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Høring av søknad fra Istad Kraft AS om tillatelse etter forurensningsloven 

Anmodning om utlegging av kunngjøringstekst på kommunens nettside og om kommunens 
uttalelse til søknaden 
 
Istad Kraft AS har søkt Statsforvalteren i Møre og Romsdal om tillatelse etter 
forurensningsloven. Vi ber kommunen legge ut kunngjøringsteksten på sin nettside i fire uker 
fra 04.02.2022. Søknaden blir kunngjort i Romsdals Budstikke og på vår nettside:  
https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal 04.02.2022. 
 
Vi ber også om at kommunens uttalelse til søknaden sendes oss innen fire uker.  
 

Vi viser til de vedlagte søknadsdokumentene fra Istad Kraft AS og kunngjøringen.  
 
Utlegging av kunngjøringsteksten på kommunens nettside 
Søknaden skal sendes på høring. Vi ber kommunen legge ut kunngjøringsteksten på sin nettside i 
fire uker. 
   
Søknaden vil bli kunngjort i Romsdals Budstikke 04.02.2022. Saken blir samme dag også lagt ut på vår 
nettside: https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal  under «Høyringar».  
 
Anmodning om kommunens uttalelse 
Vi ber også om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite om kommunen har 
informasjon om følgende:  

 Kan bedriftens utslipp føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området? 
 Forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8. 
 Andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 

10. 
 Andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, 

reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet. 
 Er tiltaket i henhold til gjeldende reguleringsplaner og arealformål i kommuneplanen? 
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Vi ber om uttalelse fra kommunen innen 04.03.2022. 
 
 
Med hilsen 
 
Jon Ivar Eikeland (e.f.) 
fagsjefleder 

  
 
Guro Gjenstad 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Istad Kraft - søknad om tillatelse 
2 Istad Kraft - supplerende informasjon til søknad 
3 Istad Kraft - prosedyre for kvalitetskontroll av returflis 
4 Kunngjøringstekst - Istad Kraft 

 
 
Kopi til: 
ISTAD KRAFT AS Plutovegen 5 6419 MOLDE 
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