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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.12.2016  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for E39 Romsdalsfjorden for den delen som ligger innenfor Molde kommunes grenser, plan nr. 
201417, slik plandokument datert 30.09.2016 med vedlegg viser. 
 
Påsetting av trafikk på parsellen E39 Vik – Julbøen skal først skje samtidig med at parsellen E39 
Julbøen – Molde blir åpnet for trafikk.  

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er planleggingsleder for 
prosjektet for området på Vestnes og fratrådte møtet. 46 voterende. 
 
Etter å ha drøftet habilitetsspørsmålet besluttet kommunestyret enstemmig at han er inhabil til å 
behandle saken, jf. kommunelovens § 40 nr. 3. 
 
Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Molde kommunestyre vil ikke utsette en befolkning på om lag 30 tusen langs den 30 kilometer 
lange Moldestranda for så mye trafikkstøy og støv som det vil bli om Statens Vegvesen får bygge 
E-39 her og godkjenner ikke detaljreguleringen for E-39 Romsdalsfjorden 
 
Møre og Romsdal fylkeskommunes tiltak om halvtimes buss mellom Molde og tettsteder omkring 
virker mye mer i tråd med vegdirektør Terje Moe Gustavsen sin langsiktige strategi for å ta bort 
tungtrafikken og anna vegtrafikk fra der folk bor. 
 
I tillegg vil Molde kommunestyre påpeke at å ikke legge E-39 her vil spare Moldes befolkning for 
om lag 3 milliarder kroner i bompenger. 
 
Votering: 
 
Det ble votert alternativt mellom innstillingen og SV’s fremsatte forslag der førstnevnte ble vedtatt 
med 38 mot 8 (2 BOR, 1 SP, SV, MDG) stemmer. 

 
 



Saksprotokoll i Molde formannskap - 15.11.2016  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden for den delen som ligger innenfor Molde 
kommunes grenser, plan nr. 201417, slik plandokument datert 30.09.2016 med vedlegg 
viser. 
 
Påsetting av trafikk på parsellen E39 Vik – Julbøen skal først skje samtidig med at parsellen E39 
Julbøen – Molde blir åpnet for trafikk.  

Behandling 

Det ble votert samlet over innstillingen som ble vedtatt med 12 mot 1 (SV) stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 08.11.2016  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden for den delen som ligger innenfor Molde 
kommunes grenser, plan nr. 201417, slik plandokument datert 30.09.2016 med vedlegg 
viser. 
 
Påsetting av trafikk på parsellen E39 Vik – Julbøen skal først skje samtidig med at parsellen E39 
Julbøen – Molde blir åpnet for trafikk.  

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet fordi han er part i saken og fratrådte. 10 
voterende. 

- Etter drøfting, besluttet plan- og utviklingsutvalget at Rolf Arne Hamre er inhabil til å 
behandle saken jfr. Fvl § 6 a. 

 
Leder Roar Beck (H) fremmet på vegne av H, V, AP og KRF følgende tilleggsforslag: 
 
Påsetting av trafikk på parsellen E39 Vik – Julbøen skal først skje samtidig med at parsellen E39 
Julbøen – Molde blir åpnet for trafikk.  
 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 9 mot 1 (SV) stemmer. 
Det fremsatte tilleggsforslaget ble vedtatt med 9 mot 1 (SV) stemmer. 

 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden for den delen som ligger innenfor Molde 



kommunes grenser, plan nr. 201417, slik plandokument datert 30.09.2016 med vedlegg 
viser. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Statens vegvesen 
 
Bakgrunn:  Kommunedelplan for Møreaksen, vedtatt 14.11.2013. 

Planprogram, vedtatt 17.03.2016. 
Offentlig ettersyn i perioden 31.05. – 09.07.2016. 
 
Med grunnlag i mottatte merknader og innsigelser har Statens vegvesen  
nå korrigert plandokumentene, og oversendt disse til sluttbehandling. 
 
Planområdet ligger innenfor de tre kommunene Vestnes, Midsund og 
Molde, men plandokumentene er oppdelt tilsvarende den enkelte 
kommune. 
Hver kommune skal gjøre vedtak for sine respektive deler. 

 
Målsetning:  Målsetningen med planarbeidet og det konkrete vegprosjektet, er at dette  

skal inngå som en del av en samlet Kyststamveg mellom Kristiansand og 
Trondheim. Regionalt er det i tillegg en målsetning at med en slik ny 
kommunikasjonsåre, skal Ålesunds- og Moldeområdet knyttes tettere 
sammen som én bo- og arbeidsmarkedsregion. 

 

Saksgjennomgang: 

Hovedinnholdet i planen: 
o E39 er utformet som en gjennomgående veg med 4 kjørefelt, dimensjonert for 

kjørehastighet 110 km/t. 
o Videreføring av E39 østover skal skje gjennom en 2-løps tunell. 
o Lokalvegnettet, Fv 662 knyttes til E39 via ramper. 
o Over brua er det tatt inn gang- og sykkelveg, som kan brukes av saktegående 

kjøretøy. 
o Det er innregulert en større parkeringsplass ved lokalvegnettet, med 

gangvegforbindelse til bussholdeplassene, log til gang- og sykkelvegen over brua. 
o Det er satt av to arealer til fritidsboliger. Det ene for flytting av eller bygging av ny 

fritidsbolig til erstatning av eksisterende. Det andre for eieren av gardsbruket, som får 
muligheten til å bygge fritidsbolig og uthus som kompensasjon for tapt gårdstun. 

o Friluftsområde og fiskeplassen på Julholmen gis tilkomst via turveg, som er 
sammenfallende med deler av anleggsvegnettet og som vil være kjørbar for framtidig 
vedlikehold. 

o Det er regulert inn midlertidig område for kaianlegg for transport til og fra 
anleggsområdet. 

o Reguleringsbestemmelsene stiller krav om etablering av viltsperre før brubana er på 
plass. 

o Reguleringsbestemmelsene stiller krav om å ta vare på matjord, og ikke flytte matjord 
mellom eiendommer. I tillegg skal det tas spesielle forholdsregler for å hindre 
spredning av uønskede arter. 



 
Mottatte merknader: 
I høringsperioden er det mottatt 5 merknader vedr. plandelen i Molde kommune, og 6 
generelle merknader: 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Direktoratet for mineralforvaltning 
Møre og Romsdal fylkeskommune Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Kystverket     Syklistenes Landsforbund (SLF) 
Max Ingar Julbø    Sunnmøre politidistrikt 
Rolf Strand     Mattilsynet 
      Jordvern.no 
 
Innsigelser: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal – vedr. viltsperre over brua. 
Fylkesmannen har frafalt innsigelsen ved at det er tatt inn nødvendig tillegg i 
bestemmelsene. 
 
Som en følge av merknadene fra to grunneiere, ble det att inn arealer for 
fritidsbebyggelse. Denne endringen ble sendt ut på en avgrenset høring, og det kom inn 
4 merknader: 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Statens vegvesen Region midt 
Rolf Strand 
 
Fylkesmannen hadde innsigelser til plassering av fritidsbebyggelse med hensyn på 
støy/vegtrafikkstøy. 
Innsigelsen er siden frafalt etter justeringer av plandokumentene. 
 
 
Kulturminner: 
Det er gjort omfattende registreringer og kartlegging av kulturminner innenfor 
planområdet. Disse er kartfestet og vist i plankartet. Det er også gjort nødvendige 
avklaringer mot kulturminnemyndighetene om framtidig frigivelse. 
Arbeidet med de marinarkeologiske registreringene er imidlertid ikke avsluttet. Det må 
forutsettes at nødvendige avklaringer foreligger ved kommunestyrets behandling. 
 
 
Vurdering av planforslaget: 
Hovedløsningene i plankartet er de samme som ved forrige behandling av dette, med 
unntak at det er tatt inn to områder for fritidsbebyggelse, og inntegning av viltgjerde. 
Rådmannen sin holdning til å ta inn byggeområder for fritidsboliger, er at en er villig til å 
strekke seg for å finne løsninger for de som blir så sterkt berørt av planen og anlegget 
som disse to. Samtidig har en vurdert at de to områdene ikke vil komme i vesentlig 
konflikt med andre planfaglige hensyn. 
Med bakgrunn i merknadene er bestemmelsene justert med rekkefølgebestemmelse for 
når hytte kan flyttes og/eller nye kan bygges. Jfr. § 10.4. 
Når planen nå er tilpasset kravene og innsigelsene fra Fylkesmannen/Fylkeskommunen 
til disse områdene slik at disse er trukket, går rådmannen inn for løsningen. 
 
 



Virkninger av planen: 
En veg av denne kategori og med slike krav til geometrisk utforming som her er lagt til 
grunn, vil representere store inngrep og endringer i landskapet. Virkningene på 
landskapsbildet og arealbruken er omfattende.  
Disse forholdene ble vurdert slik i forbindelse med saksutredningen for offentlig ettersyn: 
 
Hovedkriteriet for planutformingen er at E39 skal planlegges som en H8 veg med 
dimensjonerende hastighet 110 km/t. 
Dette betyr standard tverrprofil på min. 20 m i dagen, og to atskilte tunnelløp. Den høye 
dimensjonerende hastigheten krever «stivere» geometri, og dermed større arealer til 
kryssløsninger enn tidligere antatt. Dette siste får stor betydning for arealbruken på 
Julbøen. 
Den andre dominerende forutsetningen er broløsningen over Julsundet. Denne 
planlegges som en hengebro. Fri seilingshøyde skal være min. 65 m. Med et 
hovedspenn på 1625 m og total lengde på ca 2 km er dette pr. dato den lengste i sitt slag 
i verden. Det er i planbeskrivelsen ikke oppgitt høyde på brotårnene, men det sier seg 
selv at disse blir svært dominerende i landskapsbildet. 
 
Arealbrukskategorien innenfor planområdet er i all hovedsak trafikkformål og 
landbruksformål (LNF). Som det går fram av plankartet tar den planlagte vegløsningen 
så store arealer på Julbøen, at i praksis blir grunnlaget for landbruksdriften borte.  
Av planbeskrivelsen går det fram at 40 daa dyrkajord vil bli permanent omdisponert, 
mens ca 18 daa blir midlertidig omdisponert. Av det øvrige LNF-området blir  
ca 274 daa berørt, av dette ca halvparten midlertidig.  
Virkningen av dette er at eksisterende bruk på Julbøen forsvinner og deler av grunnlaget 
for annen driftsenhet (den som leier jorda i dag) blir tatt bort. 
Dette er en særlig negativ konsekvens av planen/tiltaket, spesielt sett i lys av 
regjeringens nylige skjerpede krav om reduksjon av tap av produksjonsareal. 
Konklusjonen er likevel at skal prosjektet kunne gjennomføres er det få muligheter for å 
unngå dette. 
 
Kollektivtilbud: 
Målsetningene for dette prosjektet er at dette sammen med tilstøtende parseller av E39, 
skal gi en effektiv og god samferdselsløsning både nasjonalt og regionalt. For å styrke 
regionen både som bo- og næringsregion.  
I tillegg vil den få stor betydning for lokal kommunikasjon ved at Midsund og Aukra får 
vegforbindelse med fastlandet. I tillegg vil ferga over Romsdalsfjorden bli tatt bort, noe 
som også vil medføre vesentlige endringer i reisemønsteret. 
 
Det vil være behov for et endret samlet kollektivtilbud i området som en følge av dette 
tiltaket. Som vedlegg til planforslaget er det utarbeidet en rapport datert februar 2016, i 
samarbeid mellom Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten 
konkluderer ikke med konkrete tiltak, men peker på ulike forhold som er viktige for å få til 
framtidsrettede og gode løsninger. Det oppsummeres at det er Møre og Romsdal 
fylkeskommune som har ansvaret for buss- og båtforbindelsene.  
Konkrete løsninger kan ikke være en del av reguleringsvedtaket. Men når 
reguleringsplanen nå godkjennes, er det nødvendig å starte et mer konkret arbeid for å 
konkretisere aktuelle kollektivløsninger for alle tre kommunene, slik at disse kan fremmes 
til politisk oppfølging og dermed klare til iverksettelse når vegsambandet skal tas i bruk. 
 
For Molde kommune og Molde by er det viktig at Kyststamvegen/E39 ikke leder uønsket 
trafikk inn på lokalvegnettet. Dette ville være svært problematisk i forhold til videre 



byutvikling. For at Molde skal beholde sin sentrale posisjon i regionen, er det likevel 
svært avgjørende at det blir gode koblinger mellom byen (handel og næringsliv) og ny 
E39. 
 
For at disse tilgrensende veg- og trafikkløsningene skal komme på plass i tide, har 
kommunen opprettholdt et absolutt krav om samtidighet i ferdigstillelse. Jfr. 
bestemmelsene § 10.2: 
 
Påsetting av trafikk på parsellen E39 Vik- Julbøen skal først skje samstundes med at 
parsellen E39 Julbøen – Molde blir opna for trafikk. Det er av den grunn ikkje vurdert 
spesielle trafikktryggingsåtak langs fv. 662 anna enn dei som vil vere naudsame innanfor 
planområdet med omsyn til trafikkavvikling i byggefasen. 
 
Rådmannen finner det riktig å understreke denne forutsetningen på nytt, da dette har 
svært stor betydning for kommunen. 
 

Tilråding: 

Rådmannen viser til kommunens tidligere vedtak i forbindelse med høring av 
konseptvalget for E39, kommuneplan og sist godkjenning av planprogrammet for 
reguleringsarbeidet, og rår til at revidert planforslag blir lagt fram for kommunestyret til 
godkjenning.  
Det forutsettes at resultat og avklaring i forhold til marinarkeologiske registreringer 
foreligger ved kommunestyrebehandling. 
Rådmannen finner det dessuten riktig å ta initiativ til at arbeidet med konkretisering av 
kollektivløsningene blir startet opp. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Planomtale 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Merknader ved høring 
5 Avgrenset tilleggshøring 
6 Merknader tilleggshøring 
7 Brev oversendt Fylkesmannen 
8 Fylkesmannen - trekking av motsegn 
9 Dispensasjon for kulturminner på land 
 
 
 


