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Vestnes kommune  
Fagerbakken - endring av reguleringsplan etter forenkla prosess 
Trekking av motsegn 
 
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter 
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at 
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, 
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale 
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
I brev av 30.05.2022 trekte vi vår motsegn til reguleringsendring for del av Fagerbakken under 
føresetnad at snarvegen aust for BK2 opp mot Leik 1 vart sikra i plankartet.  
 
I e-post datert 08.06.2022 er revidert planforslag sendt over. Snarvegen er lagt inn i plankartet slik 
vi bad om.   
 
Statsforvaltaren stadfester at vår motsegn er trekt.  
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Jorunn Mittet Eriksen 
fagsjef-plansamordning  rådgivar 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE 
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