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Til
Kristiansund kommune, 
Planavdelingen
ved Jan Brede Falkevik

Fremdrift planforslag Bolgneset Næringsområde, 
Behandling i PBR den 11.mars og avholdt dialogmøte med SVV og MRFK

Det vises til innspill og merknader fra SVV i deres brev datert 20.02.2019.
Som det tidligere er informert om, ble det avholdt et dialogmøte mellom SVV, MRFK og tiltakshaver i Molde tirsdag den 26.mars 2019.

Møtet var meget konstruktivt og løsningsorientert, også når det gjelder den videre prosess.
Dagen i går gikk med til å enes om formuleringene i møtereferatet, og dette er nå godkjent av både SVV, MRFK og tiltakshaver.
(se e-post fra MRFK nedenfor)
Godkjent møtereferat vedlegges denne e-posten.

Det fremgår av møtereferatet at det så raskt som mulig skal innarbeides to mindre endringer til de prosjekterte løsningene for Vadsteinsvikveien. Dette
ettersendes planavdelingen rett over helgen.
Med disse to endringene innarbeidet er SVV og MRFK enige om at planforslaget kan legges frem for politisk behandling i PBR den 11.april og kan
vedtas lagt ut på høring. Eventuelle endringer utover disse to punktene skal behandles i høringsperioden, og det er planlagt et nytt dialogmøte om dette
medio april. Partene anser ikke at dette vil kunne innebære krav om ny høring. I så fall har styret i Bolgneset Utvikling AS tidligere bekreftet at de tar
ansvaret for om så skulle være.

På dette grunnlag ber vi planavdelingen om å ferdigstille behandlingen for fremleggelse til møtet i PBR den 11.april 2019.

Med vennlig hilsen
Bolgneset Utvikling AS
Rolf-Henning Blaasvær

----------------------------

Per Ove Nydal ons. 27. mar., 16:07 (for 18 timer siden)

til meg, Lisbeth, Neraas

Hei

Takker alle for eit godt møte. Her er nokre justeringar, om du Rolf‐Henning korrigerer, kan du sende direkte til Kristiansund kommune med kopi til
oss.
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