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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/02191 
Saksbehandler Björn Gregull 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 08.02.2022 PS-6/22 
2 Molde formannskap 15.02.2022 PS-12/22 
3 Molde kommunestyre 17.02.2022 PS-3/22 
 
 
 
Reguleringsplan for Rotvoll og Stenrud gård, plannr. 201715 - sluttbehandling 
 
 
Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 17.02.2022 sak PS-3/22 
 
Møtebehandling 
Mette Lassen Buchholz (MDG) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun har kommet med 
en høringsuttale til planen, men er ikke part i saken, og fratrådte møtet. 58 voterende. 
 
Kommunestyret besluttet enstemmig at hun er habil til å behandle saken. 
 
Mette Lassen Buchholz (MDG) tiltrådte møtet. 59 voterende. 
 
Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Det reguleres inn en trase for snarveg mellom Britvegen og Julsundvegen utenfor gårdstunet 
Stenrud. Området er regulert til offentlig formål og det er naturlig at det planlegges og sikres 
alternativ trase utenom gårdstunet. 
 
Lars Myrset (FrP) sluttet seg til SVs fremsatte forslag. 
 
Votering 
Det ble votert samlet over innstillingen som ble vedtatt med 45 mot 14 (SV, MDG, Rødt). 
 
SVs fremsatte forslag falt med 20 (SV, 6 FrP, MDG, Rødt) mot 39 stemmer. 
 
Molde kommunestyres vedtak  
Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Rotvoll og Stenrud gård (B3), plannr. 201715, i 
samsvar med plankart sist revidert 13.01.2022, planbestemmelser sist revidert 9.02.2022 og 
planbeskrivelse sist revidert 06.04.2021.  

Følgende planer innenfor reguleringsplanens avgrensning oppheves helt eller delvis med 
vedtaket av denne reguleringsplanen: PlanID 0678, 199807, 1502200615, 0777 og 2283. 
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vedtaket av denne reguleringsplanen: Pla ni D 0678, 199807, 1502200615, 0777 og 2283. 
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Vedtaket er gjort med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
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