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1. INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART
Dok.-nr.

Avsender

Merknad

Kommunalsjefens kommentar

1

Møre og
Romsdal
fylkeskommune
Fylkesmannen
i Møre og
Romsdal

Minner om at saken kan
behandles som mindre endring

Merknad tas til etterretning.

Viktig å bevare allmenn
tilgjengelighet til strandsonen
forankret i pbl §1-8.

Planforslaget ivaretar friområdet,
turvegen og tilgjengelighet til
strandsonen slik det er vedtatt i
gjeldende reguleringsplan.

2

3

4

Avinor

Istad kraft

Må tas tilstrekkelig omsyn til
friområdet og turvegen som inngår
i gjeldende reguleringsplan
Viser til regelverk for rapportering,
registrering, og markering av
luftfartshinder ved oppstilling og
bruk av kraner.
Området er ikke berørt av
byggerestriksjonskrav for
flynavigasjonsanleggene ved
Molde lufthavn.
Istad kraft skal informeres ved
framtidig utbygging i området.

Merknad tas til etterretning

Merknad tas til etterretning

Ønsker oversendt sosifil når det
foreligger godkjent reguleringsplan

3

2. MERKNADER OG KOMMENTARER TIL HØRING/OFFENTLIG
ETTERSYN
Under tidsrommet for høring/offentlig ettersyn har Molde kommune mottatt følgende
kommentarer/merknader samt innsigelser.
Dok.-nr.

Avsender

Merknad

Kommunedirektørens kommentar

5

Statsforvalteren
i Møre og
Romsdal
NVE

Mangler ROS analyse for å
avklare de reelle farene til
byggesak.
Manglende avklaring av
grunnforhold og havnivåstigning.

Merknad tas til etterretning.

6

7

Kystverket

Kystverket vil så tidlig som
mulig i planprosessene bidra til
at planforslag sikrer tilstrekkelig
areal til sikker seiling for
sjøtrafikken. Vi ser av
planforslaget at dette ikke er et
relevant tema i dette
planforslaget, da sjøareal ikke
er satt i regulering.

ROS analyse utarbeidet.
Merknad tas til etterretning.
Grunnforhold og havnivåstigning er tatt
med i ROS analysen.
Merknad tas til etterretning.

Det er mottatt og behandlet følgende innsigelser
Dok.-nr.

Avsender

Innsigelse

Kommunedirektørens kommentar

5

Statsforvalteren
i Møre og
Romsdal

Mangler ROS analyse

ROS analyse er utarbeidet og lagt ved
saken.

4

