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Høringsinstanser for reguleringsplaner

Grunneiere og naboer til tiltak

DERES REFERANSE VAR REFERANSE DATO

57497001 09.02.2017

Varsel om oppstart av Detaljregulering Sion Molde, nytt menighetshus

lsamsvar med plan- og bygningsloven  §  12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for
nytt  menighetshus for Sion Molde innenfor gnr/bnr 29/725, 29/858 og 29/610. Plannummer er
201802, saksnummer er 2018/171.
Pinsemenigheten Sion Molde og omegn står som forslagstiller for reguleringsplanen. Sweco
Norge AS er engasjert til å utarbeide planforslaget. Kosbergs Arkitektkontor AS er engasjert til å
utarbeide planen for rehabilitering av bygningsmassen.
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsbebyggelse og vegareal. Planen vil
omregulere tomten som i dag er regulert næringsareal til kombinert bebyggelse og
anleggsformål.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av menighetshus i dagens
bygningsmasse hvor Siatlem driver bilforretning. Bygningsmassen vil ha omtrent samme form
som dagens bygningsmasse, men uttrykket endres samtidig som det etableres en ny garasje
nord på eiendommen. Dagens adkomst fra Kometvegen videreføres, men det reguleres inn
tosidig fortau langs vegen. Planområdet er på ca. 4 daa.
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Det ble gjennomført oppstartsmøte med Molde kommune 06.03.2018, og kommunen har avgjort

at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
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Sweco Sweco Norge AS

Julsundveien 47B Org.nr: 967032271

Hovedkontor: Oslo

NO-6412  Molde.

Telefon +47 95 26 73 27

www.sweco no
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Figur 0-1: Dagens regulerte situasjon Planområdet er regulert til industri og kjøreveg. kilde molde

kommunes kartdatabase.

Innspill til oppstartsvarselet sendes til  Sweco Norge  AS  avd. Molde, Julsundvegen 47B, 6412

Molde, innen 30.april  2017.

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til Ida Sigerseth:

Tlf: 458 08 144

E-post:  ida.si erseth  sweco.no

Annonsetekst og kartutsnitt ligger også på Molde kommune sine hjemmesider i
varslingsperioden, se www.molde.kommune.no.

Med vennlig hilsen

Sweco Norge AS

Ida  Sigerseth

Prosjektsleder
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