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Vi viser til tidlegare avgrensa høyring, der foreslått turveg langs fjøra var tatt ut av planen etter vedtak i
Vestnes kommunestyre. I denne høyringa fremma Statsforvaltaren motsegn, ettersom konsekvensen av
å ta ut delar av turvegen var at friområdet GF 4 vart utan tilkomstveg (i planen). I tillegg oppmoda
Statsforvaltaren sterkt Vestnes kommune om å legge inn igjen turvegen bak nausta i område N4 og N5.
Det er derfor laga 2 alternative forslag til revidert plankart. Begge inneheld veg til friområdet GF4 og
leikeplassen BLK6 etter dagens veg ved Bårdsplassen. Alternativ 2 inneheld i tillegg turveg (GT5) bak
nausta på område N4 og N5, slik Statsforvaltaren oppmoda om. Sjå alternative plankart nedanfor.
I tillegg er reguleringsføresegnene § 10 (rekkefølgjekrav om arkeologisk utgraving av kulturminne)
revidert etter krav frå Møre og Romsdal fylkeskommune, som er kulturvernemyndigheit. Dette gjeld
foreslått bustadområde på gnr 36 bnr 4 nord for kyrkja - og teksten lyder no slik:
Før det blir iverksett tiltak i områda SKV 6, BLK 1, BFS 2, BKS 1 og BRE1, skal det gjennomførast
arkeologisk utgraving av det automatisk freda kulturminnet, busetting-aktivitetsområde (ID 263366),
som er markert som bestemmelsesområde (RpBo#1) i plankartet.
Saka blir lagt fram for ny behandling i kommunestyret etter at denne nye avgrensa høyringsperioden er
over. Planomtalen blir oppdatert med revidert plankart etter at kommunestyret har gjort sitt endelege
vedtak.
Pga. komande ferietid sett vi høyringsfristen til 8 veker, altså frist 6.august.
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