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Varsel om oppstart av planarbeid - Hungnesmarka øst 
 
Eiendom: 62 / 99  og 62/5 

 

 Click or tap here to enter text. 
 

 
Molde kommune skal nå starte arbeidet med detaljregulering for Hungnesmarka øst. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende boligområde i 

Hungnesmarka og sikre at det avsettes areal til mulig framtidig barnehage innenfor planområdet. 

Planarbeidet tar sikte på å videreføre eksisterende bebyggelse med småhuskarakter, men det vil 

også bli vurdert andre former for bebyggelse innenfor deler av planområdet. 

 

Dette brevet sendes alle berørte eiendommer, naboer, offentlige organer og andre interesserte, slik 

at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. 

 

Planområdet 

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet under. Planavgrensningen følger avgrensningen 

av område B3 i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. I tillegg er del av friområde i nord-vest 

mellom eksisterende boligbebyggelse og område G1 tatt med for å tilrettelegge for framtidig gang- 

og sykkelvegforbindelse mellom boligfeltet og Skjevikåsen. 

 

Nåværende planstatus 

Overordnet plan er kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. Planområdet er i kommunedelplanen 

for Hjelset regulert til boligbebyggelse – nåværende. Planområdet inngår i hovednett for gående og 

syklende i Molde kommune. Innenfor planområdet er det regulert gang-/sykkelveg – framtidig. 
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Prosessen videre 

Høringsfristen for varsel om oppstart er 31. juli 2020. Vi ber om innspill til hva som er viktig for 

deg, og hva vi bør kjenne til i området.  Etter at høringsfristen er ute vil vi vurdere alle 

høringsuttalelser som har kommet inn. Deretter vil vi utarbeide et forslag til detaljregulering, som vi 

legger ut på høring og offentlig ettersyn. Når forslag til detaljregulering har vært på høring og 

offentlig ettersyn vil vi gå gjennom høringsuttalelsene, og eventuelt justere planforslaget før det går 

til politisk behandling. 

 

Innspill til oppstart av planarbeidet sendes til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde eller 

postmottak@molde.kommune.no. Innspillet merkes med «Hungnesmarka øst.: Varsel om oppstart 

av planarbeid» og saksnr. 20/08881. Varsel om oppstart er også tilgjengelig på kommunens 

nettside, her kan du gi innspill direkte til planen www.planportal.molde.kommune. Frist for å gi 

innspill er 31. juli 2020. 

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Julie Rødskog Fiksdal telefon: 71 11 10 94, epost: 

julie.fiksdal@molde.kommune.no .  
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Med hilsen 
Molde kommune 
 
Julie Merete Rødskog Fiksdal 
Arealplanlegger          
                                                                                                                                      

              Jostein Bø 
              Enhetsleder 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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