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Block Watne

Adresse: Fannestrandvegen 85,  6416  Molde

Telefon: +47 23246000

Hustadvika Kommune

Plan og byggesak
Tingplassen 1
6440 ELNESVÅGEN

Vår ref: John  Arne Lyngstad Deres ref: Dato: 18.  mars 2021

Merknader til offentlig ettersyn i  forbindelse med dataljregulering for Hatlebakken-
Nedregård.

Viser til mottatte dokumenter til Offentlig ettersyn i forbindelse med detaljregulering for
Hatlebakken — Nedregård.

1. Ved forrige utbygging av Nedre Haukås boligområde 2015  — 2018 fortsatte Block Watne
utbyggingen av nytt boligfelt. Dette uavhengig av tidligere utbygging hvor Fræna/Hustadvika
kommune og Block Watne hadde signert utbyggingsavtale dat.23.01.2010. Viser også til
vedtak behandlet kommunestyrevedtak i Fræna den 10.05.2010 hvor følgende ble vedtatt:
«Hovudmålet med prosjektet, som er å sjå som eit trafikksikringstiltak, er å byggemodne Block
Watne AS sitt bustadområde Haukås Nedre i Elnesvågen, og dette skal også gjenspeglast i

omfanget av dette byggeprosjektet.
2. På grunn av manglende interesse fra kommunen ble det tross flere forespørsler fra Block

Watne sin side ikke vist interesse for å signere avtale ved videre utbygging 2015 — 2018.

Denne vegen 46/263 eies i dag av Obos Block Watne AS og det finnes ingen
utbyggingsavtale eller driftsavtale med Hustadvika kommune.
Vegen brukes kun til adkomst til boliger og vedlikeholdsansvaret ligger i dag hos Obos Block

Watne AS avd Molde. Etter flere forespørsler fra Sameiene langs vegen 46/263 er de klare til

å ta over vedlikeholdsansvaret om Obos Block Watne gir klarsignal til dette.

3. Som eier av vegen 46/263 viser vi til Vegloven og det vil det ikke bli gitt tillatelse til adkomst
over eiendommen av andre en de som har kjøpt bolig av Obos Block Watne og naturlig besøk
til disse eiendommene.

4. Under planlegging og utbygging ble det planlagt og hensyntatt hvordan sikre og skape gode
oppvekstvilkår for barn og unge ved minimal bilkjøring til eksisterende eiendommer. Det er
langs hele vegen mange direkteadkomster og ved å omgjøre blindvegen til gjennomfartsvei vil
det være farlig for beboerne og særlig barn som bor i området. Vegen var og er å forstå som
en blindveg der den avslutter i dag.

5. Ved å Ved videre forlengelse av vegen vil trafikken 5 dobles i anleggstiden og 3  dobles  i

ettertid.

Med vennlig hilsen
far Obos Block Watne AS»
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Telefon: +47 90995823 9
E-post: John.Lyngstad@obos.no *  _ i”
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Hovedkontor:

Hammersborg torg 3, Postboks 6666St. Olavs plass, 0129 Oslo. Telefon: 23 24 60 00
Foretaksregisleret NO 968 757 954 MVA
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