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E39 Vik - Julbøen (Romsdalsfjorden). Saksnr. 21/56709. Planid. 202111.

Merknader til høring av forslag til reguleringsendring i Molde kommune med
forslagstillers kommentarer, kryssområde Julbøen

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 har Statens vegvesen igangsatt reguleringsendring for del
av detaljreguleringsplanen E39 Vik – Julbøen på Julbøen i Molde kommune. Løsningen er tilpasset alle

alternativer som har vært ute på høring i KDP Julbøen – Molde, og vil kunne behandles helt uavhengig av

denne.

Regionale og statlige faginstanser, grunneiere og andre berørte parter ble direkte tilskrevet slik som

avklart med Molde kommune. Likelydende brev ble 23.03.2021 sendt til:
-

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

NVE Region Midt-Norge (rm@nve.no)

Statens vegvesen, Område Midt

Max Inge Julbø, eier gnr./bnr. 132/1 (gårdsbruk)

Rolf Strand, eier gnr./bnr. 132/4 (hytteeiendom)

Frist for innsending av merknader var satt til 12.05 2021.
Den 12.4 2021 ble epost ettersendt til Møre og Romsdal Fylkeskommune (vegeier) med alternativ adkomst
til innfartsparkering (o_SPA) fra rundkjøring i sør etter høringsinnspill fra SVV på en justert tilkomst til P-

plass.

Merknader
Statens vegvesen mottok til sammen seks merknader. Merknadene følger plandokumentene som eget

vedlegg, og refereres i sammendrag under, etterfulgt av Vegvesenets kommentar.
Tabell 1. Høringsinnspill ved offentlig høring
Dok.nr.

Høringspart

Høringsuttalelse

21/56709-

Statsforvalteren i

Forurensning og støy

(Mime)

2

Dato:

11.5.2021

Møre og Romsdal

Kommentar fra Statens vegvesen

Støyutredning konkluderer med at nytt kryss

Det foreligger ikke planer om snarlig

BFR_1 med deler av arealet i gul støysone:

(M. I. Julbø) stiller også spørsmål ved

ved Julbøen fører til noe støybelastning for

«Støytiltak i form av skjerm utenfor GS-vei vil

kunne dempe noe støy ved BFR_1 men
grunnet høydeforskjell er effekten på tiltak på
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utbygging av hyttetomter BFR_1. Grunneier
plassering av hyttetomter i sin

høringsuttalelse, se 21/56709-7. Statens
vegvesen velger å avstå fra å regulere

utsiden av GS-veg begrenset. Dersom det er
mulig å plassere skjerm eller voll mellom veg
og GS-veg vil effekten på skjermen øke.»

støyskjerm. Bygging av støytiltak utsettes til

Vi ser at støyskjermen er plassert nord for

Støy er ivaretatt i reguleringsbestemmelse §

turvegen i plankartet, dvs. anbefalt plassering
er ikke tatt inn i plankartet. Vi anbefaler at

planforslaget plasserer støyskjerming mellom
E39 og den kjørbare turvegen SKF2 (kalt GSveg). I tillegg vil en slik løsning gi redusert

utbygging av tomter er avklart.

2.3 som sier: «Vedlagt støysonekart i vedlegg
«Notat C-Not-03», datert 15.03.2021, skal

legges til grunn for støyvurderingene i
byggeplanlegginga.»

støynivå for dem som skal ferdes på turvegen

SKF2.

Friluftsliv

Gjeldende reguleringsplan legger til rette for

Det er ikke vist undergang for myke

kjøreveg/turveg til Julneset, og tilbake igjen

beskrives i merknad. Gjeldende plan har

ei rundløype fra parkeringsplass SPA langs

langs turveg til gang- og sykkelvegen langs

fylkesvegen.

Underganger under fylkesvegen gir trygg

ferdsel tilbake til parkeringsplassen. Mulighet
for rundtur gir en særlig kvalitet for
friluftslivet i området.

trafikanter i gjeldende reguleringsplan slik det
gangkryssinger i plan, både over rampe og fv.
662. I reguleringsendring krysser gang- og
sykkelveg fv. 662, men de krysser ikke

ramper. Dette bedrer trafikksikkerheten og
forholdene for fotgjengere.

Det kan sjå ut til at planendringen også legger

Tilrettelagt kryssing av fv. 662 fra den

undergang mellom kjørbar gang- og

østsiden av fv. 662 synliggjøres i revidert

opp til rundløype, men mangler trygg

sykkelveg o_SKF2 til gang- og sykkelvegen

langs fylkesvegen (se utsnitt av

plankart under). Vi ser ikke at dette trenger
utelates og rår til at slik undergang blir
videreført fra gjeldende plan.

kjørbare turvegen o_SKF2 til g/s-veg på

plankart. Vurderes som opphøyd i forhold til

veg i neste planfase. Reguleres til o_SGG

(rosa).

Utsnitt fra revidert plankart:

Konklusjon:

Vi viser til våre faglige råd som gjelder

plassering av støyskjerming, samt manglende
trygg undergang nord for nordlige

rundkjøring. Ut over dette finner vi at vårt
ansvarsområde er videreført

fra gjeldende reguleringsplan til
endringsforslaget.
21/567093

Dato:

28.04.2021

21/567094

Dato:

11.5.2021

Norges

«Slik vi les høyringsdokumenta vil ikkje dei

energidirektorat,

NVE sine saksområder. NVE har ingen

vassdrags- og

(NVE Region

Midt-Norge)

Møre og Romsdal
fylkeskommune

aktuelle endringane ha verknader som råkar

Merknad tatt til vitende.

merknad i saka».

Konklusjon i høringsuttalelse:

 Vi gjør oppmerksom på at vi i prosessen
for kommunedelplanen E39 Julbøen –

Molde anbefaler dobbelløpstunnel i full
lengde. Dersom enkeltløpstunnel blir

Merknad tas til etterretning.

utgangspunktet for eventuelt utbygging av

E39 Julbøen – Molde, så vil senere utvidelse

til dobbeltløpstunnel i full lengde ikke være
mulig.

 Planendringen vil ikke løyse utfordringene

Denne problemstillingen er avdekket og svart

kommunedelplan E39 Julbøen – Molde, for

kommunedelplanen. Har ingen betydning for

som er avdekka under prosessen for

ut i forbindelse med behandling av

eksempel at ingen av tunnelalternativene

denne planendring.

vil gi en tilfredsstillende kobling til byen
(alle bommer på byen).

 Planendringen er ikke formelt

Gjeldende reguleringsplan for E39 Vik -

konsekvensutredet, og vi anbefaler til at en

Julbøen (2016) er konsekvensutredet på

eventuelt egengodkjenning.

vurdert at reguleringsendringen ikke utløser

tar stilling om utredningsbehovet før

reguleringsplannivå. Statens vegvesen har

krav om konsekvensutredning etter Forskrift

om konsekvensutredning §§ 6-8 da

endringene ikke vil ha vesentlige virkninger
for miljø og samfunn.

Vurdering for hvert fag er oppsummert her,
og utdypet noe mer for enkelte fag under
punkt fra høringsuttalelsen lenger ned.
 Arealbruk:

Kryssutforming endres fra såkalt ruterkryss
til trompetkryss, og har fortsatt
rundkjøringer i de to tilknytningene til
fylkesvegen. Parkeringsplasser flyttes.
Reguleringsplanen avregulerer tidligere
områder som nå ikke lenger skal berøres og
fører aktuelle områder tilbake til LNFR,
regulert som LL Landbruksformål.

 Landskapsbilde:

Ved at E39 heves over fv. 662 vil høyde inn
mot tunnel gi større fyllinger, men sammen
med endring av kryss vil dette gi en bedre
løsning/uvesentlig endring for det totale
landskapsbildet. Se punkt nedenfor.

 Kulturarv:

Etter dialog med lokale arkeologiske
myndigheter har en kommet fram til en plan
som ivaretar nærheten til fornminnet,
regulert med hensynssone H730_6 og med
ID180062 (Julbøen bustad- og gardslaug)
på tilsvarende måte som i gjeldende plan.
Det er ingen endringer i berøring av
fornminner som følge av endring av planen.

 Naturmangfold:

Ingen vesentlig endring. Naturområde
«Julbøen» (Naturbase id BN00020764) på
østsida av dagens fv. 662. Planbeskrivelse
til gjeldende plan sier at planlagt utbygging
vil gi store inngrep i lokaliteten, men den er
allerede i dag redusert vesentlig i verdi da
store deler av området er fylt ut med
masser. Planendring vil gi noe større
permanent inngrep i sør (o_SPA). I gjeldende

plan er dette regulert som midlertidig
bygge- og anleggsområde.
 Friluftsliv/ By- og bygdeliv: Ingen vesentlig

endring. Endring av parkering o_SPA gir
bedre tilgjengelighet til turområdet på
Julaksla.

 Dyrket mark: Totalt arealinngrep er med

den nye planen redusert med vel 2 dekar,
mens beslagleggelse av dyrka mark er
redusert med knapt 6 dekar.

 Støy: Det er gjort oppdaterte

støyberegninger med nytt støysonekart
(vedlegg) for ny plansituasjon som viser
støysituasjon. Optimalisering av støyvoller
vektlegges i neste fase før bygging.

 Vi vurderer foreslått endring av tilkomst til
parkeringsarealet o_SPA (tilleggsarm i

rundkjøring) å ha en overvekt av fordeler.

Merknad tas til vitende.
Tilleggsarm i rundkjøring og justering av

parkeringsplass (o_SPA) for å tilpasses ny
adkomst, er tatt inn på revidert plankart.

 Mindre deler av det automatisk freda

kulturminnet, ID 180062, som er i konflikt

Plankart oppdateres med RpBO180062.

med Annen veggrunn – Tekniske anlegg,

bør merkes som RpBO-område.
 Område STV12 har feil kode.

 Bestemmelsene §§ 8.3.1 og 9.2 bør

justeres i tråd med det som er sagt i

STV12 er endret til SVT12 på plankart.

Reguleringsbestemmelse er oppdatert med

høringsbrev. Er fornøyde med at det under

«Eventuelle dispensasjonar frå føresegnene

oppføring av gjerder langs grensa mellom

fylkeskommune v/Kulturavdelinga som rette

§ 8.3.1. legger opp til midlertidig

utbyggingsområdet og omsynssonene, slik
at misforståelser knyttet til kulturminnets

må godkjennast av Møre og Romsdal
antikvarisk mynde.»

sikringssone blir unngått. Dette vil også

omfatte ID 180062. Vi mener siste setning
bør erstattes med «Eventuelle

dispensasjonar frå føresegnene må
godkjennast av Møre og Romsdal

fylkeskommune v/Kulturavdelinga som
rette antikvarisk mynde.»

 Planendringen sin virkning på landskap og
for friluftsliv må utredes, og eventuelle
avbøtende tiltak innarbeidet i
plandokumentene.

Planendring vil ligge godt i terrenget selv om
E39 legges over fv. 662. Et ruterkryss som i

gjeldende plan er arealkrevende, og kryss vist
i omregulering kan lettere tilpasses terrenget
på Julbøen. Det vil gi mindre vesentlig

konsekvenser for landskapsbildet da E39 er
senket så mye som mulig for å få fall under

3% i tunnelen. Vestover ligger E39 noe bedre i
terrenget nå da den er hevet noe (ikke så dyp
skjæring). Dette er ytterligere justert litt i

vertikalplanet etter høring, jfr teknisk plan.
Kulvert for fv. 662 blir lite synlig fra

omgivelsene, og fyllinger revegeteres med

Kryss fra formingsveileder, ruterkryss.

grasbakke og tregrupper. Denne legger man
opp til å bygge ferdig også for en framtidig
løsning slik at terrenget utformes endelig
rundt denne.

Utsnitt fra vegmodellen viser grovt hvordan
dette kan bli:

Forprosjekt konstruksjoner, tegning K321,

viser prinsipp for utforming av tunnelpåhogg
og portal.

Påhogg kommer ca. 9 m høyere enn i

gjeldende plan. Det er lite synlig sår i fjellside
ved ny endring da fjellet er bratt. Fyllinger vil

tilpasses landskapet ved revegetering.

Utsnitt viser sammenligning av gjeldende plan
og planforslag der planforslaget er vist med

farger. Gult er skråningsutslag. Rampe i sør er
lagt rundt Høghaugen. Driftsveg/turveg i sør
er også tilpasset terrenget og arealbruk.
For friluftsliv vil planendring ikke endre

området mer enn i gjeldende reguleringsplan.

Tilgjengeligheten til Julaksla (utsiktspunkt) og
til klatrevegg blir lettere tilgjengelig fra

parkering, merket o_SPA. Julaksla har merket
rute sør for nytt kryss på Julbøen.
Utsnitt fra Norgei3D, med «gryta» på Julbøen merka.
Den klassiske turruta opp langs ryggen til høgre, og
direkterutene fra gryta opp bratt terreng, i midten og
til venstre. Klatrefelt fra 80-tallet i fjellveggen
mellom «gryta» og turvegen langs ryggen.

21/567097

Max Inge Julbø,

Grunneier spør om det er

Støysonekartet som fulgte høringen (utklipp

(eier gårdsbruk)

hyttetomter; om det ikke lar seg gjøre å få

15.3.2021) viser at tomteplasseringene som

gnr./bnr. 132/1

en mulighet til å se på tomteplasseringen av

fra vedlegg Notat C-No-03 (Rambøll,

Dato:

26.3.2021

flyttet de frem likt opprinnelig ønske merket 1

grunneier foreslår, ligger mer støyutsatt (i gul

nord/øst merket 2 og 3 på kartet.

støyskjerming for at de kan anlegges der det

på kartet er det et alternativ litt lenger

De blir liggende med bakgrunn mot fri

himmel. Han mener dagens løsning neppe blir

støysone), og krever dermed ytterligere

foreslås.

bygd da tomter er nede i en dump uten utsikt.

Statens vegvesen tar ikke standpunkt til dette
da innspillet om å endre tomteplassering må
forelegges Molde kommune og
Statsforvalteren om deres syn.

Ved høring av reguleringsplan av området i

2016 kom det innspill fra grunneier om

hyttetomter. Dette ble utarbeidet og sendt på

minihøring. Fylkesmannen i Møre og Romsdal
(nå Statsforvalter) la inn innsigelse på

plassering av hyttetomter, og nåværende

plassering ble vedtatt som et kompromiss for
at Statsforvalter skulle trekke innsigelse.

21/567098

Dato:

Statens vegvesen,

Vurdering av tilleggsforslag:

Vidar Neraas

enn i T-kryss/avkjørsler, og det vil være

Område Midt ved

Trafikksikkerheten i en rundkjøring er bedre
positivt å få tatt bort en avkjørsel som ligger
tett inn mot rundkjøringen. Bakdelen er at

7.4.2021

rundkjøringen gir sidevegstrafikken lik

prioritering som gjennomgangstrafikken på
fv. 662 (prinsippet om at armer i en

Sidearm i rundkjøring er innarbeidet i revisjon
av planen etter konferering med TS-revisor.
Forslaget ble sendt ut som et justert

tilleggsforslag til alle høringsparter, deriblant
Møre og Romsdal fylkeskommune (vegeier) i

epost den 27.4.2021.

rundkjøring bør ha lik status, samt mest
mulig lik trafikkmengde for å fungere
optimalt).

Dette bør også drøftes med fylkeskommunen
(vegeier).
21/567099

Dato:

9.5.2021

Rolf Strand,

Rundkjøring flyttet sørover

(hytteeiendom)

avkjøringsrampen fra brua i vest i retning mot

gnr./bnr. 132/4

Mads Strand

på vegne av Rolf

og Inger Kristine
Strand

Endring av kryssløsning medfører at

Flytting av rampe gjør at hyttetomt blir mindre

den søndre rundkjøringen, nå er foreslått

tiltak i byggeplanlegginga kan være

flyttet til å gå sør for Høghaugen, og at

rundkjøringen flyttes sørøst for Høghaugen.
Dette gjør at vegen kommer nærmere og at

deler av vegen og rundkjøringen blir liggende
i fri sikt mot BFR_2. Dette anser vi som en

enda dårligere løsning for oss hva angår støy

og luftforurensning. All trafikk som tar av for
å kjøre østover om Mordal eller nordover om

Eidskrem vil da passere denne rundkjøringen.
Vi valgte vår tomt ut fra planer og støykart i
2016. Forutsetningene endres etter vår

mening til det verre nå. Rundkjøringen og

vegen mot Mordal må ses som den største
støykilden mot BFR_2. Endringsforslaget

forverrer ifølge vårt syn støypåvirkningen på
BFR_2.

skjermet visuelt fra kjøreveger. Avbøtende
beplantning langs rampe og lokalveg som
skjermer for utsikt mot vegen.

Støy

Gjeldende reguleringsplan fra 2016 nevner at
det kan være aktuelt med lokale reduserende
støytiltak i vårt tilfelle. Dette nevnes ikke i
forslag til endring av reguleringsplan.

Det er gjennomført nye støyberegninger for

reguleringsendring, også for BFR_2, se

vedlegg Notat C-No-03 (Rambøll, 15.3.2021).

Beregnede støyverdier på fasader ligger i

Bygg flyttet til BFR_2 vil være i hvit støysone

Da nøyaktig plassering av bygning ikke er

fasader på flyttet bygg vil være under grensen

tillegg kun så vidt innenfor grenseverdiene.
bestemt eller detaljregulert, blir

endringsforslagets støykart og medfølgende

med tilgang til uteareal i hvit støysone. Alle
for støytiltak på Lden 55 dB.

punktberegninger vanskelig å forholde seg
endelig til.

Vi stiller også spørsmålstegn ved nytt støykart
fra Rambøll som nå viser forbedret støyutslag
selv om vegen har kommet nærmere. I

støykart fra Rambøll 2016, X004 (1,5m)

beregnes gul sone sørvest for BFR_2, nede fra
Engjavikneset og helt opp til grenser sør og

Støy er ivaretatt i reguleringsbestemmelse §

2.3 som sier: «Vedlagt støysonekart i vedlegg
«Notat C-Not-03», datert 15.03.2021, skal

legges til grunn for støyvurderingene i
byggeplanlegginga.»

vest for BFR_2. Vi har vanskelig for å se hva

som har forbedret situasjonen i nytt støykart

Figur 4 (1,5m) der det nå ikke vises noen gul

sone sørvest for BFR_2. Likeledes i støykart fra

2016 X003 (4m) som har store

sammenhengende områder i gul sone i og

rundt BFR_2 sammenlignet med Rambølls nye
kart X001 (4m) hvor så godt som hele BFR_2
nå ligger i hvit sone selv om vegen har
kommet nærmere.

Også Sweco sin støyutredning (2020) ifbm.

E39 Julbøen-Molde har støykart som gir et

vesentlig mer negativt bilde av støyplager. I

kart X01 (1,5m) ligger hele BFR_2 i gul sone. I
XD1 (fremdeles ferger, 1,5m) ligger gul sone

helt inntil østsiden av BFR_2. Trafikken på fv.

662 ved fremdeles ferge Hollingsholm-Aukra i
2050 er neppe større enn trafikken på samme
veg med Møreaksen realisert.

Forventet trafikk på fv. 662 med Møreaksen
Etter vår mening er trafikkandelen som

Merknad tatt til etterretning.

Møreaksen er realisert underberegnet og

Denne problemstillingen er svart ut i

del av trafikken som skal til sentrum, i tillegg

kommunedelplanen E39 Julbøen - Molde.

kommer til å kjøre om fv. 662 Mordal etter
underkommunisert. Generelt mener vi en stor
til trafikken til Molde vest, kommer til å gå om

forbindelse med behandling av

fv. 662. Spesielt sett i forhold til trinnvis

utbygging med kun ett tunnelløp, gjør at vi

tror større andel av trafikken kommer til å gå
om fv. 662 Mordal.

Forlenget anleggsperiode

Vi er generelt bekymret for støy og

Miljøverndepartementets veileder (T-

ikke at anleggsperioden forlenges med

legges til grunn i bygge- og anleggsperioden.

luftforurensning i anleggsperioden og ønsker
trinnvis utbygging. Trinnvis utbygging er etter
vår mening også i konflikt med tidligere

lovnader og rekkefølgekravet med at vegen

videre til Molde skal være ferdig før det settes
trafikk på Møreaksen.

1442/2016) for behandling av støy skal

Merknad om trinnvis utbygging er tatt til
etterretning.

Park&ride

Det er i forslaget til reguleringsendring nå lagt

I gjeldende reguleringsplan og i

igjen av furumyrskogen avgrenset mot fv. 662

naturområdet som ligger utenfor regulerte

opp til bussparkering (park&ride) i det som er
i vest og fjella i øst. I Naturbase er Julbøen

(Julbømyra) verdsatt som "viktig siden det er
skog med mange kravfulle arter når det

gjelder fuktig og dels varmt klima, og med

reguleringsendring er de deler av

samferdselsanlegg, regulert til bygge – og
anleggsområde innenfor plangrense.

Inngrep i denne naturtypen (utklipp nedenfor)

innslag av rikere sumpskog og rik

er vurdert i gjeldende reguleringsplan.

denne naturtypen i Molde kommune. Det

hovedsakelig i det gamle massetaket. Park &

edelløvskog." Listet som eneste lokalitet av
argumenteres i gjeldende reguleringsplan at

området allerede er ødelagt av steinfyllingen i

Parkeringsplass nord for E39 (o_SVT28) er

Ride (o_SPA) sør for E39 vil berøre naturtype

som er registrert som rik sump- og kildeskog

den nordre delen av området. Da mener vi at

(«Julbøen», B-verdi i Naturbase) på østsida av

det allerede utfylte og ødelagte området, slik

plan sier at planlagt utbygging vil gi store

parkeringsområdet og park&ride bør samles i
at restene av den urørte skogen fra

kulturminnet "Storsteinan" og sørover langs
fjellet forblir urørt. Man trenger etter vår

mening ikke ødelegge hele dette området når
man kan unngå det.

dagens fv. 662. Planbeskrivelse til gjeldende
inngrep i lokaliteten, men den er allerede i

dag redusert vesentlig i verdi da store deler av
området er fylt ut med masser. Planendring vil
gi noe større permanent inngrep i sør (ca. 3

dekar). I gjeldende plan er dette regulert som
bygge- og anleggsområde. Arealer som ikke
er nødvendig for anleggsdrift, skal ikke tas i
bruk.

Bestemmelse § 2.6 Landskapsbehandling og

terrengtilpassing, sier at nytt veganlegg skal

gjøres slik at det blir best mulig tilpasset til
eksisterende terreng og omland.

BYA

Utnyttingsgraden på BFR_2 er feil i

reguleringsplanen om man vil flytte de tre
SEFRAK registrerte husene fra 132/4. BYA

oppgis til maksimalt 160 m2. Dette ble også

påpekt var feil i forrige høring (minihøringen).

Reguleringsbestemmelser som gjelder BFR_2

er i henhold til gjeldende vedtatt
reguleringsplan fra 2016.

Dette er ikke endret ved denne
omreguleringen.

De tre bygningene er minst 175 m2 (målte

veggliv). Dette må kontrolleres og tas inn i ny
reguleringsplan. Etter vår mening er det
unødvendig å legge opp til

dispensasjonssøknad når dette allerede er
kjent på forhånd.

Flytting/riving av bygninger Grunneier stiller
spørsmål om verneverdi på SEFRAK-

registrerte bygninger må vurderes før
flytting/riving.

Bygninger er forutsatt innløst i gjeldende

plan. Statens vegvesen ser at mulighet for
flytting av bygninger til BFR_2 er omtalt i

gjeldende plan, bestemmelse § 3.2, 3. ledd.
Vurdering av SEFRAK-registrerte bygninger

ble gjort den gangen, og tas ikke opp igjen til
vurdering i reguleringsendring.

Eventuell flytting eller riving av bygninger vil
bli en del av den videre prosessen med

byggeplanlegging i dialog med grunneier.
Til orientering så er bygningene i SEFRAKregisteret er i utgangspunktet ikke tillagt

spesielle restriksjoner. Registreringa fungerer

mer som et varsko om at kommunen bør ta ei

vurdering av verneverdien før det eventuelt
blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive

bygninga. For bygninger som er eldre enn

1850, er det meldeplikt ved endringer, og det
er lovfesta i § 25 i Kulturminneloven at en
vurdering av verneverdien må gjøres før
søknad om endring eller rivning kan bli
godkjent.
21/5670910

Dato:

18.5.2021

Rolf Strand,

Her stilles det spørsmål om dokumentet «E39

Svar på dette mener Statens vegvesen ligger i

(hytteeiendom)

ligger på vegvesen.no: Spørsmålet er om

punkt 1 i punktliste som omhandler kystfortet

gnr./bnr. 132/4

Mads Strand

på vegne av Rolf

og Inger Kristine
Strand

Vik-Julbøen Oppsummering av innspel» som

videre kartlegging av nyere tids kulturminner

som Fylkeskommunen kommenterte i

uttalelsen, og hvor evt. svar på dette ligger.
blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive

bygninga. For bygninger som er eldre enn

1850, er det meldeplikt ved endringer, og det
er lovfesta i § 25 i Kulturminneloven at en

vedtatt reguleringsplan, bestemmelse § 8.3.1,
på Julholmen.

Dokumentet var vedlegg til politisk

behandling av planen i 2016, og merknader
som ble behandlet i den forbindelse er

oppsummert i kapitel 12.3.1 når det gjelder
kulturminner.

vurdering av verneverdien må gjøres før
søknad om endring eller rivning kan bli
godkjent.
21/5670911

Dato:

22.5.2021

Fylkesarkeolog i
epost

Kulturminne ID 219398 er ikke tatt med i

Merknad gjelder oppramsing i bestemmelse

Det ble først tatt med i dispensasjonsvedtaket

Kulturminne med ID-nummer 219398 er tatt

oppramsing i §8.2.

i 2019 pga. endring i tunnellengde.

***

§9.2, og ikke §8.2 som i uttalelse.
med i § 9.2.

