
From:                                 "Espen" <espen_bruaset90@hotmail.com>
Sent:                                  Sun, 14 Aug 2022 15:25:50 +0200
To:                                      "Vestnes - postmottak" <postmottak@vestnes.kommune.no>; "Postmottak 
SFMR" <sfmrpost@statsforvalteren.no>
Subject:                             Reguleringplan Salmar Genetics Vågstranda 2gangs offentlig ettersyn (Klage)

Ut i fra det jeg har lest sett av papirer er det gjort lite i forhold til klagene som er kommet inn 
forrige gang .

Ser det er satt en maksimal gesimshøyde på 8 m over gjennomsnittlig terreng, og for topp gulv 
på kote 3m som gir en maksimal kotehøyde på 11m dette ikke medregnet eventuelt såkalte 
tekniske installasjoner.

Dette vil si at det ikke er noen forandring i forhold til før, det vil ta vekk utsikten til naboene, 
samt at ut i fra tegning skal settes opp skjerming/vegetasjon som vil vokse å ta vekk alt som 
heter utsikt.

Er i mot at dette store bygget skal ødelegge så mye for alle rundt anlegget.  
Tegningene viser ikke de faktiske forhold eller hvordan terrenget er.  

Grunn undersøkelse og konsekvensutredelse for området rundt er ikke utført, å si at det er 
utført en undersøkelse i aust i strandsone/sjø langt bortenfor området er ikke det samme som 
at en undersøkelse er gjort i området det gjelder.

Påvirkning av eiendomsverdien til naboene er heller ikke nevnt, dette vil ha stor negativ 
påvirkning av verdien på eiendommene rundt anlegget.
Jeg har ikke pusset opp hele eiendommen for over 1 million for at det skal bli ødelagt og at 
verdien skal få en så stor negativ påvirkning.
Og for å se rett i en stor vegg.
Når jeg kjøpte eiendommen var det sagt at det ikke skulle komme noe mer på området. 

Dette vil også ha en stor påvirkning av dyrelivet i området/elv.

Lukt/miljø, osv er nevnt som å ha liten påvirkning for naboene, vet ikke om dere har vert på et 
slikt anlegg det er snakk om men den lukta som eventuelt blir er ikke akkurat god.  

Turvei til området er nevnt men tiltak for og eventuelt sikre skråningen er lite nevnt.

Veg/tilkomst til anlegget er heller ikke beregnet/dimensjonert for tung trafikk, større lastebiler 
må helt inn til vågstrands tunnelen og inn på gamleveien for å komme seg ned til anleggets 
område, skal hele vegen oppgraderes for å imøtekomme denne transporten?

From:
Sent:

"Espen" <espen_bruaset90@hotmail.com>
Sun, 14 Aug 2022 15:25:50 +0200

To: "Vestnes - postmottak" <postmottak@vestnes.kommune.no>; "Postmottak
SFMR" <sfmrpost@statsforvalteren.no>
Subject: Reguleringplan Salmar Genetics Vågstranda 2gangs offentlig ettersyn (Klage)

Ut i fra det jeg har lest sett av papirer er det gjort lite i forhold t i l klagene som er kommet inn
forrige gang.

Ser det er satt en maksimal gesimshøyde på 8 m over gjennomsnittlig terreng, og for topp gulv
på kote 3m som gir en maksimal kotehøyde på l l m dette ikke medregnet eventuelt såkalte
tekniske installasjoner.

Dette vil si at det ikke er noen forandring i forhold ti l før, det vil ta vekk utsikten ti l naboene,
samt at ut i fra tegning skal settes opp skjerming/vegetasjon som vil vokse å ta vekk alt som
heter utsikt.

Er i mot at dette store bygget skal ødelegge så mye for alle rundt anlegget.
Tegningene viser ikke de faktiske forhold eller hvordan terrenget er.

Grunn undersøkelse og konsekvensutredelse for området rundt er ikke utført, å si at det er
utført en undersøkelse i aust i strandsone/sjø langt bortenfor området er ikke det samme som
at en undersøkelse er gjort i området det gjelder.

Påvirkning av eiendomsverdien t i l naboene er heller ikke nevnt, dette vil ha stor negativ
påvirkning av verdien på eiendommene rundt anlegget.
Jeg har ikke pusset opp hele eiendommen for over 1 million for at det skal bli ødelagt og at
verdien skal få en så stor negativ påvirkning.
Og for å se rett i en stor vegg.
Når jeg kjøpte eiendommen var det sagt at det ikke skulle komme noe mer på området.

Dette vil også ha en stor påvirkning av dyrelivet i området/elv.

Lukt/miljø, osv er nevnt som å ha liten påvirkning for naboene, vet ikke om dere har vert på et
slikt anlegg det er snakk om men den lukta som eventuelt blir er ikke akkurat god.

Turvei t i l området er nevnt men tiltak for og eventuelt sikre skråningen er lite nevnt.

Veg/tilkomst t i l anlegget er heller ikke beregnet/dimensjonert for tung trafikk, større lastebiler
må helt inn ti l vågstrands tunnelen og inn på gamleveien for å komme seg ned ti l anleggets
område, skal hele vegen oppgraderes for å imøtekomme denne transporten?



Ser det er snakk om tiltak nede i friområdet men forskjellig utstyr som huskestativ og diverse, 
det er ikke en lekeplass/barnehage  området i strandsonen er beregnet til, noe som igjen vil 
påvirke privatlivet til naboene i området.
Påvirkningen av privatlivet er ikke nevnt eller sagt at det har liten påvirkning dette stemmer 
ikke.

At folk bruker området til å bade å leke i fjøra er ikke jeg i mot men at det skal bli som en 
barnehage der er ikke jeg for.
Samt slik utstyr skal vel godkjennes osv, hvem skal eventuelt ta seg av vedlikehold og 
sertifisering av utstyret?
Kommunen?    

Kopi sendt til statsforvalter møre og romsdal

Gbnr 194/5: Bømyra 20

Espen Bruaset
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