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1. Innspill til varsel om oppstart 
 

Til varsel om oppstart av planarbeid har kommunen mottatt følgende innspill.  
 

Dok.-nr. Avsender Merknad Kommunalsjefens kommentar 

4 Avinor Området kommer ikke i konflikt med 
aktiviteter på lufthavn. Det vises til 
gjeldende regelverk for kraner. 

Kommunalsjefen tar merknad til orien-
tering 

5 Molde og Romsdal 
Havn IKS 

Ingen merknader Kommunalsjefen tar merknad til orien-
tering 

7 NVE De viser til NVEs ansvarsområdet 
og hvilke dokumenter som skal leg-
ges til grunn for planen. 

Kommunalsjefen tar merknad til orien-
tering 

8 Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Området har potensiale for automa-
tisk fredete kulturminner. Det øns-
kes en befaring og registrering. 

Kommunalsjefen tar merknad til orien-
tering 

9 Statens vegvesen De har ingen merknad til oppstart av 
planarbeid. 

Tomt 22/11 og 22/15 har direkte at-
komst til fylkesvegen. Det kreves 
rekkefølgebestemmelse om stengt 
atkomst før nye bygg kan etableres. 

Boligområder ligger i støysonene og 
det kreves støyvurdering og innar-
beiding av avbøtende tiltak samt 
rekkefølgebestemmelse. 

Etablert rekkverk bør reguleres til 
vegareal. 

Kommunalsjefen tar merknad til orien-
tering. 

Planen omfatter ikke de tomtene som 
er omtalt i brevet fra Statens vegve-
sen. Atkomstsituasjonen må vurderes 
i en annen prosessen. 

Intet boligområde som er omfattet av 
planen ligger innenfor støyvarslings-
kartet. Det er derfor ikke nødvendig 
med spesielle støyutredninger og til-
tak i forbindelse med denne regule-
ringsplanen. 

10 Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 

De er positive til at renseanlegget 
skal trekkes litt bort fra sjøen. 

Evt. områder som kan bli støyutsatt 
krever støyfaglig vurdering og evt. 
tiltak må innarbeides i planen. 

Kommunen må legge vekt på tra-
fikksikkerhet og myke trafikanter i 
planleggingen, spesielt av hensyn 
til barn og unge. 

Fylkesmannen viser til sjekkliste for 
ROS og at analysen må gjennom-
føres. 

Kommunalsjefen tar merknad til orien-
tering. 

Intet boligområde som er omfattet av 
planen ligger innenfor støyvarslings-
kartet. Det er derfor ikke nødvendig 
med spesielle støyutredninger og til-
tak i forbindelse med denne regule-
ringsplanen. 

Det er planlagt omfattende tiltak til 
trafikksikring og myke trafikanter i 
området. 

Kommunen har egen sjekkliste for 
ROS-analyse siden Fylkesmannens 
ikke anses å være tilstrekkelig. Den 
vil som vanlig bli vedlagt planen 
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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 Rådmannens kommentar 

19 ISTAD NETT ISTAD orienterer om eksisterende 
nettet i kartskisse. Kostnader for 
endringer/omlegging må tas av til-
takshaver. De ber om tidlig infor-
masjon om evt. tiltak i området. 

Rådmannen tare merknaden til orien-
tering. 

20 Statens vegvesen Statens vegvesen viser til at skul-
der ved fylkesvegen skal være 
minst 0,75 meter fra kantlinjen slik 
at avstand fra gang- og sykkelve-
gen til fylkesvegen skal være på 
minst 3,75 meter. 

Det er ikke regulert tilstrekkelig 
areal til annen veggrunn sør for 
bussholdeplassen/gangvegen. For 
å kunne realisere løsningen med 
bl.a. fyllinger må arealet har riktig 
reguleringsformål. 

De vurderer ellers tiltakene som 
positive. 

Rådmannen tar merknader til etterret-
ning.  

Avstanden mellom gangveg og fylke-
sveg er økt i samsvar med inn-
spill/normer. Det er nå avsatt areal til 
annen veggrunn sør for fylkesvegen, 
slik at fyllingen kan realiseres. Løs-
ningen ble oversendt SVV til gjen-
nomgang og Molde kommune har fått 
muntlig tilbakemelding om, at end-
ringene er tilstrekkelig. 

21 Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

NVE har ingen konkret merknad til 
planen. 

Rådmannen tar merknaden til oriente-
ring. 

22 FuthArk Arkitekter 
AS 

De ber om at reguleringsbestem-
melsene for boligområdet BFS_1 
endres som avtalt. 

Rådmannen tar merknaden til etter-
retning.  

Planbestemmelsene er endret i sam-
svar med avtalen, jf. § 3.3 g). 

23 Kringstadbukta Vel De har ingen innvendinger til pla-
nen og fremhever noen positive 
trekk i planarbeidet. 

De håper på godt vedlikehold av 
badeplassen i fremtiden. 

Rådmannen tar merknaden til oriente-
ring. 

27 Molde Vann og av-
løp KF 

All vannforsyning og avløpskapa-
sitet er tilstrekkelig i området. 

Rådmannen tar merknaden til oriente-
ring. 

25 Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 

Fylkesmannen har ingen kom-
mentar. 

Rådmannen ta merknaden til oriente-
ring. 

28/30/31 Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

De peker på mulig virkning av ren-
seanleggets utvidelse og anbefa-
ler at den ikke utvides for langt 
vestover. Ville kommunen utvide 
anlegget mot øst i stedet mot vest 
hadde fylkeskommunen ingen inn-
vendinger til dette. 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
kommenterer kulturminner i områ-
det. Siden det allerede er regi-
strert en automatisk fredet kultur-
minne og det finnes krigsminner i 
området. Disse må markeres i pla-
nen og sikres i planbestemmel-
sene. 

De har teknisk innsigelse inntil det 
er gjennomført arkeologiske 

Rådmannen tar merknaden til etter-
retning 
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registreringer i området (jf. punkt 
nedenfor) 

 
Det er mottatt og behandlet følgende innsigelser 
 

Dok.-nr. Avsender Innsigelse Rådmannens kommentar 

28/30/31 Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Pga. allerede registrert automatisk 
fredet kulturminne er det stor 
sannsynlighet for flere funn i om-
rådet. 

Fylkeskommunen har teknisk inn-
sigelse inntil registreringen er 
gjennomført. 

I forbindelse med registreringen 
ble det gjort funn i området. Fyl-
keskommunen krever at den teg-
nes inn i plankartet med tilhø-
rende bestemmelser og at i tillegg 
hele området sør for boligbebyg-
gelsen inngår i en hensynssone 
for kulturmiljø med bestemmel-
sene. 

Innsigelsen er trukket i brev da-
tert, 08.08.2019 

Rådmannen tar merknaden til etter-
retning. 

Området som er registrert i Askelad-
den database er inkludert i plankartet. 
Bestemmelsene er tilpasset. 

Området sør for bebyggelsen er i nytt 
plankart markert som hensynssone 
kulturmiljø. Enkelte krigsminner er i 
tillegg tatt inn som eksisterende byg-
ninger som ikke kan rives/endres. 

Kommunen har i brev dater 
09.07.2019 søk om at innsigelsen 
trekkes. 

 


