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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

165/16 Molde formannskap 29.11.2016 

124/16 Molde kommunestyre 15.12.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.12.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre viser til Fylkesmannens brev datert 31.10.2016, og godkjenner reviderte 
plandokumenter, revidert 14.11.2016 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 29.11.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre viser til Fylkesmannens brev datert 31.10.2016, og godkjenner reviderte 
plandokumenter, revidert 14.11.2016 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre viser til Fylkesmannens brev datert 31.10.2016, og godkjenner 
reviderte plandokumenter, revidert 14.11.2016 
 

 

Saksgjennomgang 

Molde kommunestyre godkjente kommunedelplan Molde del 1 i møte den 06.10.2016, 
sak 97/16. 
Som en del av vedtaket ble det tatt inn følgende punkt: 



«Hauksikt tas inn i planen som nytt utbyggingsområde bolig.» 
 
Til dette området hadde Fylkesmannen tidligere reist innsigelse. I drøftinger mellom 
administrasjonen og Fylkesmannen hadde det ikke lykkes å komme til en annen 
løsning enn å ta området ut av planen. 
Når kommunestyret så vedtar å ta området inn igjen i planen, er ikke vedtaket gyldig for 
dette området på grunn av den konkrete innsigelsen. Jfr. plan- og bygningsloven § 11-
16 1. avsnitt, og §§ 5-4 til 5-6 
 
I samsvar med plan- og bygningsloven § 5-6 ble det bedt om mekling hos 
Fylkesmannen. Etter et innledende møte, har Fylkesmannen i brev datert 31.10.2016 
valgt å trekke sin innsigelse til framtidig boligområde Hauksikt. 
 
Plankartet er nå korrigert slik at området Hauksikt (B2) er tatt inn igjen i planen.  
I forbindelse med utarbeiding av planforslaget ble området gitt de nødvendige 
planmessige vurderingene gjennom ROS-analyse og konsekvensutredning. 
Ved høring var det ikke andre kommentarer til dette området enn fra Fylkesmannen og 
grunneieren selv. 
Det er da ikke nødvendig med ytterligere vurderinger knyttet til dette området. 
 
På dette grunnlaget ligger det til rette for å gjøre et endelig godkjenningsvedtak også 
for Hauksikt, og rådmannen tilrår at saken fremmes kommunestyret for nødvendig 
godkjenning. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Kommunalsjef Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kommunedelplan Molde del 1 - plankart 
2 Kommunedelplan Molde del 1 - planbestemmelser 
 
 
 


