
Vedomnr
C-

Opplysnlnger  i  nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21-3

"Uttak på eiendommen:

Gnr. Bw. Festenr. Selejorsnr Eiendommens adresse Postnr. Poststed

26 455 Verftsgata 10 6416 Molde
Eier/Iesbr __':j—“~-~_k Kommune —?"

Molde Næringspark ANSNerftsgata 10 Molde Molde

Det vuelos  herved  om

Nybygg Anlegg 1:, Endring av  fasade G Riving

Påbygg/tilbygg C‘ Skilt/reklame G innhegning mol veg I: Bruksendring

E] Opprettinglendring av matrikkelenhet
Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg G Antennesystem (eiendomsdefing) we, bomeste

Dispensasjon etter  plan- og bygningsloven kapittel 19

älä-äiknj-ngejngd [:l Kommunale vedtekter G Arealplaner G Vegloven

Arealdlsponerlng

Sett kryss lur gjeldende plan

Arealdel  av  kommuneplan

Navn pa plan

Bolsønesområdet

Reguleringsplan [j Bebyggelsesplan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

 

E] Annet

Vedlegg nr
B-

Utfylling i  sjø, i  samsvar med gjeldende reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.
Utfyllingsareal er ca 4.780 rn’.
Utfyllingsvolum er ca 57.000 m”.

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tll

Foratakniltakshaver

Jaron Prosjekt AS
Kontaktperson. navn

Jann  Reistad
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

E-posl

jann.reistad@gmail.com

Merknader sendes tll

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette wlrsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre tor ev. endringer.

Navn Poslactesse

Jaron Prosjekt AS Birkelandvegen 65  C
Postm. Poststed E-post

6423 Molde jann.reistad@gmail.com

Følgende vedlegg er sendt med nabovanelet

Beskrivelse av vedegg Gruppe Nr. lra -ur

Dispensasjonssøkriad/vedtak B

Situasjonsplan D

Tegninger snitt. fasade E

Andre vedlegg 0

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering tor nabovarsel.

Sled Dato Underskntt ansvarlig eller ti ver

Molde 02.12.15 . '
Gjenta: med r

Jann Reistad
Blinken  5155  Bokmål  O  Utdtt av Dlrektorlht hr bygqkvnlltot 01072015

Vedleggnr.
Q-

Mobil

918 85234

ikke
relevant

l

Sidslavl

i



. ,

G  l  4 '  l Jann Reistad <jann.reistad@gmail.com>

Nabovarsel  -  utfylling i  sjø -innsigelse. Ref.: C15.05-02.docIJR

Schønning Eiendom <schonningeiendom@gmail.com> 13. desember  2015  kl.  16.23
Til: jann.reistad@gmail.com

Hei,

Viser til telefonsamtale i dag vedr. mottatt nabovarsel for utfylling i  sjø på gnr. 26/455.

Som nevnt har Schønning Eiendom  bygd ny kai for råvaremottak på sin eiendom. En utfylling som skissert
vil være til hinder for tilflott  og kan derfor ikke aksepteres som presentert.

Som nevnt  på  telefonen må vi i samråd med rederiene vi benytter, se i hvilken grad en utfylling er mulig uten
å være til hinder for mottak av råvarer til betongproduksjonen på vår eiendom, i  dag og i fremtiden.
Tar sikte  på å  komme tilbake  på  dette ila. januar.

Med vennlig hilsen

Jan Erling Schønning

Schønning Eiendom as

Postboks 119

6401 Molde

e-post: sih.~,nmng:~I<endrmfiigvnra I cc ru
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