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§ 1. Generelt 
 

1.1  Planavgrensning 
Reguleringsplanen omfatter reguleringsbestemmelser, tegninger og reguleringsplankart i målestokk 
1:500; blad 1-15. Regulert område er vist med reguleringsgrenser på reguleringsplankartene. Regulerings-
bestemmelsene gjelder for areal som ligger innenfor plangrensen. 
 

1.2  Reguleringsformål 
Planområdet er regulert til følgende formål: 
 
Bygninger og anlegg (PBL § 12-5, punkt 1): 
- Boligbebyggelse (BB) 
- Steinbrudd/masseuttak (BSM) 
- Næringsbebyggelse (BN) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, punkt 2): 
- Kjøreveg (o_SKV, f_SKV og SKV) 
- Gang- og sykkelveg (o_SGS) 
- Gangveg/gangareal (o_SGG) 
- Kjørbar gang og sykkelveg (o_SKF) 
- Kollektivholdeplass (o_SKH) 
- Parkering (SPP) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (PBL § 12-5, punkt 5): 
- Landbruksformål (LNF) 

 
Hensynssoner (PBL § 12-6): 

• Faresoner: 
o Høgspenningsanlegg, høgspentkabler (H370) 

 

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7, punkt 1) 
- Bestemmelseområde, kulturminner (RpBO) 
- Midlertidig anleggs- og riggområde (#) 

 

§ 2. Fellesbestemmelser 
 

2.1  Kulturminne 
Dersom det i forbindelse med utbygging blir oppdaget automatisk fredede kulturminner som tidligere 
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnet. Funn skal straks meldes til 
fylkeskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminne § 8, 2. ledd. 
 

2.2  Universell utforming 
Gang- og sykkelveger, bussholdeplasser og parkeringsplasser skal bygges etter prinsippene om universell 
utforming.  
  

2.3 Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal ligge til grunn for gjennomføringen av 
reguleringsplanen. Målet er å oppfylle grenseverdi 55 dB (Lden) på uteoppholdsplass og utenfor vindu til 
rom med støyfølsom bruk. For innendørs støynivå i boliger er ambisjonsnivået 30 dB (Leq24h). Nødvendige 
tiltak mot støy går fram av støyutredning for reguleringsplan fv. 661 Vik - Leirvikbukta datert 20.02.2018. 
Skjerming skal omlag være 2,5 m høy og føres opp i støyabsorberende materiale 
 
Støyfølsomme bygninger som etter fastlagte støytiltak vist i plankartet likevel får et støynivå over 58 dB på 
uteplass eller over 33 dB innendørs, skal få tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. En oversikt over hvilke eiendommer som i byggeplan vil bli nærmere 
vurdert for mulige støytiltak går fram av tabell 4 i planomtalen. Konkret utforming og utfø-ring av lokale 
støytiltak blir avklart i samråd med den aktuelle eieren, og eventuelt gjennom byggesaks-behandling der-
som tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak, utover vindusutskifting og ventiler, skal det sikres tilfreds-
stillende ventilasjon i samsvar med byggeteknisk forskrift til plan- og bygningslova. 
 
For bygninger bygd før 1987 og der kostnadene med støytiltak blir uforholdsmessig høye, kan en avvike 
fra grenseverdiene for innendørs støy med opptil 5 dB, tilsvarende kravene i NS 8175 klasse D.  
 
Støytiltak skal være ferdigstilt før det settes E39-trafikk på vegen. 
 

2.4  Byggegrense langs offentlig veg 
Byggegrense til veg følger veglova § 29 annet ledd, der annet ikke er vist på plankarta. For hovedvegen vil 
byggegrensa være 50 m fra senter i hver kjørebane.  

 
2.5 Frisiktlinje ved vegkryss 

Innenfor frisiktlinje ved vegkryss skal det være fri sikt i høgde 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 
 

2.6 Landskapsbehandling og terrengtilpassing 
• Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmedium innenfor alle områder som blir berørt av vegbygging 

(inkludert midlertidig rigg- anleggsområde), skal som første del av anleggsarbeidet tas av og mellom-
lagres i anleggsperioden.  



• Alle berørte arealer tilknyttet nytt veganlegg skal istandsettes og revegeteres med mest mulig bruk 
av eksisterende vekstmasser som mellomlagres i anleggsperioden. Områdene skal tilsås med sted-
egne plantearter jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 2 

• Nytt veganlegg skal utføres slik at det tilpasses eksisterende terreng og omgivelser. Alle skjæringer og 
fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sideområdene får en estetisk god utforming, og slik at 
overgangen mot eksisterende terreng blir naturlig jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 2.  
 

2.7.1 Vilkår i bygge- og anleggsfasen 
• Det skal ikke foregå utslipp av skadelige stoffer og/eller avrenning fra anleggsmaskiner og/eller mas-

ser under anleggsarbeidet til vassdrag jf. PBL § 12-7 1. ledd nr. 2. 
• Før anleggsstart skal avbøtende tiltak for å hindre at anleggsdriften medfører alvorlige konsekvenser 

på omgivelsene være planlagt og gjennomført som en del av vegtiltaket jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 10. 
 
2.8 Avvik i arealet for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Grunnerverv skal skje i samsvar med godkjent reguleringsplan. Endringer innenfor område regulert til veg 
vil kunne skje som følge av som for eksempel grunnforhold, feil kartgrunnlag og optimalisering av løs-
ning. Areal som ikke blir brukt til vegformål, skal benyttes som tilstøtende formål eller gå tilbake til opp-
rinnelig formål. 
 

2.10 Formingsveileder 
Det er utarbeidet en formingsveileder som skal sikre gjennomgående estetisk utforming av E39 fra Åle-
sund til Molde. Formingsveilederen ligger vedlagt reguleringsplanen og viser estetisk utforming, byggetil-
tak, materialbruk mv. for vegprosjektet. 
 

2.11 Ytre miljøplan 
Før byggearbeider kan settes i gang, skal det være utarbeidet en ytre miljøplan som sikrer at føringer og 
krav for det ytre miljøet blir tatt vare på en systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering. 
Som del av planen skal det inngå en massehåndteringsplan for matjord. 
 

§ 3. Bygninger og anlegg 
 
3.1 Bygninger som skal fjernes 

Bygninger innenfor planområdet som skal rives/fjernes/flyttes ved gjennomføring av vegtiltaket er vist i 
reguleringsplanen.  
 

3.2.1 Boligbebyggelse 
• Området merket BB32 skal benyttes til boligbebyggelse. I området merket BB32 kan en tiltranspor-

tere og oppføre eksisterende bygning(er) fra eiendommen gnr. 49 bnr. 4. Det skal legges vekt på god 
tilpassing av bebyggelsen i terrenget.  

• Andre områder merket BB er arealer som hører til eksisterende boligbebyggelse 
 

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

4.1 Kjøreveg 
 
4.1.1 Offentlig kjøreveg 

• Kjøreveg merket o_SKV skal benyttes til offentlig kjøreveg, og omfatter vegbane med skuldrer og 
kryssområder. 

• Det er ikke tillatt med andre avkjørsler til hovedvegen og på sideveger enn de som er vist på plankar-
tet. Felles avkjørsler og private avkjørsler er regulert som en del av kjørevegen, og skal være eid av 
det offentlige. Vedlikeholdet skal skje i samsvar med punkt 9 i «Forskrift om alminnelige regler om 
bygging av vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg». 
 

4.1.2 Felles veger  
Det er regulert felles veger merket med f_SKV listet opp nedenfor: 
- f_SKV1 for gnr. 48/43 m.fl. 
- f_SKV2 for gnr. 48/74 m.fl. 
- f_SKV3 for gnr. 48/74, 48/12 m.fl. 
- f_SKV4 for gnr. 48/12 m.fl. 
- f_SKV5 for gnr. 43/58, 48/89, 51/576, 51/1, 48/111 m.fl. 
- f_SKV6 for gnr. 48/56, 48/45, 48/64, 48/57, 48/85, 48/84, 48/67, 48/19, 48/66, 48/76, 48/68, 48/90,  

m.fl. 
- f_SKV7 for gnr. 48/56, 48/45, 48/64, 48/57, 48/85, 48/84, 48/67, 48/19, 48/66, 48/76, 48/68, 48/90, 

48/8, 48/86 m.fl. 
- f_SKV8 for gnr. 48/86 m.fl. 
- f_SKV9 for gnr. 48/86 m.fl. 
- f_SKV10 for gnr. 49/2, 49/1 m.fl. 
- f_SKV11 for gnr. 49/1, 49/16, 49/3 m.fl. 
- f_SKV12 for gnr. 49/8 m.fl. 
- f_SKV13 for gnr. 52/100, 49/23, 52/25 m.fl. 
- f_SKV14 for gnr. 52/22 m.fl. 
- f_SKV15 for gnr. 52/2, 52/1, 52/107, 52/46, 52/106, 52/6, 52/25 m.fl. 
- f_SKV16 for gnr. 52/21, 52/35, 52/14, 52/58, 52/16, 52/45, 58/18, 52/91 m.fl. 
- f_SKV17 for gnr. 52/16, 52/45, 58/18, 52/91, 52/32 m.fl. 
- f_SKV18 for gnr. 52/16, 52/45, 58/18, 52/91 m.fl. 
- f_SKV19 for gnr. 52/32 m.fl. 
- f_SKV20 for gnr. 52/36, 52/32, 50/1, m.fl. 
- f_SKV21 for gnr. 52/17 m.fl. 
- f_SKV22 for gnr. 52/17, 52/101, m.fl. 
- f_SKV23 for gnr. 52/1 m.fl. 
- f_SKV24 for gnr. 52/90, 52/43, 52/24, 52/49, 52/57, 52/103 m.fl. 
- f_SKV25 for gnr. 52/49, 52/57, 52/108, 52/103 m.fl. 
- f_SKV26 for gnr. 52/24 m.fl. 
- f_SKV27 for gnr. 52/24 m.fl. 
- f_SKV28 for gnr. 51/3, 51/196, 51/104, 51/16 m.fl. 
- f_SKV29 for gnr. 51/3, 51/196, 51/104 m.fl. 
- f_SKV30 for gnr. 48/62, 48/53 48/46, 48/52, 48/55 m.fl. 
 
Vegene gjelder også for eventuelle eiere av retter. 

 



4.1.3 Private veger  
Det er regulert private veger merket med SKV for eiendommene listet opp nedenfor.  
- SKV_1 for gnr. 48/43 
- SKV_2 for gnr. 48/5 
- SKV_3 for gnr. 48/56 
- SKV_4 for gnr. 48/45 
- SKV_5 for gnr. 48/103 
- SKV_6 for gnr. 48/20 
- SKV_7 for gnr. 48/84 
- SKV_8 for gnr. 48/67 
- SKV_9 for gnr. 48/66 
- SKV_10 for gnr. 48/76 
- SKV_11 for gnr. 48/68 
- SKV_12 for gnr. 48/93 
- SKV_13 for gnr. 48/7 
- SKV_14 for gnr. 48/14 
- SKV_15 for gnr. 49/2 
- SKV_16 for gnr. 49/3 
- SKV_17 for gnr. 49/4 
- SKV_18 for gnr. 49/15 
- SKV_19 for gnr. 49/13 
- SKV_20 for gnr. 52/36 
- SKV_31 for gnr. 49/18 
- SKV_32 for gnr. 49/4 

 
Vegene gjelder også for eventuelle eiere av retter. 

 
4.1.4 Avkjørsler som skal stenges 

Det er ikke tillatt med andre avkjørsler til vegen enn de som er vist på plankartet. 
 

4.2 Gang- og sykkelveg 
Område merket o_SGS skal benyttes til offentlig gang- og sykkelveg, og har regulert bredde på 3,0 meter. 
Gang- og sykkelveger skal bygges etter prinsippet om universell utforming. 
 

4.3 Gangveg/gangareal 
Område merket o_SGG er gangveg/-areal som tilkomst til kollektivholdeplasser. På disse områdene kan 
det settes opp busskur. Arealene skal bygges etter prinsippet om universell utforming. 

  
4.4 Kollektivholdeplass 
 Områder merket o_SKH skal benyttes til holdeplass for buss. Området skal ha universell utforming. 
 
4.5 Kjørbar gang- og sykkelveg 

Områder merket o_SKF skal benyttes til offentlig kjørbar gang-/sykkelveg, primært som adkomst til boli-
ger. Regulert bredde er 4,5 meter. Kjørbare gang- og sykkelveger skal bygges etter prinsippet om univer-
sell utforming. 

 
 
4.6 Parkering 

Arealet merket SPP skal benyttes til parkering for gnr. 52/24 som erstatning for tapt parkeringsareal på 
grunn av holdeplassen og gangareal (o_SKH14 og o_SGG15). 

 
4.7 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Sideareal merket o_SVT kan benyttes til skjæringer, fyllinger, grøfter, rekkverk, murer og eventuelle støy-
skjermingstiltak langs kjøreveg. Teknisk infrastruktur som rør, kabler, sluk, skilt/skiltportaler og veglys 
kan også plasseres innenfor arealet. 

§ 5. Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift 
 

5.1 Landbruks-, natur- og friluftsområde 
• Område merka LL skal benyttes til landbruksformål. 

 

§ 6. Omsynssoner 
 

6.1 Frisiktsone 
Innenfor frisiktsone ved vegkryss og i avkjørsler skal det være fri sikt i høgde 0,5 meter over tilstøytende 
vegers planum. 

 
6.2 Faresone høgspentanlegg 

Områder merket H370 gjelder sikkerhetssone under og rundt høgspentlinjer. Tiltak i disse områdene skal 
godkjennes av ledningseier. Det kan gjennomføres nødvendig flatehogst. Det er ikke tillate med formål 
for varig opphold innenfor dette området. 
 

§ 7. Bestemmelsesområder 
 

7.1  Bestemmelsesområde RpBO – automatisk fredet kulturminne 
Før iverksetting av anleggsarbeid innenfor planområdet skal det gjennomføres en arkeologisk utgraving 
av de automatisk freda kulturminnene ID231193 og ID231194 som er merka som bestemmelsesområde 
(RpBO) i plankartet. Inngrep i ID231171 og ID 231195 kan gjennomføres uten vilkår. 
Tiltakshaver skal ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomfø-
res, slik at de kan fastsette omfanget av den arkeologiske granskingen. 

 
 
7.2 Midlertidig anleggs- og riggområde 

Generelle bestemmelser for anleggs- og riggområde: 
• Riggområde og anleggsområde kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 

veganlegget, slik som midlertidige bygninger og anlegg, midlertidig lagring og videreforedling av mas-
ser, stedegen vegetasjon, oppstillingsareal for biler/maskinelt utstyr m.v. 

• Når områdene blir tatt i bruk, skal de sikres på forsvarlig måte.  

• Det kan i anleggsperioden anlegges midlertidige veger håndtering av trafikk i bygge- og anleggsfasen. 

• Der rigg- og anleggsbeltet krysser avkjørsler og tilkomstveger/driftsveger, skal anleggsdriften planleg-
ges og utføres slik at den ikke hindrer bruken av disse i vesentlig grad. 



• Matjord skal tas vare på og nyttes til tilbakeføring til landbruksareal. Matjord skal ikke flyttes mellom 
ulike eiendommer. 

• Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av fremmede arter og smittestoff, både gjennom 
flytting av vann eller jord, samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med slike ar-
ter/smittestoff. 

• Etter at anleggsperioden er over, og senest i løpet av sommeren etter ferdigstilling av anlegget, skal 
alle berørte områder settes i stand og sås i, eller være naturlig revegetert. Områdene skal deretter gå 
over til arealformålene som vist i plankartet. 

• Ved overskriding av støygrensene gitt i tabell 5 i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442) skal man følge anbefalingene i kapittel 4 i veilederen til retningslinjene (M-128 2014). 

 
  
§ 8. Rekkefølgebestemmelser 

 
8.1 Boligareal BB32 

Arealet BB32 kan ikke bebygges før det er avklart med tiltakshaver om en skal tiltransportere og oppføre 
eksisterende bygning(er) fra eiendommen gnr. 49 bnr. 4. 
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