Bestemmelser til kommunedelplan for E39 Vestnes – Molde med
arm til Gossen
Kapittel 1. Formål. Tidligere planer
§ 1-1. Formål
Planen skal avklare trasé og prinsippløsninger for E39 mellom Vestnes og Molde samt ny Fv 668 fra
Nautneset til Sundsbøen og ny vegarm til Gossen.
§ 1-2. Tidligere planer
Tidligere kommuneplaner
Arealbruken vedtatt i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder foran arealbruk i arealdelen
til Kommuneplan for Vestnes, vedtatt 2006, Kommuneplan for Midsund, vedtatt 2011,
Kommunedelplan for Aukra, vedtatt 2006 og Kommunedelplan for Molde, vedtatt 2010, med
bestemmelser.
Tidligere reguleringsplaner
Arealbruken vedtatt i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder foran arealbruk vedtatt i
reguleringsplaner i Vestnes, Midsund, Aukra og Molde kommuner for arealer som inngår i denne
planen.
Kapittel 2. Arealformål
§ 2-1 Arealformål. (Pbl. § 11-7 nr. 2)
Planen viser areal satt av til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål veg. Planen setter
av areal både til ny E39 med tilhørende kryss og til tilpasninger og justeringer av fylkesveger,
kommunale veger og private veger som berøres av E39, samt gang- og sykkelveger.
Kapittel 3. Kulturminner
§ 4-1. Kulturminner (Pbl. § 11-8 c)
Forholdet til både nyere og automatisk fredete kulturminner må avklares på reguleringsplannivå og
legges inn som hensynssoner. Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven må oppfylles før
reguleringsplanen kan godkjennes. Brutårn ved Julholmen må plasseres slik at torpedofort ivaretas.
Kapittel 4. Generelle bestemmelser
§ 5-1 Rekkefølgekrav (Pbl. § 11-9 pkt. 4)
Før reguleringsplan kan vedtas skal det gjennomføres kommunedelplan som avklarer løsninger og
trasevalg for de tilstøtende vegstrekningene utenfor planavgrensningen:
 E39 Mellom Solnør og Vik
 E39 mellom Julbøen og Molde
§ 5-2 Bruer og fyllinger mellom Otrøy og Gossen (Pbl. § 11-9 pkt. 6)
Ved senere detaljutforming av bruer og fyllinger Kjerringsundet skal det tas hensyn til fuglelivet i
området.
§ 5-3 Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsplanarbeid (Pbl. § 11-9 pkt. 8)
forbindelse med reguleringsplanarbeidet må det
 gjennomføres supplerende seismiske undersøkelser av tunneltrase og påhuggsområde i sør
 vektlegges tiltak som minimaliserer ulemper for landbrukseiendommene
 avklares disponering av overskuddsmasser
 vurderes behov for viltsperre på bruene og fastsette dette i reguleringsbestemmelser
 vurderes alternative lokaliteter for fiskeoppdrettsanlegg som blir berørt av veganlegget

