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Eide kommune - detaljregulering - reguleringsplan - etablering av
tunell - gbnr 156/2 og 157/13 - uttalelse til varsel om oppstart
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader
Planfaglige merknader
I vårt arkiv finner vi ingen dokumenter om reguleringsplan Brandseter etter vårt brev
(enhetsfylket) 21.06.2017. I brevet ble reist motsegn til planforslaget. Melding om
vedtatt plan ble mottatt 8 juli 2010, men med henvisning til vedtak gjort 26 juli 2017,
altså fem dager etter at enhetsfylket hadde sendt høringssvar. Oversendinga dokumenterer også at kommunen var kjent med vårt brev, men at det ikke forelå når saksframlegget til kommunestyret ble sendt ut.
Da melding om vedtak ble mottatt, var enhetsfylkeforsøket avslutta. Siden motsegnspunktet i brev 21 juli var bygd på forhold som i 2010 var Fylkesmannens ansvarsområder, ble saken ikke fulgt opp av Fylkeskommunen, før i 2013 da det kom framlegg om en mindre endring av reguleringsplanen. Vi påpekte da samme forhold som
ovenfor og rådde kommunen til å "rydde opp" i forholdet. Dette har kommunen gjort
og utgangspunktet er nå at 2007-planen er gyldig, med en mindre endring vedtatt i
2014.
Vi har ikke merknader til at detaljregulering nå blir igangsatt med sikte på framføring
av tunnell til Snipa. Det er etablert vei i dagen i dag, ut fra en forutsetning om at
denne er midlertidig. Oppstartvarslet antyder at denne ønskes regulert inn på permanent basis. Dette vil vi gå imot både av hensyn til friluftslivet og til landskapsvirkningene, men aksepterer sjølsagt at veien blir liggende gjennom anleggsperioden.
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