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Sluttbehandling - Detaljregulering E39 Bolsønes
Bolsnes
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Bolsones, plannr 202105, i samsvar med plankart
Molde kommunestyre vedtar detaljregulering E39 Bolsønes,
revidert 31.05.2022, planbeskrivelse 31.05.2022 og planbestemmelser sist revidert 30.05.2022
Innenfor planens avgrensinger vil følgende planer delvis bli erstattet:
detaljregulering Bolsønesområdet, plannr 200609
200609,, vedtatt
vedtatt 25.04.2013
- detaljregulering
vest,, plannr 0498 A
A,, vedtatt
vedtatt 12.11.1998
- reguleringsendring for Enen vest

Vedtaket er gjort
Vedtaket
gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §$ 12-12.

Saksopplysninger
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vedtok i møte, sak 25/22, å legge planforslaget ut
ut til
høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt
satt til 15. mai 2022. Det ble arrangert folkemøte i Molde
om planforslaget. Opptak fra møtet er tilgjengelig på
rådhus 27. april der Statens vegvesen orienterte om
Molde kommunens nettsider:
•• Molde KommuneTV
Det er kommet
alt 17 høringsuttalelser til planforslaget
planforslaget,, herav fem fra offentlige
Det
kommet inn i alt
grunneiere/ private virksomheter innenfor planområdet
sektormyndigheter, sju uttalelser fra grunneiere/
planområdet og fem
merknader fra privatpersoner, lag og organisasjoner
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Sektormyndigheter

Virksomheter/grunneiere

Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
energidirektorat
Direktoratet for mineralforvaltning

Sylteasen Betong AS
AS
Sylteosen

Wist Last &
& Buss

Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Helse Møre og Romsdal HF

AS
Circle K Norges AS
AS
Reitan Eiendom Molde AS
SA
Felleskjøpet Agri SA
AS
Molde Betong AS
AS og
Fannestrandsveien 71 AS
AS
Molde Auto AS
Det vises til vedlegg for å se høringsuttalelsene i helhet.
Det

Lag, foreninger og
privatpersoner/ Boligsameie
privatpersoner/
Naturvernforbundet i Molde
Elisabeth Folke- Olsen og
Magne Beyer
Fuglsetmarka Boligsameie
Sameiet Enenmarka
Bjørn Olsson
Evy Orvik og Bjørn

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har fremmet innsigelse knyttet til temaet støy. Statens vegvesen har
gjort
gjort endringer både i planbeskrivelsen og i bestemmelsene slik at Statsforvalteren i brev av 07.06.2022
har trukket innsigelsen. Det pekes ellers på at det ikke er juridisk riktig å henvise til planbestemmelser i
andre reguleringsplaner (gjelder næringsareal).

NVE savner utfyllende flombeskrivelse av Fuglsetbekken og eventuelle krav til tiltak og kapasitet blir
sikret i bestemmelsene. Det anbefales og at
at framtidige flomløp vises i plankartet. ROS-analysen bør
sikret
beskrive nærmere ustabile grunnforhold i planområdet.
Møre og Romsdal fylkeskommune har i sin uttalelse kommentarer knyttet
knyttet til følgende temaer:
- Planavgrensning
- Konsekvensutredning
- Konsekvenser for mjuke trafikanter
- Samferdsel
Barn og unge
- Barn
Fylkeskommunen anbefaler:
•• At en vurderer å utvide planområdet til å omfatte en mer gjennomarbeidet løsning for eventuell
tunell videre mot øst.
•• At en rydder opp i trafikkbildet langs Enenveien og prioriterer ei effektiv og oversiktlig linjeføring
for mjuke trafikanter
•• At en vurderer å bytte om
om på organiseringen av trafikken i rundkjøringa, slik at
at gående og syklister
kan forflytte seg på bakkenivå,
bakkenivå , med biltrafikken i kulvert under.
Direktoratet for mineralforvaltning har ingen vesentlige merknader til planforslaget, men ønsker at
Direktoratet
planen skal legge til rette for å utnytte overskuddsmassene til samfunnsnyttige formål.
Sylteasen
Sylteosen Betong som er næringsaktør på Bolsønesområdet mener at en bør flytte Verftsgata noe lengre
nord for å skape mere rom/avstand mellom eksisterende fabrikkområde og den nye Verftsgata. Det
om trafikkavvikling i områder under anleggsfasen.
etterlyses og nærmere beskrivelse om
fjellet mot evt.
Wist Last & Buss mener tunell fra vest (Julbøen) og frem til Årø må velges med avkjøring i fjellet
Bolsnes. Det er viktig at kommunen prioriterer og tilrettelegger for næringsaktørene og
Bolsønes.
arbeidsplassene. Det er ønskelig å få avklart realistisk tidsplan. Kompensasjonsordning for leietakere og
tiltak for å tilby alternativt sentralt areal ( 15 dekar).
trase for E39 mellom Molde og Ålesund er et
et
Naturvernforbundet i Molde mener at planlegging av nye trasè
negativt prosjekt for både natur, klima og byutvikling. Det må legges frem en oppdatert
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Det savnes en klimagassutredning som setter null-alternativet med
kostnadsberegning for veiprosjektet. Det
om bygging av pumpestasjon, som sikrer at mjuke trafikanter
ferger opp mot Møreaksen. Ønsker vedtak om
kan sykle under rundkjøringa ved stormflo og undergang under Enenveien. Videre er det pekt på
forurensingsproblematikk knyttet til tunnelvaskevatn og at massedeponier burde vært større tema i
Det må være en planbestemmelse som beskriver at det ikke kan settes i gang
konsekvensutredningen. Det
et forberedende arbeid for byggetrinn 2 før det er endelig avklart at det eventuelt blir aktuelt med
med et
en -– 4 felts veg.
Circle K Norge AS
AS påpeker at planforslaget medfører at de må avvikle driften av servicestasjonen og at
fremsatt krav at eiendommen
franchisetaker av bensinstasjonen må avslutte driftsselskapet. Det vil bli fremsatt
blir ekspropriert og franchisetaker krever sine investeringer dekket og kompensasjon for manglende
inntekt
ut avtaleperioden. Ber Statens vegvesen og kommunen legge til rette med ny tomt for
inntekt ut
servicestasjon ved E39 i nærområdet
nærområdet til flyplassen.
AS viser til at eiendommen Fannestrandvegen 70 blir sterkt berørt og viser at
at de
Reitan Eiendom Molde AS
har dialog med Statens vegvesen.
AS understreker at planforslaget
Agri eiendom AS
planforslaget kan få alvorlige konsekvenser for Felleskjøpet Agri SA
SA
bnr 380, gnr
bnr 269 og 417. Det
Det berører virksomhetens drifts- og utstillingsarealer.
som eier gnr
gnr 25 bnr
gnr 26 bnr
Arealer regulert til midlertidig bygge- og anleggsområde vil medføre driftsulempe for virksomheten
under anleggsperioden. For å minimere reduksjonen av næringsareal bør regulert gang- og sykkelvei
forskyves lengre nord, mot og inn på eiendommen gnr. 26 bnr
bnr 417. Det er uheldig at muligheten for
gjennomkjøring ved varelevering til butikk/verksted/lager blir fjernet. I dag er
to adkomster der
er det to
større kjøretøy kan benytte seg av gjennomkjøring i stedet for å måtte snu foran verkstedet. Det er
ønskelig at
at det lages en reguleringsplan for hele næringseiendommen til Felleskjøpet.
AS som eier gnr
bnr 494 mener det er uheldig at eiendommen blir båndlagt
båndlagt til
Molde Betong AS
gnr 27 bnr
midlertidig bygge- og anleggsområde og foreslår at Statens vegvesen i stedet benytter området sør for
eiendommen. Arealet er utfylt område med steinmasser fra Hjertøysundet
Advokatkontoret Øverbø
v e r b Gjørtz
G j r t z har
har på vegne av virksomhetene Fannestrandveien 71 AS
AS (gnr. 26 bnr.
Advokatkontoret
12, 260 og 457) og Molde Auto AS
AS (gnr. 26 bnr
bnr 17 og 426) redegjort
redegjort for dagens bruk av eiendommene.
AS brukes av virksomhet som driver med salg og vedlikehold av
Eiendommene til Fannestrandveien 71 AS
lastebil og buss, mens eiendommene til Molde Auto AS
AS brukes til forretningsdrift av personbiler og
dagligvarehandel (Rema 1000).
at eiendommene tilhørende Fannestrandveien 71 AS
AS blir regulert til
Planforslaget innebærer at
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som g/s-vei,
g/s-vei, grntareal,
grøntareal, kjøreveg og rundkjøring, en del av
AS vil og få samme reguleringsformål. Denne endringen er
eiendommene tilhørende Molde Auto AS
Det gis innspill på at
drastisk, og vil ha store økonomiske konsekvenser for selskapene. Det
tunnelanlegg/tunnelutslag må trekkes lengre vestover da planforslaget ødelegger eksisterende
næringsdriftsgrunnlag. Masseoverskudd bør benyttes på kommunal eiendom ( gnr. 26 bnr. 4) for
for å
legge til rette for eksempel parkeringsplasser. Tiltaket
Tiltaket bør tas med i planbeskrivelsen/bestemmelsene.
Andre konkrete innspill er opparbeidelse av egnet adkomstvei til restarealet på gnr. 26 bnr. 4 og 260 og
det foreslås:
flytting av trafokiosken til vestsiden av innkjøringsvei til Rema 1000, samt at det
- Forhold til parkeringsplasser, og adkomst
adkomst til øvre platå i vest på GID 26/17
- Plassering
Plassering av sving utenfor inngangspartiet til Rema 1000 og busslommer
- Fremtidig
Fremtidig tunnel videre til Legrovika
- T
i l b a k e f r i n g av areal vest for bruktbilhall og at det bør lages en rigg, bygg- og anleggsplan
Tilbakeføring
§ 4.2. Ber om
om at det fjernes plankrav knyttet
knyttet til endring eller
Det er innvending til planbestemmelsen §
Det
bebyggelse/ areal på eiendommene tilhørende Molde Auto AS.
videreutvikling av eksisterende bebyggelse/
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at det ikke er ønskelig med tunnelutløp og stor rundkjøring på Fuglset.
Beboere i området har signalisert at
Den beste løsningen er en lang tunnel til Leirgrovika. Det er bekymring for økt
økt ulempe med trafikkstøy
og svevestøv. Tunnelutløp på Fuglset vil gi økt
økt trafikk på Enenvegen -– Øverlandsvegen -– Fuglsetbakken,
som mangler helt
helt eller delvis fortau for gående/
gående/ syklende.
sykkelveitrase fra tunnelåpningen og
Fuglsetmarka boligsameie ønsker en annen linjeføring av gang- og sykkelveitrasè
det må velges mindre arealkrevende
vestover mot Felleskjøpets anlegg. Sameiet
Sameiet Enenmarka mener det
støyskjermingstiltak og gjennomsiktig støyskjerm for å bevare utsikten til fjordlandskapet.
Statens vegvesen har i dokument 31.05.2022, E39 Bolsønes
B o l s n e s Reguleringsplan Merknadsbehandling
kommentert innkomne høringsuttaler.
foreslått følgende endringer:
På bakgrunn av offentlig ettersyn har Statens vegvesen foreslått

A) Planbestemmelser
Planbestemmelse
. 2 -– Støy
Stoy
§$ 33.2
(endring)

. 1 0 -– Klima
Klima
§$ 33.10
(endring)

§§ 4.2 -– Næringsområder
(endring)

Forslått endring/
endring/ ny bestemmelse
Forslått
A) Anbefalingene i «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging» T-1442/2021, med grenseverdier for støynivå i
tabell 2, legges til grunn for støyvurderinger.
B) Bygninger med støyfølsomt bruksformål som får støynivå fra
angitt i
vegtrafikk over Lden 55 dB utredes for innendørs støy som angitt
NS 8175 klasse C(30
NS
C (30 dB Lp,A,24t) og en uteoppholdsplass (55 dB
Lden) på størrelse opp til 15 m2.
C)
Dersom kost-/effektivitetsvurdering viser at det
det er
C) Dersom
uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille kravene i lydklasse C, kan
klasse D for rom med støyfølsomt bruksformål (35 dB Lp,A,24t) for
bygg før opp før 1987 vurderes som ambisjonsnivå for støy etter
gjennomført plan/prosjekt. Dette gjelder for de lokale
skjermingstiltakene
D) Boliger med høy vernegrad blir utredet etter NS 8175 klasse D (35
dB Lp,A,24t
E) Plassering og utstrekning av støyskjermer framgår av
støysonekart. Eiendommer med boenheter som kan bli vurdert for
støy er
er oppført
oppført i figur 70 i planbeskrivelsen
F) Støy i anleggsperioden håndteres i samsvar med kap. 6 i T1442/2021. Ved overskridelse av grenseverdier angitt
angitt i tabell 4
skal avbøtende tiltak vurderes
G) Støyskjermer og støyvoller skal være ferdigstilte før veganlegget
tatt i bruk
blir tatt
Det skal legges til
t i l rette
r e t t e for
f o r bruk
b r u k av
av materialer
m a t e r i a l e r med
m e d lavt
lavt
Det
og reduksjon av klimagassutslipp skal brukes
b r u k e s som
som
klimagassutslipp og
ett av beslutningsgrunnlagene for
f o r valg av
av materialer og
og løsninger
ett

A) Bebygd areal BYA skal være maks 75 % BYA
om situasjonsplan: Med søknad om
om tiltak skal det følge
B) Krav om
kotesatt situasjonsplan for byggeområdet. Planen skal
detaljert og kotesatt
angi plassering av planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt
terreng, beplantning, forstøtningsmurer, utforming av veger,
atkomstforhold, stigningsforhold, bilparkering, HC - parkering,
varelevering og avfallshåndtering.
C)
C) Maks gesimshøyde for bygg er 12 meter over gjennomsnittlig ferdig
planert terreng
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§ 4.3 - Innløsning
Innlsning av
bebygde eiendommer
(ny bestemmelse)

§ 5.6 Holdeplass (SH)
- Tillegg
§ 6 Grøntstruktur (GF)
- Tillegg
§ 8.4 Midlertidig byggeanleggsomräde (#3)
og anleggsområde
- Endring

Fuglsetbekken med nødvendig kantvegetasjon legges åpen gjennom BKB8,
slik at det er mulig å videreføre nødvendig kantvegetasjon langs bekken til
strandkant - og til framtidig strandkant ved en fremtidig utfylling.
dagens strandkant
Det skal tilrettelegges forbindelse for gange- og sykkel langs bekkedraget

Følgende eiendommer skal innløses i sin helhet:
33
Gnr.26 bnr 33
47
Gnr.26 bnr 47
49
Gnr.26 bnr 49
51
Gnr.26 bnr 51
Gnr.26 bnr 158
158
Gnr.26 bnr 260
Gnr.26 bnr 452
Gnr.26 bnr 600
211
Gnr.27 bnr 211
som
På eiendommen gnr.
gnr. 26 bnr. 17
17 skal den delen av eiendommen som
er regulert
regulert ttil
i l GF2
er
GF2 og vegformål innløses
innløses
På eiendommen gnr.
gnr. 26 bnr. 55
55 skal bare den delen av bygningen
er vist
vist med
m e d linjetype «Bebyggelse som
som forutsettes fjernes»
som er
rives.
o_SHl kan benyttes til
t i l leskur og bygg for
f o r sykkelparkering»
«Område o_SH1
I området merket GF2 skal det etableres en gangsti mellom o-SFI og
Fuglsetvegen.
a) Området
Området skal brukes til nødvendig arbeid i forbindelse med
etablering av støyvoll/støyskjerming og fjerning av dagens
skjermingstiltak der det er nødvendig.
b) Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidig reguleringsformål, og senest innen andre sommerhalvår etter at veganlegget
tatt i bruk skal områdene ryddes, istandsettes, revegeteres og
er tatt
tilbakeføres til det formål som er angitt
angitt i planen.
c ) § 8.4 Midlertidig bygge- og anleggsområde
anleggsomräde (#4)
c)
Bestemmelsen i §8.2 punkt a og e skal gjelde.
Området kan brukes til tilrettelegging av utskiping av masser.

B)Plankart
B)
Plankart
•• Fortau o_SF8
o SF8 langs Birger Hatlebakks veg forlenges videre sørover til
t i l plangrensa.
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••

a

Deler av Verftsgata er flyttet nordover for å bedre adkomstforholdene på eiendommen Verftsgata
( B o l s n e s Verfts AS) 72 (Reitan Eiendom AS) og nye avkjøringer er tatt
tatt inn i Verftsgata.
70 (Bolsønes

•• På østsiden av Enenvegen er det lagt inn en snarveg der
er gang- og sykkelvegene fra nord og den
d
Ilangs Nerlandsvegen møtes

IIL,

••

Grøntområdet
foreslått i forbindelse med åpning av Fuglsetbekken er tatt
tatt ut.
Grøntområdet som ble foreslått

utvidet
En bedre løsning er å gi bestemmelser til tilgrensende næringsareal BKB 8, som også er utvidet
om at bekken skal åpnes innenfor dette området.
fram til eiendomsgrensa til Verftsgata 74, om
Gjenåpningen får da et
et større mulighetsområde og kan tilpasses ny virksomhet på dette området.
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••

tatt ut
ut fordi det planlegges
Anleggsområdet som var regulert
regulert inn på Fannestrandvegen 84 er tatt
Anleggsområdet blir flyttet
flyttet utenfor denne eiendommen, og en tar heller i
utbygging av området. Anleggsområdet
bruk resten av det utfylte området.

0

Revide

C)
C) Planbeskrivelse

Endring i planbeskrivelsen
punkt 8.1.1
Nytt punkt
Kap. 8.7 -– Støy

Tema

Kapasitet Fannestrandvegen
Tabell (figur 70). Tabellen er hentet fra støyrapporten og omtaler de
eiendommen der det er boenheter som ligger i gul støysone og som
kan få beregnet støynivå i oppholdsrom

Kommunedirektørens
Kommunedirektørens vurdering

at det har vært tett
tett dialog mellom Statens vegvesen og
Kommunedirektøreren registrerer at
Statsforvalteren i Møre og Romsdal knyttet til beskrivelse av støysituasjonen og planbestemmelsene.
Statens vegvesen sitt
sitt endringsforslag medfører at
at det ikke lengre er knyttet
knyttet innsigelse til planen og kan
legges frem til sluttbehandling.
Statens vegvesen har og tatt
tatt til etterretning at det må være knyttet
knyttet reguleringsbestemmelser til
byggeområder med reguleringsformål Næring/forrening/
Næring/forrening/ lager/kontor (BKB). Molde Auto har gitt
gitt
innspill om
om at det ikke skal stilles krav om
om reguleringsplan ved utbygging for utvidelse av eksisterende
satt krav om
om situasjonsplan.
virksomhet. I revidert planbestemmelse (§4.2) er det satt
Statens vegvesen har i sin vurdering av kommentarene fra NVE
NVE pekt
pekt på at bygging av E39 ikke vil
planområdet og
forårsake økt
økt flomfare i Fuglsetbekken. Tiltak med bygging av ny Verftsgate helt øst
øst i planområdet
sykkelvei med fortau samt utvide bredden av Fannestrandvegen vil medføre behov for å bygge en ny
kulvert
kulvert på omtrent 100 meter.
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Møre og Romsdal fylkeskommune har mange innspill til planforslaget. Når det gjelder gående og
om det å «tvinge»
syklende er det påpekt
påpekt at linjeføring vest øst
øst er god i dag. Det er nok ulik oppfatning om
mjuke trafikkanter under rundkjøringa er den beste løsningen. En slik løsning er valgt ved rundkjøringa
på Årø og den synes å fungere greit. Statens vegvesen har i sin merknadsbehandling gjort
gjort rede for hva
som er lagt til grunn for valgte løsning med å heve rundkjøring ca 2 meter fra dagens vegsitasjon og
legge gang- og sykkelveien under. Det er hensyn knyttet til:
vei,, mens 5 meter for bilvei)
- Krav til frihøyde ( 3 meter for G/S- vei
- Grunnvann, flom og havstigning
- Gir forbedret stigning opp Enenvegen
ut mer på nivå med de lavere områdene sør for E39 ved Verftsgata
- Gang/sykkelveien munner ut
Kommunedirektøren har i planprosessen utfordret Statens vegvesen på at mjuke trafikkanter må
prioriteres ved kryssing over Enenveien. Dette må følges opp i skiltplanen. Det må
må være ei målsetting å
at syklister i utgangspunktet slipper å stoppe ved kryssing av Enenveien.
få til lysregulering som gjør at
Fylkeskommunen har gitt
gitt innspill til at det bør være en avkjørsel fra Enenveien inn til
næringseiendommen til Molde Auto. Statens vegvesen har hatt
hatt dialog med grunneier og har valgt å
to avkjørsler fra Enenveien. Det er både kundetrafikk og mye vareleveranse med større
opprettholde to
at det kan være hensiktsmessig å opprettholde dagens avkjørsler inn til
kjøretøy som gjør at
forretningsområdene.
Det er flere som har kommet med innspill til trase
Det
trasè for gang- og sykkelvei. Kommunedirektøren mener
Statens vegvesen har gitt
gitt en god beskrivelse av hva som er gjort av vurderinger i planprosessen for valg
sykkelveitrase øst
at begge øst- vest
av gang- og sykkelveitrasè
øst -– vest over tunnelportalen. Det er og påpekt at
utformet i henhold til kravene til universell utforming. Det å unngå mye stigning må
forbindelsene vil bli utformet
ett vesentlig poeng.
være ett
om
Kommunedirektøren registrerer at private virksomheter og grunneiere har kommet med innspill om
litt på veier, for eksempel Verftsgata og adkomstveier inn mot
endringer med å flytte litt
næringseiendommer i nærområdet ved tunnelportalen. Det er stilt spørsmål knyttet til forhold til
tett dialog med
anleggsfasen Av merknadsbehandlingen fremgår det at Statens vegvesen har tett
grunneierne/næriingsaktøerne i planomområdet. Statens vegvesen har og synliggjort at det
det ikke er så
enkelt å gjøre store endringer, men registrerer at Statens vegvesen har vurdert at deler av Verftsgata
enkelt
litt nordover.
kan flyttes litt
AS (eiendom GID 27/494) har under planlegging et
et større byggeprosjekt. Det dreier seg
Molde Betong AS
om 1200 kvm næringsbygg i et
et område som Statens vegvesen ser for seg å benytte under
om
anleggsperioden til utskiping av masser. For å ivareta de ulike interessene i dette området, er det
foreslått å utvide planområdet
planområdet sør for eiendommen. Det er i revidert plankart foreslått
foreslått at
foreslått
at utfylt areal i
sjø blir regulert til midlertidig anleggsområde. Endringsforslaget anses å være lite konfliktfylt.
Kommunedirektøren mener den kan aksepteres uten å måtte foreta en begrenset høring av
planendringen. Arealet er regulert
næring/kontor/ industri i plannr200609 -– Bolsønes.
Bolsnes. Det har
regulert til næring/kontor/
tidligere vært meldt oppstart av planarbeid for dette området, men ble utelatt
utelatt for videre planlegging når
bypakke Molde ble skrinlagt. Endringsforslaget medfører ikke utfylling i sjø og anses ikke å ha
virkninger for tilgrensende eiendommer.
Statens vegvesen har på eget iniativ foreslått
foreslått å omregulere arealet ved Fuglsetbekken fra friområde til
næringsområde. Kommunedirektøren har ingen merknad til at planbestemmelsen (§ 4.2) er
foreslått
er foreslått
endret slik at en iveratar muligheten for å åpne bekkeløpet og etablere en snarvei (g/s-vei) langs
bekken. Dette synes å være en grei og fleksibel løsning.
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Molde kommunestyre vedtok i k-sak 58/21 at en må se på en tunelløsning i vest mot Legrovika, og
bakgrunnen for at Statens vegvesen har skissert en mulig løsning i planbeskrivelsen. Kommunestyret
har i møte 19.05.2022, k-sak 36/22 (punkt nr
om at i fremtiden må det planlegges for at
nr 3) gitt
gitt signal om
gjennomgangstrafikken forbi Molde ikke må ut
ut i dagen på Bolsønes
Bolsønes,, slik prinsippskisse i
planbeskrivelsen punkt 4.1.4 viser.
Noen av høringsuttalelsene omhandler spørsmål knyttet til anleggsperioden. Det er nok en del spørsmål
tatt
og utfordringer som ikke lar seg besvare i reguleringsplanprosessen. Helse Møre og Romsdal HF har tatt
om drift av ambulansestasjon dersom den etableres i Bolsnønesområdet. Wist Last & Buss
opp spørmål om
har signalisert behov for alternativ tomt.
Kommunedirektøren mener Statens vegvesen har gitt
gitt utfyllende kommnentarer til innkomne
redegjort for de arealmesssige løsninger som er lagt til grunn i detaljplanen.
merknader og redegjort
Bolsones slik den er
Kommunedirektøren vil rå kommunestyret til å godkjenne detaljregulering E39 Bolsønes
oversendt fra Statens vegvesen.

Økonomiske konsekvenser
Det er Statens vegvesen som vil være ansvarlig for gjennomføring av tiltaket med bygging av ny trasé
trase for
Det
E39, og følge opp grunnerverv.

Betydning for folkehelse
utarbeidet en konsekvensanalyse
Planbeskrivelsen omhandler virkning av planen. Statens vegvesen har utarbeidet
der blant annet temaene friluftsliv, by/bygdeliv og naturmangfold er beskrevet.

Marianne Stokkereit
Stokkereit Aasen
Kommunedirektør

Eirik Heggemsnes
Kommunalsjef

Vedlegg
Brev fra Statens vegvesen - Oversendelse av reguleringsplan for vedtak.
Brev fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal - Trekking av motsegn.
Merknadsbehandling, Notat 31.05.2022
Bolsones, revidert
revidert 31.05.2022
Planbeskrivelse E39 Bolsønes,
Reguleringsbestemmelser, revidert 30.05.2022
Balsnes, revidert 31.05.2022.
Reguleringsplankart_E39 Bolsnes,
E39-Julben-Molde inkl Bolsønes,
Bolsnes, 18.03.2022
ROS-analyse E39-Julbøen-Molde
Oversikt - Merknader etter høring og offentlig ettersyn
Romsdal-- Ber om
om at
at innsigelser til
Brev fra Statens vegvesen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal
planforslaget trekkes
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