst fra Hansbakken og Severines veg.  
 
Djupdalen sør ble kjøpt for noen år siden og det ble utarbeidd et forslag til detaljregulering 
hvor det hovedsakelig skulle bygges eneboliger med atkomst fra Severines veg. Beboerne i 
øst mente vegen ikke var dimensjonert for trafikken det nye boligfeltet ville generere.   
 
Området har i lang tid ligget klart for regulering til boligformål i kommuneplanen, så det er 
kjent at det ville skje på ett eller annet tidspunkt. Vi har ikke kjennskap til at beboere i 
Djupdalen ga innspill om atkomsten ved siste rullering av kommuneplanen. 
 
I planprosessen er alle alternativ til atkomst vurdert og det ble konkludert med at atkomst fra 
nord ville løst atkomsten på en bedre måte for alle parter. Tiltakshaverne kjøpte derfor 
Djupdalsvegen 15 da den kom for salg og ny atkomst etableres nå gjennom vestlig del av 
den eiendommen. Den kan anlegges med akseptable stigningsforhold og færre boliger i 
Djupdalsvegen blir berørt av trafikkøkningen det nye boligfeltet medfører.  
 
Det nye boligfeltet legger opp til 9 nye boliger, som gjennomsnittlig vil gi en samlet ÅDT fra 
23 - 45. Denne begrensede utbyggingen gjør at krysset med Djupdalsvegen kan 
dimensjoneres som avkjørsel. Vi har likevel valgt å utforme krysset så langt det lar seg gjøre 
i samsvar med kravene til kryss i håndbok N100. Innkjøring til krysset blir tilnærmet flatt i en 
lengde av dimensjonerende kjøretøy (lastebil), slik at biler kan stoppe for å planlegge 
kjøringen sin. Krysset får en radius på 7–8 meter. Det vil være fri sikt i begge retninger på 
min. 70 m, målt fra at punkt 4 meter inn i avkjørselen. Adkomstvegen vil videre ha en stigning 
på 1:12 og 1:15, og er således godt innenfor kravene i håndbok N100. 
 
Siden forrige høringsrunde er det fokusert på å forenkle den interne vegføringen med fokus 
på trafikksikkerhet og minst mulig inngrep i terrenget. 
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6.6.2 Utforming av veger 

Siden forrige planforslag ble lagt ut på høring, er det gjort omfattende arbeid med å forenkle 
adkomstvegen for å gi tilfredsstillende stigningsforhold og gjøre mindre inngrep i terrenget. 
Skisse av planen er underveis i prosessen forelagt Statens Vegvesen. Med det nye 
planforslaget blir kryssløsningen utformet i henhold til håndbok N100, og vegen blir videre 
utformet med en stigning på maksimalt 1:12 og med en bredde på 4 meter. Kapittel B.6 i 
håndbok N100 angir at bredden på øvrige boliggater bør være fra 3,5 – 4,5 meter. Noen 
steder vil vegen legges naturlig ned i terrenget, mens andre steder vil det fylles inntil vegen. 
Avkjørsler til de enkelte tomtene skal skje via bro/rampe slik at det ikke er nødvendig å foreta 
mer utfylling av terrenget enn kun for adkomstvegen. Vegen blir detaljprosjektert i forbindelse 
med oppstart av utbygginga. 
 
Vegen er regulert med 2 meter annen veggrunn på hver side. Dette for å gi bedre sikt, mer 
areal til fotgjengere og mer areal til snølagring og brøyting vinterstid. Ytterligere behov for 
areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn. 

 

6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det er ikke etablert fortau eller gang- og sykkelveg langs Djupdalsvegen og det reguleres 
ikke for slike formål i det nye boligfeltet. Gående og syklende skal benytte kjørevegen til 
ferdsel. Ifølge handbok N100 er det ikke krav til egne løsninger for gående og syklende langs 
atkomstveger i boligområder, men vi har lagt til rette for 2 meter annen veggrunn på hver 
side slik at det blir bedre oversikt og mer plass for myke trafikanter sommer og vinter. 
Terrenget i området er krevende når det gjelder stigning. Det er lagt til rette for en sti som 
følger terrenget for å nå friområdet og hytta på sørsiden.  
 
Langs fylkesvegen er det etablert gang- og sykkelveg inn til sentrum. I retning mot Julsundet 
kan man gå/sykle langs Haukabøvegen, som ligger nord og vest for Djupdalen, og videre 
langs gang- og sykkelveg som går ut til Julneset. Kommunen ønsker på sikt å etablere kyst-
sti langs fjorden. 
 

6.6.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

Planområdet inngår i «øvrige områder» i kommunedelplanens arealdel sine retningslinjer for 
sykkelparkering, jf. temakart 2. Det stilles følgende krav til sykkelparkering: 

• Boenheter ≥ 60 m²: minimum 2 plasser pr. boenhet  

• Boenheter ≤ 60 m²: minimum 1 plass pr. boenhet  
 

Sykkelparkering kan dekkes med tilstrekkelig bodareal i eller ved huset eller garasjen. 

 

6.6.5 Kollektivtrafikk 

Bussrute 701 Djupdalen - sentrum - Årølia trafikkerer området. Det går skolebuss til Bekke-
voll ungdomsskole. Det er kort veg til etablerte busstopp ved fylkesvegen. 
 

6.7 Universell utforming 
I bestemmelsene § 1.3 er det satt følgende krav til tilgjengelighet: Kravet til universell 
utforming og tilgjengelighet skal være dekket i henhold til gjeldende forskrifter. 
Ved prosjektering av boligområdet skal hensikten være å gjøre det så tilgjengelig som mulig 
for alle, ut ifra eksisterende situasjon/terreng. 
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6.8 Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsareal skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel, der det stilles 
krav om 50m² per boenhet. For tomtene i bratt terreng stilles det krav om at uteoppholds-
areal skal kunne dekkes opp av terrasser og balkonger på selve bygningskroppen. Tomtene 
er i stor grad forsøkt redusert til fordel for felles friareal på sørsiden. Naturlige oppholdsareal i 
skog og med naturlig terreng er en viktig kvalitet som ønskes tatt vare på. 
 

6.9 Lekeplasser 
Det er regulert inn en felles lekeplass for det nye boligfeltet. Kommunedelplanens krav skal 
ivaretas ved etablering, det gjelder blant anna størrelse, krav til lekeapparat etc.  
 
Atkomsten til lekeplassen går via en lavt trafikkert veg, siden den er blindveg for et få antall 
tomter. Området ligger godt til med tanke på solforhold. Området kan også nås fra Severines 
veg i øst. 

 
Lekeplassen skal minimum tilby sandkasse, et lekeapparat og sitteplasser. Kommunedel-
planen krever at deler av arealet skal ha fast dekke for bruk av trehjulssykkel, barnevogn og 
rullestol, samt at bruk av naturlig terreng og vegetasjon bør inngå i planleggingen. En har til 
hensikt å imøtekomme dette så godt som mulig ut ifra de begrensinger terrenget gir innenfor 
planområdet. Et areal på min. 100 m2 etableres med flatt dekke. I tillegg til det regulerte 
lekearealet avsettes det et større friområde på sørsiden av tomtene som kan benyttes til lek 
og opphold.  
 
Planforslaget ivaretar etter vår vurdering barns interesser på en god måte da de får varierte 
leke- og grøntarealer å oppholde seg på. Det er etablert gang- og sykkelveg langs fylkes-
vegen til barneskolen og videre til sentrum, samt god bussforbindelse. Barna får i tillegg en 
god gangforbindelse langs fjorden om det etableres kyststi.  
 

6.10 Eksisterende og ny vegetasjon 
Vegetasjonen i området er et særtrekk det søkes å bevare i størst mulig grad. Det skal 
foretas en gjennomgang med Molde kommune før anleggsstart for å kartlegge hvilke trær 
som skal/kan bevares, og hvilke som kan fjernes. Deler av eksisterende vegetasjon vil 
reduseres på lekearealet, boligtomtene og vegarealet. Det skal søkes å bevare mest mulig 
naturtomt for boligene, og terrassering av de bratteste arealene med gressplen tillates derfor 
ikke. 

 

6.11 Friområder 
En stor del av området langs fjorden reguleres til friområde. Tilgjengelighet og attraktivitet vil 
øke når området utbygges og deler av vegetasjonen fjernes. Med boligbebyggelse i bakkant 
vil også bruken av området øke. Det legges til rette for at platået lengst nord mot boligene 
skal benyttes av barn og voksne til aktiviteter og opphold. Det tillates derfor mindre tiltak som 
fremmer lek og friluftsliv. 

 
Kommunen har ikke tatt stilling til om det er ønskelig med kommunal overtaking av fri-
området (jf. referat fra oppstartsmøtet). En av tiltakshavers intensjoner med planforslaget er 
at friområdet lengst øst tilhører fritidsboligen og at øvrig del eies av beboerne, men at begge 
skal være tilgjengelig for allmennheten til enhver tid. Det tillates å etablere kyststi over 
friområdet, den vil bli en del av en større sammenhengende kyststi. 
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6.12 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
I bestemmelsene § 1.3 er det stilt krav til utomhusplan for hver enkelt tomt før byggetiltak kan 
iverksettes. I § 9 det er stilt rekkefølgebestemmelser til følgende:  

• Rekkefølgekrav for fjerning av vegetasjon 

• Krav til trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger 

• Krav før ferdigattest for tiltak 

• Lekeplass 

• Vegrett 

• Støy 
 

6.13 Kulturminner 
Det er gjennomført arkeologisk registrering uten funn av automatisk freda kulturminne. 

 

6.14 Sosial infrastruktur 
Tiltakets virkning på barnehager og skoler (kapasitet)  
Djupdalen sør er avsatt til framtidig boligområde i kommunedelplanens arealdel og er derfor 
en del av kommunens beregninger for framtidig kapasitet for barnehage, skole og helse-
tilbud. Barneskolen har i dag god kapasitet, mens ungdomsskolen ligger nær sin kapasitets-
grense. Det er i dag full dekning på barnehagetilbudet og det er avsatt areal for ny barne-
hage på Kvam i kommunedelplanen. 

 
Tiltakets virkning på kapasiteten ved pleieinstitusjoner (kapasitet) 
De 9 nye boenhetene vil ikke gi noen stor innvirkning på kapasiteten ved kommunens pleie-
institusjoner. Det har vært avsatt som framtidig boligareal i arealdelen i mange år, og er nok 
medregnet i kommunens beregninger for hvilken virkning framtidig boligutbygging vil få for 
blant anna pleieinstitusjoner. 

 
Tilgjengelighet av helsetilbud 
Pr januar 2021 er det ledig kapasitet hos fastleger i Molde (kilde: helsenorge.no). Ambulanse 
og brannvesen har forholdsvis kort utrykningstid til planområdet.  

 

6.15 Teknisk infrastruktur 
Molde Vann og Avløp har gitt følgende orientering om tilkobling til vann og avløp: Det er ikke 
tilgjengelig offentlig vann, slukkevann eller avløp i området. Utbygger må selv skaffe seg 
private løsninger ved en utbygging nå.   
 
I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Kringstad boligfelt (ferdig 2018/19) 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 pumpeløsning. Kostnadene 
med tiltakene for Djupdalen sør dekkes av feltet selv. Dette avklares nærmere med 
kommunen senere i prosessen. 
 
Ved eventuell påvente av tilknytning til kommunalt anlegg mot øst kan det benyttes tett tank 
som midlertidig avløpsløsning. Det kan bores etter vann eller tilknyttes kommunens vann-
ledning på oversiden av fylkesvegen. Brannvannsløsning må avklares med brannsjefen.  
 
Kommunen har gitt tilbakemelding om at så langt vurderer de det som lite aktuelt å overta 
den tekniske infrastrukturen i Djupdalen sør og dermed er det ikke aktuelt med utbyggings-
avtale (jf. referat fra oppstartsmøtet). 
 
 

http://www.helsenorge.no/
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Tilknytning til strøm, internett og TV  
Dette avklares nærmere med Istad Nett AS og øvrige leverandører senere i prosessen.   
 
Renovasjon 
Hver tomt etablerer plass for sine avfallsdunker på egen grunn eller som felles løsning.  
 
Tiltakets virkning på vegnettet og evnt. nødvendige tiltak 
Alle parter er kjent med at området er avsatt til boligformål, så en trafikkøkning skal ikke 
komme som en overraskelse. Ved å legge til rette for kun eneboligtomter, ikke konsentrert, 
har tiltakshaver tatt hensyn til trafikkbelastninga tiltaket vil medføre og holder utbygginga i en 
så lav skala som mulig av hensyn til naboene. De har gått vekk i fra atkomst via Severines 
veg for å ikke berøre så mange. 
 
En boenhet øker i gjennomsnitt ÅDT med 2,5 - 5. 9 nye boenheter vil da øke ÅDT langs 
Djupdalsvegen med 23 - 45. I dag er det ca. 55 boliger i Djupdalen. Det tilsier at ÅDT vil øke 
fra (138 – 275) til (160 – 320) – en økning på 14%. Det vil bli en miks av folk i ulik alder og 
livsfase, som bidrar til ulik trafikkmengde og til ulike tider fra hver bolig. Det gode kollektiv-
tilbudet og sykkelvegforbindelsene bidrar også til lavere bilbruk og vil redusere ÅDT. 
 
Ingen naboer har ved rullering av kommunedelplanens arealdel gitt innspill om atkomsten til 
Djupdalen sør.   
 
Som trafikksikkerhetsmessige tiltak er fartsdempere etablert og «Barn leker»-skilt satt opp 
langs Djupdalsvegen. Andre tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet er å redusere farts-
grensen, etablere flere fartsdempere og skilte at parkering i kjørevegen er forbudt.  
 

Styret i Driftsselskapet for fellesanleggene i Djupdalen skrev i sin merknad om trafikk-
sikkerhetstiltak og at forslag om å sette opp skilt med «Anbefalt fartsgrense 30 km/t» har fått 
tilslag i styret. Vi har ikke kjennskap til om det tiltaket er igangsatt. 
 

6.16 Overordna planer 
Planområdet er ikke tidligere regulert. Planforslaget er i hovedsak i samsvar med areal-
bruken i kommunedelplanens arealdel, med unntak av boligformålets størrelse som er 
redusert til fordel for grøntområdets størrelse. Avgrensingen mellom boligformål og grønn-
struktur er vist med rød stiplet linje på planforslaget på neste side. 
 

Utbygginga vil gjøre strandsona mer tilgjengelig og attraktiv. Valgt boligtype (enebolig) og 
utnyttingsgrad bidrar også til å opprettholde det grønne preget i selve boligfeltet, da det blir 
rikelig med ubebygd areal mellom eneboligene.  
 
Kommunedelplanens intensjon om å legge til rette for friluftsliv og ferdsel, samt sikre et 
vegetasjonsbelte langs sjøen, ivaretas av friområdet i planforslaget. Framtidig kyststi langs 
fjorden er ikke en del av kommunedelplanen, men kommunen har en målsetting om å 
etablere kyststi på sikt og det er hensyntatt i planforslaget. 
 
Eksisterende fritidsbolig inngår som en del av friområdet langs sjøen. 
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6.17 Landskap 
Det søkes å tilpasse det nye boligfeltet til terrenget og landskapet på en god måte. Det er i 
§9.2 satt rekkefølgekrav for fjerning av vegetasjon. Det skal, i samarbeid med Molde 
kommune, kartlegges hvilke trær som skal bevares før området kan bygges ut. 
 
I krav til utforming av boligene er det tatt hensyn til terrenget i de ulike feltene, slik at 
boligene tilpasses landskapet på best mulig måte. Det samme gjelder krav til materialer og 
farger, som skal holdes i naturlige toner for å blande seg best mulig med naturens og 
landskapet farger. 
 

6.18 Stedets karakter 
Djupdalen er et godt etablert boligområde og den nye utbyggingen vil videreføre dagens preg 
med tanke på høyde, volum, takform, materialbruk og terrengbearbeiding. Deler av den tette 
skogen fjernes som følge av utbygginga, det bidrar til at området blir mer åpent og forbedrer 
sol- og utsiktsforholda for naboene. Likevel ses skogen på som et særpreg og en ressurs for 
området, og søkes derfor i stor grad å bli tatt vare på. 
 

6.19 Felles atkomstveger og eiendomsforhold 
Eksisterende vegnett i Djupdalen eies i fellesskap av beboerne, men enkelte boliger har blitt 
solgt uten at eierforholdet for fellesarealene har blitt endra. 
 
Det er ikke aktuelt for kommunen å overta vegene og det kreves derfor ikke utbyggings-
avtaler for dette (jf. referat fra oppstartsmøtet). 
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Atkomstvegen reguleres som fellesareal for tilliggende eiendommer, hvor eierne i fellesskap 
skal stå for vedlikehold og brøyting.  
 

7. Konsekvensutredning 

7.1 Krav om konsekvensutredning 
Det er ikke stilt krav til konsekvensutredning siden planen er i samsvar med kommunedel-
planens arealdel. 
 

8. Innkomne merknader til oppstartsmeldingen 

Innkomne merknader blir kort referert og kommentert nedenfor: 
 
Molde og Romsdal havn, datert 22.12.16 
Har ingen merknader, men gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten 
eller framkommeligheten i sjøområdet er søknadspliktig etter «Lov om havner og farvann». 
 
 Kommentar: 

Det er tatt inn et eget punkt i bestemmelsene at tiltak i sjø er søknadspliktig. 
 
Statens vegvesen, datert 03.01.17 
Så lenge området planlegges i samsvar med kommuneplanens arealdel har de ingen 
merknader til at det startes reguleringsarbeid. 
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 FV662, 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 Kringstadstien 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. 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 reguleringsplanen genererer. Ber også kommunen vurdere 
kapasitet sett i sammenheng med videre utbygging av blant annet området B2 i 
kommuneplanen. 
For å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet anbefaler de at det interne vegsystemet, 
avkjørsler og kryss, dimensjoneres og planlegges i samsvar med håndbok N100.  
Da området ligger i 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. 
Det må vurderes om det er godt nok tilrettelagt for mjuke trafikanter langs det kommunale 
vegnettet slik at de kan ferdes trygt frem til gang- og sykkelvegsystemet og kollektivholde-
plass ved FV662. 
 
 Kommentar: 

Til orientering så er vegnettet i Djupdalsvegen i privat eie av tilliggende boliger og 
enkelte tidligere boligeiere. 
For å belaste eksisterende vegnett minst mulig har tiltakshaverne valgt å legge til 
rette for kun et mindre antall eneboliger. 9 nye boliger vil gi en økning på ca. 45 ÅDT. 
Vegens utforming tilpasses eksisterende situasjon, terrenget, trafikksikkerheten og 
håndboka så godt som mulig.  
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Frisikt er regulert inn i avkjørselen ved Djupdalsvegen. Det er utarbeidd enkel lengde-
profil. Planer som viser skjæring og fyllingsutslag utarbeides ved detaljprosjektering 
av vegen. Det er tatt inn i bestemmelsene at ytterligere areal til skjærning og fylling 
skal tas av tilstøtende tomt.  
De myke trafikantene ferdes langs vegkanten i Djupdalen. Det er slik boligområdet er 
etablert, men det kan gjøres trafikksikkerhetstiltak som for eksempel å redusere farts-
grensen ved hjelp av skilting. 

 
Djupdalen velforening, datert 13.01.17 
Styret går imot bruk av Djupdalsvegen som adkomst til Djupdalen sør. De er sterkt bekymret 
over trafikksikkerheten dersom de tvinges til å godta at utbygger får benytte 21/292 som 
adkomst. De skisserte planene vil bety et uoversiktlig vegkryss midt i bakken i Djupdals-
vegen, mellom boliger og en garasje, som ligger helt inntil vegskulderen. 
Det smale, private vegnettet er allerede tungt nok belasta og en ny adkomstveg vil være 
uheldig med tanke på eksisterende trafikk og barns lek. Bakkene i Djupdalen er mye benytta 
til sykling, skateboard og ola-bil om sommeren og kjelker og snølek om vinteren. Biler til/fra 
Djupdalen sør vil derfor utgjøre en stor trafikkfare for barns lek.  
Barn i fart på veg ned bakken vil ikke bli oppdaget av bilførere som kommer fra Djupdalen 
sør før bilene er inne på Djupdalsvegen, med stor fare for sammenstøt. Trafikanter, barn 
som voksne, i Djupdalsvegen har ikke vikeplikt for biler fra venstre. Ettersom eksisterende 
veg er smal, vil trafikk fra Djupdalen sør måtte bruke vegbredden for å svinge inn på 
Djupdalsvegen.  
De ønsker utbyggerne lykke til med utbygginga og en vegløsning for det nye feltet utenom 
det private vegnettet i Djupdalen. 
 

Kommentar: 
Viser til vår kommentar til Sameiet Djupdalen øst sin merknad hvor samme tema er 
kommentert. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 13.01.17 
NVE har ingen innspill. 
 
Sameiet Djupdalen vest, datert 16.01.17  
Sameiet går imot bruk av Djupdalsvegen som atkomst til Djupdalen sør.  
a) Atkomsten fra Djupdalen Sør vil gå inn på Djupdalsvegen midt i en bratt bakke. De er 
meget bekymret for de trafikale forhold i et kryss beliggende her.  
b) En slik atkomst vil øke trafikken vesentlig i krysset Hansbakken-Djupdalsvegen. Dette 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. Synes uforsvarlig å legge mer trafikk inn i dette 
krysset.  
c) Djupdalsvegen ble i sin tid bygd for det antall boliger som de har i dag. En ytterligere 
trafikkøkning vil gi dårligere trafikksikkerhet. De har i dag ingen trafikksikkerhetstiltak slik at 
myke trafikanter benytter hovedvegen.  
Atkomst via 21/292 vil dessuten medføre bruk av 21/296, som eies 50 % av Sameiet Djup-
dalen vest. Den delen av denne vegstubben som går over bakketoppen vestover er smal og 
to biler kan nesten ikke passere hverandre. Mer trafikk her er ikke forsvarlig.  
Med bakgrunn i punkta over vil de heller anbefale at atkomsten legges utenfor eksisterende 
boligfelt og det private vegnettet. Dersom utbygger finner anna atkomstløsning ber de om at 
utnyttelsen blir på linje med eksisterende bebyggelse: småhus/eneboliger.  
 

Kommentar: 
Viser til vår kommentar til Sameiet Djupdalen øst sin merknad hvor samme tema er 
kommentert. 
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Sameiet Djupdalen øst, datert 16.01.17  
De går imot bruk av Djupdalsvegen som atkomst til planområdet, da det vil øke trafikken 
vesentlig i krysset Hansbakken-Djupdalsvegen. Krysset 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 deres synspunkt kan det synes uforsvarlig å legge mer trafikk inn i dette 
krysset. 
Atkomst via 21/292 vil dessuten medføre bruk av 21/296, som eies 50 % av Sameiet Djup-
dalen øst. Den delen av denne veistubben som går over bakketoppen vestover er smal og to 
biler kan nesten ikke passere hverandre. Mer trafikk her er ikke forsvarlig.  
Med bakgrunn i punkta over vil de heller anbefale at atkomsten legges utenfor eksisterende 
boligfelt og det private vegnettet i Djupdalen, kanskje heller via den gamle riksvegen. 
De er også svært skeptiske til den endelige størrelsen på det nye boligprosjektet, der de kan 
ha grunn til å frykte at antall boenheter i Djupdalen sør kan bli vesentlig større enn dagens 
forslag fra utbyggerne. I tillegg har de fått opplyst at enkelte eiere med store tomter i 
tilstøtende område til Djupdalen sør ønsker å skille ut areal for ytterligere boligutbygging. 
 
 Kommentar: 

Området har vært avsatt til boligformål i kommuneplanen i lang tid, så det har lenge 
vært kjent at det ville bli ei økt belastning på vegnettet på sikt. Tiltakshaverne har av 
hensyn til beboerne kjøpt Djupdalsvegen 15 for å løse atkomsten på den måten som 
berører beboerne minst.  
Tiltakshaverne har i tillegg valgt ei utbyggingsform som gir minst mulig trafikkøkning 
og belastning på eksisterende vegnett. Beboerne har ingen grunn til å frykte at 
utbygginga i Djupdalen sør blir større enn det plankartet viser. Tiltakshaverne kunne 
valgt en mer konsentrert utbygging, men har tatt hensyn til de merknadene som er 
kommet og valgt eneboliger, som ellers i Djupdalen. Hva andre tomteeiere i nær-
området ønsker har vi ikke kjennskap til og det har heller ikke noe med denne plan-
prosessen å gjøre.  
Kjørevegen fra Djupdalen sør vil være flat inn mot Djupdalsvegen, og det medfører 
mulighet for trafikken til å stoppe opp og orientere seg før de svinger inn på 
Djupdalsvegen. 
Det kan iverksettes trafikksikkerhetsmessige tiltak for blant anna å redusere farten 
langs Djupdalsvegen, men da må det være enighet om det. 
Viser ellers til planbeskrivelsens kapittel 6 hvor disse tema er kommentert ytterligere. 

 
Styret i Driftsselskapet for fellesanlegga i Djupdalen, datert 17.01.17 
De går imot bruk av Djupdalsvegen som atkomst til Djupdalen sør, da det vil øke trafikken 
vesentlig og føre til redusert trafikksikkerhet. Vegnettet er privat og ikke dimensjonert for mer 
trafikk. 
Trafikksikkerhet er ofte et tema på årsmøtene: Krysset Hansbakken-Djupdalsvegen har vært 
trukket fram som et trafikkfarlig kryss på grunn av biler i feil kjørebane grunnet dårlig sikt og 
parkerte biler. Styret oppfordret alle til å kjøre sakte. Det er drøftet flere tiltak for å redusere 
farten. De har «Barn leker»-skilt og fartsdumper. Forslag om å sette opp skilt med «Anbefalt 
fartsgrense 30 km/t» fikk tilslag. 
Økt trafikk er ikke akseptabelt. Smal veg og uoversiktlig veg og kryss. Det kjøres for fort. Med 
økt trafikk og et nytt uoversiktlig kryss ved Djupdalsvegen 15 er de bekymret for at trafikk-
sikkerheten blir såpass redusert at ulykker vil inntreffe. 
De påpeker at det ikke finnes fortau eller sikre strekninger å ferdes på for myke trafikanter. 
Barnas skoleveg foregår på selve vegen. Anbefaler utbygger å finne annen atkomstveg, 
utenfor eksisterende vegnett. 
 

Kommentar: 
Viser til vår kommentar til Sameiet Djupdalen øst sin merknad hvor samme tema er 
kommentert og til planbeskrivelsens kapittel 6. 
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 17.01.17 
Ut fra referat fra oppstartsmøtet kan det sjå ut som boligbygginga kan utfordre friområdet 
langs sjøen. Berga langs sjøen er attraktiv for ferdsel, opphold og sjøretta aktiviteter. Med 
flere og større boligområde i bakkant vil verdien av lengre, sammenhengende strand-
strekninger øke. De finner at etablering av boliger eller fritidsbolig i friområdet vil bidra 
negativt for ferdsel og opphold i det sjønære området. Kan bli aktuelt med motsegn dersom 
planforslaget bruker friområde til anna enn det formålet tilsier. 
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Fylkesmannen forutsetter at barn og unge sine interesser blir ivaretatt. Planen må sikre 
tilgang til gode og funksjonelle uterom som er egna for lek og rekreasjon, og så langt som 
mulig ta hensyn til dagens bruk av området. Tilstrekkelig med grønne korridorer vil gi økt 
bokvalitet og bidra til at flere får tilgang til de sjønære areala.  
 

Kommentar: 
Strandsona vil nok oppleves som mer tilgjengelig når feltet med tilhørende veg- og 
gangsystem utbygges. Det tillates å etablere kyststi. Vi viser ellers til punkt 6.16 hvor 
forholdet til kommunedelplanens formålsavgrensing er kommentert. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført. 
Barn og unge sine interesser blir godt ivaretatt i planforslaget; det er regulert inn 
lekeplass og et offentlig grøntareal langs sjøen, som begge innbyr til lek og aktivitet.  
Vi viser ellers til planbeskrivelsens kapittel 6 hvor temaene er ytterligere kommentert. 
 

Ivar Øyen, Kringstadstien 8, 17.01.17 
Som eier av eiendom ved innkjøring til Djupdalen kan han ikke akseptere økt trafikk på 
Kringstadstien, forbi sin eiendom. Ved grunnavståelse i forbindelse med etablering av nytt 
kryss til Djupdalen i 1996 satte han som krav til kommunen at det ikke skulle bli mer 
trafikkbelastning på denne vegen. Amdam sa da at Djupdalen var fullt utbygd og at det ikke 
kom til å bli mer trafikkbelastning på denne veien, dessuten så var atkomstene og infra-
strukturen ikke i henhold til kommunens krav, i forhold til vegbredde og stigningsforholda. 
I senere tid er krysset flyttet nok en gang av vegvesenet, da ble det bygget fortau langs den 
nye delen av vegen og krysset, men fortau/gangveg ble utelatt fra Øyen sin eiendom og vest, 
over til der Djupdalen begynner. 
Det var i godkjent reguleringsplan inntegnet gangveg på nordsiden av Kringstadstien, fra 
Øyen sin eiendom og vestover til busstoppet, med fotgjengerfelt fra der fortauet slutter i dag 
og over til denne gangvegen. Dette ble tatt ut av planen, med begrunnelse i at det var bolig-
området som måtte koste dette. Dette har Øyen sett som veldig trafikkfarlig og uheldig, da 
gående, syklende og særlig barn som kommer fra skolebussen, kommer langs fortauet og 
der dette slutter går de uti vegbanen uten å se seg for. Dette har ved flere anledninger skapt 
nestenulykker. 
Atkomstvegen kan ikke belastes med økt trafikk før det bygges gang-/sykkelveg eller fortau 
langs hele atkomstvegen i Djupdalen. I andre deler av kommunen blir ikke slike utbygginger 
godkjent uten at trafikksikkerheten med gang-/sykkelveg eller fortau og atkomstveger er etter 
dagens krav til trafikksikkerhet, bredder og stigningsforhold. Vegen er ikke tilrettelagt for økt 
trafikkgrunnlag. 
 

Kommentar: 
Djupdalen sør har ligget som framtidig boligområde i kommunedelplanens arealdel i 
lang tid, så det har lenge vært kjent at vegnettet vil få en noe økt belastning på sikt.  
Tiltakshaver har valgt utbyggingsform med tanke på å belaste det eksisterende 
vegnettet minst mulig. De kunne valgt en mer konsentrert utbygging, men har valgt 
bort dette av hensyn til naboene.   
Det er vanlig i boligfelt av samme karakter som Djupdalen at de gående/syklende sin 
ferdsel skjer langs vegkanten. Hadde Djupdalen blitt regulert i dag kunne det litt satt 
av areal til fortau, men her har vi en situasjon med et godt etablert boligområde hvor 
det skal legges til rette for utbygging på et resterende boligareal og da må en isteden 
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eventuelt gjøre noen tiltak for å bedre trafikksikkerheten ut ifra den eksisterende 
situasjonen. 
Viser ellers til planbeskrivelsens kapittel 6 hvor temaet er ytterligere kommentert. 

 
Naturvernforbundet Molde lokallag, datert 17.01.17 
I brev av 30.11.12 til arkitekt kom det en rekke synspunkt til behovet for å ta vare på natur- 
og friluftsområdet mellom eksisterende bebyggelse og sjøen. I en uttalelse fra FNF til 
kommuneplanen sin arealdel er en rekke andre utfordringer av samme karakter tatt opp.  
Deres erfaring er at natur- og friluftslivsinteressene lett blir satt til side når utbyggings-
interessene fremmer sine krav. Djupdalen sør er ikke noe unntak. Utvidelsen av boligfeltet 
nedover mot sjøen slik som vist 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 reguleringsplanen må det være viktig at byggetomtene og 
tilkomstveier 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.  
Viktig at arealet mellom boligfeltet og sjøen sikres som et offentlig friområde. 
Strandstrekninga i Djupdalen er et attraktivt friluftsområde, men er tilrettelagt for det. Som det 
går fram av FNF sin uttalelse bør det planlegges en kyststi på strekninga og at den inngår i 
en helhetlig kyststi fra sentrum til Julneset.  
Dersom arealet mellom boligfeltet og strandlinja ikke sikres av det offentlige, ser de en stor 
fare i at strandsona etter hvert også blir utsatt for utbyggingspress som for eksempel til 
private småbåthavnanlegg, naust mv. Referatet fra oppstartsmøtet burde vært vedlagt. 
 

Kommentar: 
Dette er en detaljregulering av et område hvor formål og utnyttelse er vurdert og 
vedtatt i kommuneplan. Det vil ikke by på større utfordringer å bygge ut denne delen 
av Djupdalen enn øvrige deler av Djupdalen, hvor utbygginga ble tilpassa landskapet 
og terrenget på en god måte. Hensikten er å oppnå et like bra resultat også for dette 
boligfeltet.  
Formålet som er valgt er samme som i øvrig del av Djupdalen, dermed vil det tilpasse 
seg både eksisterende bebyggelse og landskapet. Det blir rikelig med grønne areal, 
både langs strandsona og på boligtomtene hvor utnyttingsgraden setter 
begrensninger for boligenes størrelse. Da det ikke er valgt konsentrert utbyggings-
formål ser vi ingen grunn for å måtte visualisere dette på noen måte i planprosessen. 
Arealet langs sjøen reguleres som offentlig grønnstruktur. Det er lagt til rette for 
etablering av kyststi langs sjøen. Vist plassering av østligste del av kyststien på 
plankartet er kun en illustrasjon og ikke en bindende plassering. Endelig plassering 
vises på situasjonsplan. 
Det planlegges ikke mer utbygging i strandsona enn det som allerede er tillatt i dag 
(hytte og naust). Referatet ville de fått tilsendt om de sendte en forespørsel om det. 

 
Sameiget Samtun, datert 18.01.17 
Stiftelsen Samtun ble etablert for etableringa av et nytt boligfelt i Djupdalen. Lov om stiftelser 
kom med strenge krav til stiftelser og navnet ble endra til Sameiget Samtun. Likestilte eiere: 
Arnold Vik og Lauritz Godøy, Pelskroken 15, 6411 Molde. De er en av hjemmelshaverne til 
21/292 og støtter Sameiet Djupdalen vest sin uttale i saka. 

 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Vi viser til vår kommentar til Sameiet Djupdalen øst sin 
merknad. 
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Molde Vann og Avløp, datert 18.01.17 
De 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 Kringstadfeltet (ferdig 2018/19) 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 Djup-
dalen øst; enten ved en selvfalls- eller pumpeløsning. Kostnadene med tiltakene i Djupdalen 
sør dekkes av feltet selv. De kan kontaktes nærmere senere i planlegginga. 

 
Kommentar: 
Merknaden tar til orientering. 

 
Kystverket Midt-Norge, datert 19.01.17 
Tiltak i sjøområder som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten er søknadspliktig og 
krever tillatelse, jf. Havne- og farvannsloven. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, 
kaier, brygger, borer, luftspenn, utdypning, dumping, lyskilder etc. 
De vil også gjøre oppmerksom på at dersom det planlegges flytebrygger i sjøområdet, bør 
disse vises på plankartet. Kystverket har utover dette ingen merknader på nåværende 
tidspunkt, men ber om å bli holdt orientert i den videre planprosessen. 
 

Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Det er tatt inn i bestemmelsene at tiltak i sjø er 
søknadspliktig. Det planlegges ikke flytebrygger.  

 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 20.01.17 
Detaljregulering til bolig er i tråd med kommuneplanens arealdel med de avgrensinger mot 
grøntformål langs sjøen som kommuneplanen viser. Kommunen har i oppstartsmøtet pekt på 
viktigheten av vegetasjonsbeltet langs sjøen. De oppfordrer til at en i planarbeidet har 
oppmerksomhet både på fysisk tilgang langs sjøen, samtidig som at nye bygninger og 
anlegg ikke gir for stor opplevd privatisering inn mot grøntområda langs sjøen. 
De viser til oppstartsmeldingen i 2012 og viderefører kravet om arkeologisk registrering. De 
vurderer området til å ha et høyt potensial for automatisk freda kulturminner, særlig knytta til 
steinalderfunn.  
De forutsetter at det blir tilrettelagt gode fellesareal for lek for barn og unge. Planområdet 
ligger sørvendt og godt til rette for uteområde med gode sol-/lysforhold. Det er mye helling i 
planområdet og de minner om at areal brattere enn 1:3 ikke skal medregnes som lekeareal. 
 

Kommentar: 
Strandsona reguleres til offentlig grøntareal. Vi viser ellers til punkt 6.16 hvor dette 
temaet er kommentert. 

 Arkeologisk registrering er utført uten funn, jf. uttale datert 01.11.17. 
Det er regulert inn et felles lekeareal og terrenget der bearbeides slik at det blir 
tilstrekkelig med areal som ikke er brattere enn 1:3.  


