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Detaljregulering for Stokkevelta- Molde pukkverk, plannr 201333 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

36/16 Plan- og utviklingsutvalget 07.06.2016 

94/16 Molde formannskap 15.06.2016 

68/16 Molde kommunestyre 23.06.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 23.06.2016  

Vedtak 

Med hjemmel i § 12-12 i plan- og bygningsloven vedtar Molde kommunestyre detaljregulering 
for Stokkevelta – Molde pukkverk, plannr 201333, i samsvar med plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, sist revidert 15.04.2016. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 15.06.2016  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i § 12-12 i plan- og bygningsloven vedtar Molde kommunestyre detaljregulering 
for Stokkevelta – Molde pukkverk, plannr 201333, i samsvar med plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, sist revidert 15.04.2016. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016  

Innstilling  

Med hjemmel i § 12-12 i plan- og bygningsloven vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Stokkevelta – Molde pukkverk, plannr 201333, i samsvar med 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 15.04.2016. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i § 12-12 i plan- og bygningsloven vedtar Molde kommunestyre 
detaljregulering for Stokkevelta – Molde pukkverk, plannr 201333, i samsvar med 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 15.04.2016. 
 

 

Saksopplysninger  

Søker:  Norconsult AS 
Tiltakshaver: Molde Pukk AS 
Hjemmelshaver: gnr 33 bnr 152 mfl Molde pukkverk (eks.driftsområde) 
        Gnr 33 bnr 203 Ole Kristoffer Østigard (nytt driftsområde), 
        I tillegg er det en rekke småeiendommer ned mot fylkesvegen 
 

Plansituasjonen: 

Forslag til reguleringsplan for eksisterende uttaksområde med utviding av uttak har 
ligget ute til offentlig ettersyn i tiden 13.10.15 – 24.11.15.  Det er kommet inn 6 
merknader. 
 

Innspill i saken: 

Merknad 1. Direktoratet for mineralforvaltning 
Ingen merknad. 
 
Merknad 2.  Avinor 
Planområdet ligger innenfor høgderestriksjonsflatene rundt lufthavnen.  Det ligger mer 
eller mindre i helt i skyggen av eksisterende terreng, og det vil ikke være behov for å 
søke om dispensasjon.   
Det er presisert regelverk om bruk av tårnkraner. 
Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene.  Det er 
heller ikke berørt av flystøysoner. 
 
Merknad 3.  Norges vassdrags- og energidirektorat 
Ingen merknad. 
 
Merknad 4. Statens vegvesen 
Fylkesvegen med gangveg må vises i planen med separate flater for kjøreveg, annet 
vegareal for grøft og sideareal og for gang- sykkelveg. 
Krav til kryss og avkjørsler må tas inn i reguleringsbestemmelsene der det må fremgå 
at utforing skal være etter håndbok N100. 
Krysset mellom avkjørsel til pukkverket og Fv405 må rettes opp til at avkjørsel kommer 
tilnærmet 90 gr på fylkesvegen. 
Kommentar 



Dette er rettet i nytt forslag som er lagt fram for vegvesenet og godkjent.  Men 
vegvesenet har i ettertid ytterligere kommentar til utforming av frisiktsoner i kryssene.  
Dette er rettet opp. 
 
Merknad 5. Møre og Romsdal fylkeskommune 
Ingen merknad. 
 
Merknad 6.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Det blir bedt om at reguleringsbestemmelsene om sikring av turløype mot bruddkanten 
blir konkretisert. 
Det bør og tas inn at ny turløype blir opparbeidd før gammel løypetrasé blir fjernet 
Det blir bedt om at det blir innarbeidd en noe bredere LNF-sone mellom Lomtjønna og 
uttaket. 
Det blir ikke krevd noe mer oppklaring av støyforholdene, men er det andre 
støyutfordringer i området, bør en søke å fastsette tiltak i planen. 
Kommentar   
Det har synt seg vanskelig å være eksakt på krav til sikringstiltak.  Dette må heller 
komme fram i den aktuelle anleggssituasjonen.  I alle fall er det krav om tiltak i 
bestemmelsene. 
Rekkefølgekrav om opparbeiding av ny turløype er tatt inn i bestemmelsene.  
Avstand mellom Lomtjønna og anleggsområdet er smal, men dette er den reelle 
situasjon. 
 

Rådmannens vurdering: 

Innkomne merknader er vurdert og innarbeidd i planen.  Det er grunnlag for å 
oversende planen til kommunestyret for sluttbehandling. 

 
 

 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann  
 Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart-del 1 
2 Plankart-del 2 
3 Reguleringsbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 
5 Merknad fra direktoratet for mineralforvaltning 
6 Merknad fra Avinor 
7 Merknad fra NVE 
8 Merknad fra Statens vegvesen-1 
9 Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
10 Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 



11 Merknad fra Statens vegvesen-2 
12 Sak 64/15, møte 06.10.15, handsaming 1.gang 
 
 
 


