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Notat innspill, sammendrag og kommentar, 10.12.18
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Norconsult, Bolgneset - Verdivurdering naturmangfold 2018
Norconsult, Bolgneset – Konsekvensvurdering naturmangfold 2018
Arkeologisk rapport for reguleringsplan Bolgneset, Møre og Romsdal fylkeskommune, 2017
Støyberegning for drift i uttaket, Rambøll.10.10.18
Støyberegning for trafikk, Norconsult 12.9.18
Bolgneset-ROS-analyse.10.12.18
Illustrasjonsplan deponi, 11.2.2019
Notat Oppdatert vurdering av KU natur, 28.1.19
Referat fra dialogmøte mellom SVV, MRFK og BU- 26.3.19
Framdrift planforslag Bolgneset Næringsområde. 26.3.19
Endringer av prosjekterte løsninger Vadsteinsvikveien (E-post Fra BU 29.3.19)
Ferdigmelding marinarkeologisk befaring, 20.2.19
Vedtatt planprogram 14.12.17
Saksfremlegg –fastsetting av planprogram 14.12.17

Saken legges frem for Plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak
Rådmannens innstilling
I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar plan- og bygningsrådet å
legge detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Bolgneset næringsområde,
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datert 10.12.2018, rev. 14.2.19, ut til offentlig ettersyn i seks uker med de endringer
som er tilrådd av rådmannen.

Behandling i Plan- og bygningsrådet - 11.04.2019

Torbjørn Sagen (H) ba om å få sin habilitet vurdert da han sitter i styret i Bolgneset
Utvikling. Han fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet.
Et enstemmig plan- og bygningsråd erklærte han inhabil etter forvaltningslovens § 6.
Ronny Myrset (AP) tok hans plass i møtet.
Bjarne Elde (AP) tok hans plass som leder.

Habiliteten til Geir Nordli (U) og Asgeir Hansen (V) ble diskutert. De var tidligere vara til
styret i Bolgneset Utvikling. De har ikke lenger denne rollen. Begge ble derfor erklært
habile.

Jan Brede Falkevik tok en rask gjennomgang av hovedpunktene i reguleringsplanen.

Bjarne Elde (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar plan- og bygningsrådet å
legge ut detaljregulering med konsekvensutredning for Bolgneset næringsområde, datert
10.12.2018 rev. 14.02.19, ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Planmaterialet som viser vei og avkjørsler korrigeres iht punktene 2 og 3 i referat fra
dialogmøte mellom SVV, MRFK og BU – 26.03.19 – før dette legges ut til offentlig
ettersyn.
Ervervskart vedlegges høringsmaterialet.
Øvrige endringer som er tilrådd av rådmannen i saksframlegget, behandles av
tiltakshaver sammen med andre innspill i høringsperioden.

Votering
Forslag fra Elde ble satt opp mot rådmannens forslag.
Eldes forslag fikk 8 stemmer.
Rådmannens forslag fikk 1 stemme.
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Plan- og bygningsrådet gjorde, mot 1 stemme, følgende
vedtak:
I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar plan- og bygningsrådet å
legge ut detaljregulering med konsekvensutredning for Bolgneset næringsområde, datert
10.12.2018 rev. 14.02.19, ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Planmaterialet som viser vei og avkjørsler korrigeres iht punktene 2 og 3 i referat fra
dialogmøte mellom SVV, MRFK og BU – 26.03.19 – før dette legges ut til offentlig
ettersyn.
Ervervskart vedlegges høringsmaterialet.
Øvrige endringer som er tilrådd av rådmannen i saksframlegget, behandles av
tiltakshaver sammen med andre innspill i høringsperioden.

Saksopplysninger
Denne saken gjelder 1. gangs politisk behandling av forslag til detaljregulering for
Bolgneset næringsområde. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av
havteknologisenter, og utvikle sjønære arealer fra Bolgneset og vestover. Rambøll
fremmer planen på vegne av Bolgneset Utvikling AS. Rådmannen tilrår at planforslaget
sendes på offentlig ettersyn med de endringer som tilrådd i saksframlegget.

Bakgrunn
I oversendelse datert 27.11.18 fremmes forslag til reguleringsplan med
konsekvensutredning for Bolgneset næringsområde. Planforslaget er fremmet av
konsulentfirmaet Rambøll på vegne av Bolgneset Utvikling AS (BU), heleid av
Kristiansund kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av
næringsområde på Bolgneset.
Formannskapet i Kristiansund kommune vedtok i juni 2016 (sak 16/57) å satse på et
havteknologisenter på Bolgneset. Kristiansund kommune vedtok lokaliseringen av et slikt
havteknologisenter lagt til Bolgneset av flere grunner. Området er sjønært med en lengre
kystlinje som muliggjør tett kontakt med havet for alle som etablerer seg. Den sjønære
delen av Bolgneset kommer ikke i konflikt med boligeiendommer, og inneholder ikke
dyrket mark. Etableringen vil medføre uttak av store fjellmasser og mye fylling i sjøen.
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Planområdet ligger på Bolgneset
på Frei, rett sør for Kristiansund
by, og dekker et areal på ca.
1082 daa. Det er et typisk
kystlandskap. Området heller i
hovedsak mot nord, ned mot
sjøen. Planområdet omfatter også
fv. 267 Vadsteinsvikveien i en
strekning på ca. 2 km som
strekker seg fra krysset ved
Husøyvegen til Daudmannsdalen

Kart som viser tiltakets plassering.

Kartet viser planens
avgrensning.

Planstatus
Kommunens arealdelplan (2009 – 2020) angir deler av planområdet som «framtidig
ervervsareal» (blått areal). Øvrig del av planområdet er angitt som LNF-område, men er
vist som «mulig framtidig næringsareal» i kommuneplanen. Kommuneplanen viser også
framtidig adkomstveg og massedeponi innenfor planområdet.
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Da forslaget om et fremtidig næringsareal på Bolgneset ble fremmet i forbindelse med
kommuneplanprosessen frem til 2011, hadde Fylkesmannen innsigelse til forslaget med
hensynet til landskaps- og naturfaglige interesser. Innsigelsen ble etter drøftinger
trukket, men det ble tilrådt at næringsarealet på Bolgneset beholdt sin ikke bindende
skravur i kommuneplanen (se utklipp fra kommuneplanen over).
Omkring 2012 ble det fremmet forslag om etablering av et avfallsdeponi i
Daudmannsdalen, planlagt i nærheten av det foreslåtte planforslaget for Bolgneset
havteknologisenter (rødt felt i kartet over). Fylkesmannen var i sin høringsuttale til
deponiet kritisk til forslaget. Begrunnelsen er samme argumentasjon som ble brukt for
Bolgneset i kommuneplanprosessen, at «det vil punktere og fragmentere et stort,
sammenhengende og fjordeksponert område som bør holdes fritt for tyngre
terrenginngrep». Planforslaget for deponiet stoppet senere opp.
Deler av planens formål er med andre ord i strid med kommuneplanens arealdel, og
tiltaket vil påvirke store natur og landskapsområder. På grunn av dette ble det i
oppstartsmøtet med kommunens planmyndighet den 6.6.2017, stilt krav om
reguleringsplan med konsekvensutredning (KU), jfr. KU-forskriften vedlegg 1.
Oppstart av reguleringsplanarbeid, samråd og medvirkningsprosess
Planmyndigheten skal i oppstartsmøte klargjøre om oppstart av planarbeid
tilrås.
I oppstartsmøtet viste plan- og byggesaksenheten til at storparten av arealet er i strid
med kommuneplanens arealdel, og at kommunen tilrår at framtidig bruk i slike tilfeller
bør avklares gjennom revisjon av ny arealdel av kommuneplanen. I møtereferat som ble
ført i pennen av prosjektleder fra Bolgneset utvikling, står at administrasjonen vil gi sin
tilrådning om videre planprosess etter intern drøfting og avklaring. Kort tid etter
oppstartsmøtet tilkjennega plan- og byggesaksmyndigheten sin skepsis til planoppstart
av følgende begrunnelse;




Store naturverdier (vinterbeiteområde for sjøfugl) i sjøområdene utenfor
Bolgneset. Miljødirektoratets naturbase viser dette som et område for «arter av
nasjonal forvaltningsinteresse».
De naturlige og ubrutte sjønære landskaps- og naturområder som finnes her, og
som det finnes lite av i kommunen, og langs Bremsnesbassenget. Gradienten går
fra sjø til fjell.
Inngrepet vil bli meget stort og synlig. Uheldig med tanke på
landskapsvirkningen.

Bolgneset Utvikling AS vedla ikke referatet fra oppstartmøtet til forslag til planprogram
som var ute til høring.
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Varsel om oppstart av privat planarbeid ble kunngjort i Tidens Krav 21.6.17. Samtidig ble
forslag til planprogram sendt på høring, og lagt ut på hjemmesiden til kommunen.
Berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, naboer, grunneiere og berørte parter ble
varslet ved brev datert 22.6.17 med høringsfrist 18.8.17.
Åpent informasjonsmøte med presentasjon av planarbeidet og planprogrammet ble
avholdt på Rensvik samfunnshus tirsdag 1. august 17. Det kom inn merknader fra
følgende ved planoppstart:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune, 23.08.2017
2. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 17.08.2017
3. Statens vegvesen, 25.08.2017
4. Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.07.2017
5. Avinor, 17.08.2017
6. Kystverket Midt-Norge, 06.07.2017
7. NEAS – Nordmøre Energiverk AS, 14.08.2017
8. Kristiansund kommune, kommunalteknikk, 04.08.2017
9. NTNU Vitenskapsmuseet, 04.09.2017
10. Bolga velforening, 14.08.2017
11. Mekvik Eiendom AS, 16.08.2017
12. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz, 10.08.2017
13. Marin Margret Jonsdottir og Oli Kr. Hrafnsson, 13.08.2017

Uttalelsene til planprogrammet inneholder både merknader til planprogram og innspill til
oppstartet reguleringsplanarbeid. Uttalelsene ble vurdert i saksframlegget ved plan- og
bygningsrådets behandling og fastsetting av planprogram, jfr. sak nr. 17/53. Kopi av
disse høringsuttalelser var vedlagt saken og vedlegges derfor ikke her på nytt. Disse
ligger som vedlegg til saken og kan leses der.

Vedtatt planprogram
Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning ble fastsatt av plan- og
bygningsrådet i møte den 14.12.17 i sak nr. 17/53. Planprogrammet har til hensikt å
avklare premissene for det videre planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes
og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. I saksfremlegget til
plan- og bygningsrådet ble det vist til at plan- og byggesaksmyndigheten var skeptisk til
oppstart av planarbeidet for areal som ikke ligger inne i kommuneplanens arealdel (se
begrunnelse under planstatus). Rådmannen påpekte at bystyret har vedtatt å utvikle et
nytt næringsareal på Bolgneset og vestover til bruk for havteknologi. Rådmannen mente
det derfor måtte åpnes for oppstart av planarbeidet.
Plan- og bygningsrådet vedtok i møtet den 14.12.17 at planområdet måtte utvides og ta
med seg tilstrekkelig areal til gang- og sykkelvei, busslommer m.m.
Utvidelse av planområdet
På grunn av dette varslet planlegger den 14.5.18 en utvidelse av plangrensen langs fv.
267 Vadsteinsvikveien. Frist for uttalelse ble satt til 5.6.18. Det kom inn kun én uttalelse
til denne høringen. Fra Møre og Romsdal fylkeskommune den 4.6.18.
Fylkeskommunen har ingen planfaglige merknader til endring av plangrensen.
De viser til et automatisk fredet kulturminne i svingen ved Nerbolga, med ID7230.
Dette er et bosetning -aktivitetsområde fra steinalder. De skriver følgende:
Lokaliteten ser ikke ut til å bli direkte berørt av planlagt tiltak. Vi ber om at det i planen
blir lagt inn en bestemmelse om at det skal settes opp et sikkerhetsgjerde langs
ytterkanten til Askeladden ID 7230 mot veien under anleggsfasen for å hindre at det skjer
skade på kulturminnet. Gjerdet skal sette opp i samråd med oss.
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Videre ber de om at det gis bestemmelse med krav om gjerde som skjermer kulturminnet,
i samråd med fylkeskonservatoren.

Planlegger kommenterer dette slik;
Det viser seg at utvidelse av Vadsteinsvikveien med gang-/sykkelveg medfører at
sikringssonen til kulturminnet ID 7230 vil bli berørt av annen veggrunn, i et område på 33
kvm. Det må avklares med Møre og Romsdal fylkeskommune tillatelse til å midlertidig
gripe inn i sikringssonen i anleggsperioden for vegen. Selve kulturminnet med sikringssone
legges inn i plankartet med hensynssone D (H730) og med tilsvarende bestemmelse som
gravrøysa ID 56452. Eksisterende veg innenfor sikringssona må kunne fjernes på
strekningen som reguleres til landbruksformål og reguleres derfor til anleggs- og
riggområde i tillegg. Det gis også bestemmelse om anleggsperioden og krav til markering av
kulturminnet med gjerde.

Rådmannen har ingen tilleggskommentar.
Det ble avholdt informasjonsmøte om planen den 29.5.18 i bystyresalen, og da
hovedsakelig om utvidelse av Vadsteinsvikveien og planområdet. Inviterte til dette
folkemøtet var beboere langs Vadsteinsvikveien.
Vedtatt planprogram samt saksframlegg ble i oversendelse 18.6.18 sendt de som hadde
uttalt seg til planprogrammet.

Planforslag med konsekvensutredning
Innsendt materiale – prosess.
27.11.18

Planforslaget ble oversendt.

10.12.18

Kommunens reguleringsavdeling påpekte raskt at det manglet uttalelsene
fra siste varsel som skal ligge ved planmaterialet og være kommentert og
vurdert av planlegger. Planlegger sendte den nytt materiale.

27.1.19

Reguleringsavdelingen sendte over spørsmål/problemstillinger til
planlegger.

28.1.19

Spørsmål/problemstillinger gjennomgått med planlegger. Det ble
konkludert med at det var behov for tilleggsutredninger, og derav
revidering av planmaterialet.

29.1.19

Administrasjonen skrev følgende til Rambøll;
Det er ikke nok tid at Rambøll svarer ut våre merknader/oversender nytt
planmateriale, og at vi får tid til å gå gjennom dette,- samt saksbehandler
dette innen skrivefrist som er 7.februar for PBR møtet den 21.2. Vi skriver
at det er møte i PBR den 14.3.

14.2.19

Reguleringsavdelingen mottar nytt revidert planmateriale.
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18.2.19

Reguleringsavdelingen gjøres kjent med at Statens vegvesen har klare
innvendinger mot løsninger på fylkesveien;
 Samferdselsutvalget har godkjent veiavvik på vilkår om avbøtende
tiltak i møte den 05.09.2018.
 Avbøtende tiltak ble ikke godkjent av Fylkestrafikktryggingsutvalget i
møtet den 12.2.19.
Planmaterialet inneholder ingen opplysninger om disse utfordringene.

20.2 19

Notatet fra Statens vegvesen til Bolgneset Utvikling (BU)/ Norconsult;
«Vegvesenet har klare innvendinger mot løsninger på fylkesveien. Det
dreier seg bla om kurvaturkrav, sikt, utbyggingsrekkefølge og
finansiering.»

20.2.19

Administrasjonen gir planlegger og BU beskjed om at;
«det ikke er tilrådelig og legge fram innsendt planforslag for politisk
behandling, før man har funnet løsning på vilkår/avbøtende
vegtrafikkløsninger jfr. brev fra Statens vegvesen (SVV) datert 20.2.19. Til
det er planforslaget ikke entydig og godt nok utredet. Vår saksbehandling
og påfølgende høringsprosess vil bli meget uryddig, og vanskelig og
håndtere, når man vet at planforslaget ikke er tilfredsstillende og må
endres.
For naboer vil også prosessen bli uryddig, da materialet trolig ikke viser
endelige konsekvensene for disse eiendommen. Saksbehandlingsmessig vil
dette også gi merarbeid for administrasjonen.»

27.3.19

E-post fra BU til planavdelingen med referat fra dialogmøte mellom Statens
vegvesen (SVV), Møre og Romsdal Fylkeskommune (MRFK) og Bolgneset
Utvikling (BU). Møtereferatet er vedlagt. Tema; finne omforente løsninger
på Vadsteinsvikveien slik at planmaterialet kan ajourføres og sendes
planavdelingen til 1. gangs behandling. Av møtereferatet står at det skal
innarbeides to mindre endringer til de prosjekterte løsningene for
Vadsteinsvikveien. Dette ettersendes planavdelingen rett over helgen.

29.3.19

E-post fra BU. Her sies følgende;
Nå viser det seg at pga. oppstått situasjon hos Norconsult, så har de
dessverre ikke kapasitet til å tegne inn disse to endringer før nærmere
påske. Vi har i dag drøftet dette med SVV og MRFK, og begge uttrykker
forståelse for den oppståtte situasjonen. De har derfor begge i e-poster
gjengitt nedenfor, skriftlig bekreftet at også foreslåtte endringer i de to
første punktene kan behandles av SVV og MRFK i høringsperioden.
Situasjonen er også drøftet med Rambøll, prosjektansvarlig Eva
Bergsodden, og hun er tydelig på at innspillene SVV i brev 20.02.2019 nå
er avklart i dialogmøtet til å gjelde tre konkrete endringer, og at
planforslaget da bedre kan forsvares å bli lagt ut på høring, og at disse
endringene greit behandles i høringsperioden.
Konsekvensene av de tre endringene vil berøre kun en håndfull grunneiere
hvor ingen mister private opparbeide plener. Tiltakshaver planlegger å ha
særskilte møter med disse i høringsperioden når endringene til
planforslaget er tegnet inn og godkjent av SVV og MRFK. Med den erfaring
vi har med disse grunneierne fra høringen av planprogrammet, er vi
overbevist at de gir sin tilslutning til disse forbedringene av sikten ved
avkjørslene uten at dette må ut på en komplett ny høring. Vi gjentar
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samtidig at styret i Bolgneset Utvikling AS uansett har bekreftet å ta risiko
for konsekvensene av en ny høring
Planmateriale er nå følgende:
Plankart, datert 10.12.18
Reguleringsbestemmelser, datert 14.2.19
Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 14.2.19
Vedlegg 1

Mottatte innspill på varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet for
Bolgneset næringspark
Vedlegg 2
Sammendrag og kommentarer til mottatte innspill
Vedlegg 3
Illustrasjonsplan alternativ A
Vedlegg 4
Illustrasjonsplan alternativ B
Vedlegg 5
Norconsult, Notat – Bølgeanalyse i Bolgneset, 22-01-2018
Vedlegg 6
Overordna VA-plan
Vedlegg 7
Tegningshefte Vadsteinsvikveien Fv 276 Vadsteinsvikveien, Norconsult
Vedlegg 8
Bilder i fra 3D-modell som viser landskapsmessige konsekvenser, alt A og alt B
Vedlegg 9
Norconsult, Bolgneset - Verdivurdering naturmangfold, 2018
Vedlegg 10
Norconsult, Bolgneset – Konsekvensutredning naturmangfold, 2018
Vedlegg 11
Arkeologisk rapport for Reguleringsplan for Bolgneset, Møre og Romsdal
fylkeskommune, 2017
Vedlegg 12
Støyberegning for drift i uttaket, Rambøll
Vedlegg 13
Støyberegninger for trafikk, Norconsult
Vedlegg 14
Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 10.12.18
Illustrasjonsplan deponi 11.2.19
Notat Oppdatert vurdering av KU natur, 28.1.19

Endelig vedtatt plankart og bestemmelser vil være planens juridiske dokumenter. Øvrige
dokumenter er viktig forklarende tilleggsmateriale til planen og er med på å klargjøre hva
planen innebærer av utbygging i planområdet. Disse dokumentene er ikke rettslig
bindende, med mindre at det i bestemmelser til planen er fastsatt at de skal ha samme
rettsvirkning som planen.
Planforslaget med konsekvensutredning er stort og omfattende. Rådmannen gir her en
beskrivelse av hva som planlegges, og hvilke konsekvenser dette medfører. Rådmannen
henviser også til dokumentene som utførlig beskriver dette. Planforslaget hjemler i
hovedsak for følgende:
Planforslaget
Forenklet sagt vil det tas ut ca. 3,7 millioner m3 stein fra et areal på ca. 300 daa.
Massene skal fylles i sjø for å skape et fyllingsareal på ca. 480 daa, hvor det tenkes
etablert næringsareal/-bebyggelse med unntak av tungindustri og bensinstasjon/
vegserviceanlegg. Det hjemles også for bebyggelse til undervisningsformål. Resten av
steinen skal selges til offshoreformål. Steinuttaket starter i vest hvor det vil bli etablert
utskipningskai. Adkomstveien til området vil gå fra Vadstensvikveien gjennom
Daumansdalen, hvor den deler seg i vei ned til vestre og østre del av næringsområdet.
Masseuttak/anleggsperioden
Uttaksområdet dekker et areal på ca. 300 daa. Volumet av fjellmassene vil avhenge av
dybden på uttaket. Laveste nivå for etablert næringsområde er satt til + 3 m.o.h.
Uttaket skal gjennomføres fra vest mot øst, med mulig parallell oppstart av
uttaksområdene. Dette vil måtte tilpasses økonomiske og markedsmessige
rammebetingelser. Næringsareal etableres fortløpende etter som uttaket beveger seg
østover.
Uttaksområdet vest.
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Uttaksområde vest er definert helt vest i området (områdene BAA1-BAA7). Volumet er
ca. 1,3 millioner m3 fast fjell. Dette utgjør ca. 1,7 millioner m3 anbrakte masser, som i
sin helhet skal benyttes til utfylling i sjø. For dette uttaksområdet er det massebalanse.
Her vil fjellet som tas ut kun bli benyttet til utfylling. Det vil i denne fasen ikke foregå
knusing ned til ulike fraksjoner av pukk for salg.
Uttaksområde øst
De resterende fjellmassene innenfor planområdet østover (områdene BAA8-BAA13) vil bli
sprengt ut, og fordelt på utfylling og knusing. Dette uttaksområdet utgjør samlet ca. 2,4
mill. m3 fast fjell. Av dette vil ca. 1 millioner m3 fast fjell bli benyttet til utfylling. Resten
vil erfaringsmessig bli knust til pukk i 3 og 5 tommers størrelser. Dette vil utgjøre i
størrelsesorden ca. 3,2 millioner tonn pukk.
Denne pukken vil bli lastet på båt med eget lasteanlegg som er montert ved sjøfronten.
Pukken vil primært bli solgt til offshoreformål, men det kan også bli solgt til kunder innen
bygg og anlegg som ser seg bedre tjent med å få fraktet pukk og grus med båt. Dette er
en mer miljømessig og kostnadseffektiv avsetning enn tradisjonell frakt med lastebiler
over større avstander. Det er en intensjon i prosjektet at frakt av masse på bil skal
begrenses så mye som mulig. For uttaksområde øst vil det være behov for et riggområde
til maskiner og utstyr, inkludert lasteanlegg. Det vil også være behov for en midlertidig
kaifront, areal til lasteanlegg og lagerplass for ferdigprodusert pukk.
Uttaksområde vest og øst vil kunne gjennomføres innenfor en tidsperiode på henholdsvis
ca. 1,5 og ca. 7 år.
I Daumannsdalen reguleres et felt for deponering av løsmasser (organiske masser) som
vil bli flått av terrenget før sprengning. Ca. 150.000 m3 løsmasser vil deponeres innenfor
dette feltet.

Næringsparken
Planforslaget presenteres med ett lokaliseringsalternativ, men med utbyggingsalternativ
A og B. Forskjellen mellom de to alternativene er at i alternativ A ligger hele
næringsområdet på en flate, mens i alternativ B er området delt opp i flere terrasser.

Bilde fra 3D-modell for alternativ A i fugleperspektiv.
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Bilde fra 3D-modell for alternativ B i fugleperspektiv

Næringsparken skal utvikles fra vest mot øst med utfylling av stein i sjøen fra fjell som
sprenges ut innenfor området på land. Området reguleres derfor til kombinert
masseuttak og næringspark.
Planbeskrivelsen sier at næringsområdet skal opparbeides med en sentral overordnet
grønnstruktur som knytter næringsområdet sammen med eksisterende terreng i sør og
som deler opp området i en vestlig og en østlig del. Det skal legges til rette for at man
kan bevege seg til fots gjennom et naturområde fra kaifronten og helt opp til
Vadsteinsvikveien og videre opp mot Freikollen. I tillegg rammes området inn av et
grønnstrukturbelte i sør og mot Bolgneset-odden i øst og Valelva i vest.
Det sies videre at næringsområdet skal opparbeides med flere soner med blågrønne
strukturer, som håndterer overflatevannet og som bryter opp de harde flatene med
grønne områder.
I alternativ A ligger alt på en flate med jevn helning ut mot sjøen på 1:200. I alternativ B
er området i bakkant terrassert i flere høyder som bl.a. følger adkomstvegene nedover. I
alternativ B vil en derfor tidligere komme frem til de næringsbyggene som ligger i
bakkant av næringsområdet.
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Alternativ A; ligger alt på ei flate med jevn helling mot sjøen. Kai er vist med blå linje.

Alternativ B; her er området i bakkant terrassert i flere høyder. Her vil en tidligere komme fram til
næringsbygningene som ligger i bakkant av næringsbyggene. Kai er vist med blå linje.

Bestemmelsene foreslår at det skal hjemles for bebyggelse for undervisningsformål og
næringsbebyggelse med unntak av tungindustri og bensinstasjon/veiserviceanlegg. Det
vil si at det skal hjemles for kontor, hotell/overnatting, bevertning, industri, lager, annen
næring. I tillegg bebyggelse for næringsformål. Det vil si at det ikke bare er næring
knyttet til havteknologi som kan etableres seg her. Formålet tillater ikke at privat eller
offentlig tjenesteyting kan etablere seg her.
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Planen viser ingen bygninger. Planområdet er delt inn i 13 byggeområder som vist på
kartet nedenfor. For hvert delområde (eller flere) skal det utarbeides illustrasjonsplaner
om viser planlagt bebyggelse, plassering, adkomst m.m. Innenfor de forskjellige
byggeområdene er det satt ulike krav til byggehøyde. Innenfor områdene som ligger inn
mot bruddveggen, BAA6, BAA7 og BAA10, er det også satt krav til minimum byggehøyde
på bygningene for å skjule bruddveggen. De høyeste byggene skal ligge inn mot
bruddveggen og i den midtre delen av planområdet. Bygningene blir lavere ut mot
planområdets ytterkanter i vest og øst, og lavere ut mot sjøkanten. Ingen bygg skal
bryte horisonten. De høyeste bruddkantene vil få en høyde på ca. 35-40 meter etter
utsprenging.
Innenfor BAA13 skal det ikke være lov å bygge. Det er ønskelig å opprettholde en
siktsone fra kulturminnet på Bolgneset fritt for bebyggelse.

Infrastruktur
Fv. 267 Vadsteinsvikveien blir adkomstveg ut til området. Vegen omreguleres fra krysset
med Husøya og ca. 2 km, fram til og med ny rundkjøring ved Daudmannsdalen som blir
avkjørsel til Havparken. Vadsteinsvikveien skal oppgraderes til tofeltsveg.
Dimensjoneringsklasse U-Hø2 med fartsgrense 60 km/t. Dette er en utbedringsstandard
med vegbredde 6,5 m. Parallelt med vegen skal det også anlegges en GS-veg med
bredde på 3 m. Mellom kjørevegen og GS-vegen blir det en trafikkdeler med 1,5 m
bredde. Totalbredde blir 11 m. Rekkverk i ytterkant mot skråninger
kommer i tillegg der det er behov for det. Det foreslås rekkefølgebestemmelser ved at
veiutvidelsen skal skje ved ÅDT større enn 800 og bygging av gang-sykkelvei ved ÅDT1500. Det er behov for erverv av areal for bygging av gang- og sykkelvei.

Rådmannens vurdering og tilrådning.
Lokalisering
Formannskapet i Kristiansund kommune vedtok i juni 2016 (sak 16/57) å satse lokalt på
et havteknologisenter. For å legge til rette for denne satsingen ble det vedtatt å utvikle
et helt nytt næringsareal på Bolgneset og vestover til dette formål.
I planoppstartsmøtet tilrådde plan- og byggesaksenheten ikke planoppstart på grunn av
at storparten av arealet er i strid med kommuneplanens arealdel, og på grunn av
negative konsekvenser på natur og landskap. Det ble tilrådd at framtidig bruk bør
avklares gjennom revisjon av kommuneplanen.
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Planoppstart med forslag til planprogram ble likevel kunngjort. I saksfremlegg for
fastsetting av planprogrammet viste rådmannen til at bystyret har vedtatt å utvikle et
nytt næringsareal på Bolgneset, og tilrådde godkjenning av planprogrammet.
På grunn av at formannskapet har valgt stedet Bolgneset som lokalisering av et
havteknologisenter, omhandler reguleringsplanen kun ett lokaliseringsalternativ. Dette
alternativet vurderes opp mot 0-alternativet, som er «ikke utbygging av Bolgneset til
havteknologisenter». Rådmannen er meget positiv til etablering av et havteknologisenter.
Konsekvensutredning burde imidlertid vurdert flere lokaliseringsalternativer.
I planbeskrivelse pkt. 7.6 Samfunn side 61 står;
Når Kristiansund kommune besluttet en stor satsing på nytt næringsgrunnlag,
vurderte man naturlig nok primært områder innenfor egen kommunegrense. De
politiske vedtakene innebærer ikke store bevilgninger til slik satsing i andre
kommuner.
I tillegg tilsa samtaler med aktuelle leverandørmiljøer at lokalisering i nabokommunen
Averøy er mindre aktuelt. Hestvikholmene som der er det eneste alternativet i
nærheten, vil riktignok snart ha et tilgjengelig areal på Averøya på ca. 300 dekar,
men arealene er privatrettslig bundet opp til andre aktører og annen satsing.
Innenfor kommunegrensen finnes det ikke tilgjengelige ferdige utviklede
næringsarealer av denne størrelse med kaimuligheter, uten å måtte fortrenge
allerede etablerte virksomheter. Det har heller ikke vært mulig å finne ikke-utviklede
sjønære områder i denne størrelsesorden, hvor det kan utvikles ny næring uten å
komme i konflikt med boligområder. Bolgneset gjenstår som det eneste området,
med sin størrelse, nærhet til riksvei, flyplass og bykjernen med alle tilbud. Området
ligger ideelt til på sørsiden av Bremsnesfjordbassenget, som binder sammen øyene
og havnæringer som er plassert sjønært. Veien er kort til leia.
Plantype, utredningspunkter og innhold
Planprogrammet som er vedtatt, klargjør hvilke tema som skal utredes. Planmyndigheten
ga planlegger (Rambøll) tilbakemelding i uke 3, og spørsmål i e-post datert 27.1.19 og
på skypemøte den 28.1.19, om at en del tema var mangelfullt utredet. Planmyndigheten
mottok etter dette et korrigert planmateriale den 14.2.19.
Planmyndigheten har tidlig i prosessen tilrådd at planen for Bolgneset burde vært
behandlet som en områderegulering, med påfølgende (senere) detaljreguleringer for
delområder i planen. Begrunnelsen for dette er at detaljregulering er ment for konkrete
og avgrensede prosjekter. Dersom planen skal avklare forutsetningene for et konkret,
avgrenset prosjekt, vil detaljregulering være godt egnet. Skal planen avklare arealbruk
og viktige sammenhenger i et større område, vil områderegulering være godt egnet.
Se veileder kap 2.4-2.6;
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pd
fs/reguleringsplanveileder_sept_2018.pdf
Oppdragsgiver Bolgneset Utvikling har imidlertid ikke ønsket dette, og har fremmet
planen som en detaljregulering.
En detaljregulering med konsekvensutredning skal utrede og vise virkningene av en full
utbygging. Dette vil si konsekvensene av den maksimale utbyggingen planen hjemler for.
Det er spesielt viktig ovenfor naboer og beslutningstakere at de gjøres kjent med den
fulle virkningen av planen. I en stor plan som Bolgneset næringsområde, som vil berøre
hele kommunen, er dette særdeles viktig. Rådmannen vil her bemerke at noen av
planens utredningsteam ikke beskriver virkningene av planens maksimale utbygging. For
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enkelte deltema har man satt, riktignok faglige avgrensinger/begrensninger, til grunn for
konsekvensbeskrivelsen. Eksempel: i temaet «veitrafikk» legges til grunn en ÅDT
(årsdøgntrafikk) på 2000 biler med bakgrunn i at det vil bygges ca. 85 000 m2 kontor,
servicebygg og lagerutbyggingen. Denne ÅDT-størrelsen legges også til grunn for
støyutredningene som er vedlagt planmaterielt. Utfordringen er imidlertid at planen
hjemler for en mye større utbygging enn dette (over 2 mill. m2). Planmyndigheten har
drøftet dette med Rambøll. Rambøll melder tilbake at planen viser utnyttelsesgrad ved %
BYA og høydebestemmelser. Vi vil i vurdering av de ulike tema nedenfor, ta opp denne
divergensen mellom mulig full utbygging og hva utredningene omtaler.
Rådmannens vurdering følger de tema som planprogrammet inneholder. Men, for å få litt
perspektiv på prosjektets størrelse og innhold, startes det med temaet
C. Næringsliv og sysselsetting som planbeskrivelsens pkt. 7.6.1.

C. Næringsliv og sysselsetting» (planbeskrivelsens pkt. 7.6.1 )
Konsekvensutredningen setter verdien til stor fordi området er lett tilgjengelig, godt
egnet til denne typen utbygging og gir begrensede negative konsekvenser for
omgivelsene.
Reguleringsplanen vil gi mulighet for den største nærings-/industrietableringen i
Kristiansund i nyere tid. Planområdets næringsområder (BAA 1-16) vil gi et flateareal på
482.000 m2. Omtrent like stort areal som Vestbase (på Nordlandet) har i dag.
Planbestemmelsene for Bolgnesetområdet hjemler for en arealbruk for
næringsbebyggelse som kontor, hotell/overnatting, bevertning, industri, lager, og
undervisning. Det tillates ikke tungindustri, og bensinstasjon/veiserviceanlegg. Det åpnes
derfor for næringer som ikke er relatert til havteknologi. Den foreslåtte bruk er således
relativ åpen. Men, den hjemler ikke for privat og offentlig tjenesteyting, eksempelvis
Nav, skattekontor eller private kontorbedrifter som selger tjenester. De ulike delfeltene
er gitt en utnyttelsesgrad, hvor det for alle felt er satt maksimum byggehøyde. For
enkelte felt er det satt minimum bygningshøyde, eksempelvis BAA 7 og 10. Der skal
bygningene ha en minimumshøyde på +25 m.o.h. og maks 50 m.o.h. Dette for å dekke
til bakenforliggende skjæringer/bruddvegger som kan få en høyde på vel 40 m.o.h. I
planen er det forutsatt en BYA= 70%, dvs. at maksimum 70 % av grunnarealet kan
bebygges (BYA=70%).
Planavdelingen har spurt Rambøll om hvor stor bebyggelse planen faktisk hjemler for. De
henviser til planbestemmelsene. Et overslag av planens maksimale utnyttelse er gjort av
administrasjonen. Her er lagt til grunn planens BYA= 70%, og at det bygges ut til
maksimal satt cotehøyde med etasjehøyde på 4 m. Forutsettes dette, så hjemler planen
for vel 2.200.000 m2 gulvareal. Bygges ca. 10% av dette arealet ut, så gir dette ca.
220.000 m2 gulvareal. Til sammenlikning har Vestbase vel 100.000 m2 areal til kontor,
lager og verksted.
I planbeskrivelsens pkt. 7.6.3 «Veitrafikk» står følgende om utnyttelse;
Hele næringsområdet er netto ca. 450 daa, og det er grovt anslått at ca. 50% av dette er
tomtegrunn for bebyggelse, resten er vei, kai, blågrønnstruktur mm. På denne
tomtegrunnen er det anslått en utnyttelsesgrad til bebyggelse på 25% (BYA uten
parkeringsareal). Dette gir et samlet fotavtrykk for bebyggelse på ca. 56.000 m2. I
overslaget er det antatt at ca. 25% av dette benyttes til kontorbebyggelse som bygges i
gjennomsnittlig tre etasjer, 20% benyttes til servicebebyggelse, og 55% til lager,
produksjon og vedlikehold. Bebyggelse for service, produksjon og vedlikehold kan bli
bygget i ulike høyder, avhengig av virksomhetens type, men det er forutsatt kun en etasje
ved beregning av gulvareal.

Dette vil etter Rådmannen overslag gi ca. 83.000 m2 bebyggelse/gulvareal.
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Det sies videre i samme kapittel;
Det understrekes at utnyttelsen av området i dette regne eksemplet er relativt lav. Dette er
basert på en foreløpig vurdering av hva som kan være aktuelt å etablere i området. Skulle
området bli mer attraktivt og det f.eks. blir aktuelt med en mer omfattende etablering av
kontor, skolevirksomhet o.l. som gir grunnlag for større utnyttelse og større byggehøyder
kan trafikkmengdene bli vesentlig større. Siden usikkerheten rundt utviklingen av området
er stor, kan det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av trafikkgrunnlaget og eventuelle
behov knyttet til veg- og transportsystemet etter at en del av næringsområdet er bygget
ut. Da kan en bedre vurdere hvor stor trafikken til og fra området vil bli.

Planbeskrivelsen sier under pkt. 7.6.1 «Næringsliv og sysselsetting» følgende;
Reguleringsplanen hjemler for en utnyttelse som kan gi muligheter for langt flere
arbeidsplasser, men ut fra erfaringene fra utbyggingen av Vestbase med et
industriareal på ca. 600 dekar, og der antall arbeidsplasser først etter om lag 20 år
nådde et nivå over 300, vurderes anslaget på ca. 800 arbeidsplasser på Bolgneset i
løpet av 10-15 år å være en rask utvikling. Arbeidsplassutviklingen etter den tid vil
være avhengig av arealbehovet for de virksomhetene som etablerer seg i denne første
fasen og områdets attraktivitet, både i seg selv og som følge av de etableringer som
finner sted i første fase. Det er uansett rimelig å legge til grunn at det i en senere fase
vil være plass for fortettende aktiviteter med høy sysselsetting per arealenhet, som
f.eks. kontorarbeidsplasser i høybygg, men at denne utviklingen vil trolig skje over et
lengre tidsrom der det i mellomtida vil være tid og rom til å vurdere og styre noen av
de eksterne konsekvenser i ønsket retning, se nedenfor.

Her legges til grunn ca. 800 arbeidsplasser. Da innen næringer som driver med
havteknologi.
Rådmannen vil fremheve at det er et meget stort sprik mellom den utnyttelse som
planmaterialet forespeiler, og den utnyttelsen som planen faktisk hjemler for. Man kan
forstå at det er behov for store arealer for arealkrevende næringer innen havteknologi,
og at man nå ikke kan si noe om bruken. Men, som nevnt ovenfor åpner planen ikke kun
for næringer relatert til havteknologi, men også for andre typer næringer. Dette vil
medføre endringer for Kristiansund som bysamfunn. Rådmannen vil her minne og statlige
retningslinjer for areal og transport.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-forsamordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
Denne peker på at arealbruken skal styres mot fortetting.
Det bes om at sektormyndigheter (Fylkesmannen og fylkeskommunen) gir uttalelser til
denne problemstillingen under høringen av planen.
I kapittelet om næringsliv og sysselsetting, vises det til at det er underdekning av
arbeidsplasser i forhold til antall bosatte på Frei. Det konkluderes med at;
Etablering og utvikling av arbeidsplasser på Frei som bydel i Kristiansund kommune, er
nedfelt som en prioritert utfordring i kommunens overordnede kommuneplan, både fordi
det er arealknapphet i tidligere Kristiansund kommune, og for å redusere omfanget av
arbeidsreiser. Etableringen av havparken på Bolgneset vurderes ut fra sin lokalisering og
sitt innhold som et tiltak som på en god måte svarer ut denne utfordringen.

Rådmannen stiller seg bak analysen om at flere arbeidsplasser på Frei vil være positivt.
Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket vil ha stor positiv konsekvens for
tema næringsliv og sysselsetting.
A Landskap/landskapstilpasning (planbeskrivelsens pkt. 7.5.1)
Det foreslåtte planområdet er planlagt etablert på en del av nordre Frei som per i dag
fremstår som tilnærmet uberørt. Det ligger et fåtall fritidsboliger i området, ellers finnes
det lite spor av menneskelig aktivitet her. Landskapet er fjordeksponert, særegent og
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kontinuitetspreget, og det finnes få plasser igjen i kommunen som innehar slike
kvaliteter.

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune. Panoramabildet viser deler av området rundt Bremsnesfjordbassenget.
Kristiansund i bakgrunnen. Tatt mot nord-øst. Landskapet representerer sammenhengende, ufragmentert
natur. Svart pil viser området som var tiltenkt «Bolgen deponi», et planforslag som var planlagt etablert i
samme område som Bolgneset næringsområde.

Grønn plakat
I forbindelse med kommuneplanarbeidet utarbeidet kommunen i 2008 «Grønn plakat»,
en grønnstrukturanalyse for å kunne verdisette ulike miljøer i kommunen, og for å kunne
gi en faglig vurdering av hvilke områder som bør bevares. Som plangrunnlag fungerer
«Grønn plakat» som en «vær varsom plakat» i forhold til eventuelle fremtidige
utbyggingsinteresser. Nordre del av Frei var et av områdene det ble utarbeidet grønn
plakat for, og temaene landskap, natur og friluftsliv ble vurdert nærmere for dette
området.
Kristiansund er en del av strandflatekysten som finnes fra Rogaland til Finnmark,
kjennetegnet med høye fjell omkranset av flatere partier som tidligere lå under
havoverflaten. Strandsonen, som er de land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte
samspill økologisk og/eller bruksmessig, utgjør en stor andel av analyseområdet for den
grønne plakaten i Kristiansund. Disse områdene er svært fremtredende innenfor
landskapsbildet her, og den grønne plakaten kategoriserer de sjønære arealene i kategori
1, områder med meget store landskapsverdier: «De sjønære områdene danner grønne
silhuetter/vegger, og i samspill med vannet innehar disse områdene både fra sjø og land
store opplevelseskvaliteter som er viktige å bevare». Planforslaget for Bolgneset ligger
midt i området som i grønn plakat benevnes som «Området fra Valholmen til Bolgneset»,
ett av seks sjønære områder verdt å bevare. Til disse områdene stilles det gjennom
grønnplakat følgende krav: «Ut ifra hensynet til landskapet bør omdisponering av
arealene som forringer landskapsverdiene ikke forekomme».
Verdisetting av landskapet
Planforslaget som nå er lansert forutsetter vesentlig større terrenginngrep enn
kommuneplanen hjemler for, og omfatter et enormt utsprengningsprosjekt som vil
påvirke landskapsvirkningene i vesentlig grad. Området ligger svært eksponert til ved
innseiling til byen, og er noe av det første en blir presentert for når en kommer sjøveien.
Norge godkjente «den europeiske landskapskonvensjonen» i 2001. Konvensjonen
omfatter alt landskap, fra sentrale bylandskap til fjellandskap, og stadfester at
landskapet skal betraktes som et fellesgode som alle har lik tilgang til og mulighet til å
gjøre til sitt. Planprogrammet for Bolgneset fastsatte blant annet at tiltakets
konsekvenser for landskapet skulle utredes nærmere, og Rambøll har gjort en
verdivurdering av landskapskarakteren i henhold til veilederen «Metode for
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landskapsanalyse i kommuneplan ( M.dir/RA 2011:
https://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2101/Veileder%204%204%202
011.pdf).
Rådmannen er av den oppfatning at vurderingen er gjort i tråd med veilederen, men er
ikke enig i Rambølls vekting av verdikriteriene. I tabell 1 «Verdivurdering av
planområdet» (side 38 i planbeskrivelsen) er landskapskarakteren vurdert opp mot 8
kriterier, deriblant «helhet og sammenheng», og «tilhørighet og identitet». Kriteriene er
vurdert på en skala fra 1-5, og Rambøll har gitt nevnte kriterier verdi 3, middels verdi,
og skriver: «Landskapet danner et urørt sammenhengende grøntområde ned mot sjøen».
I veilederen heter det at områder med middels verdi er landskap som er vanlig
forekommende i lokal sammenheng. Som ett av få gjenværende områder i kommunen
med et kontinuitetspreg av et slik omfang som området representerer, stiller rådmannen
spørsmål om verdien heller burde vært satt til «stor verdi – landskap som er vanlig
forekommende i regional sammenheng, og/eller med verdi over gjennomsnittet i lokal
sammenheng» jfr. veilederen side 49.
Videre har Rambøll vurdert omfanget av de to utbyggingsalternativene A og B opp mot
tiltakets konsekvens ved 0-alternativet (dersom tiltaket ikke blir gjennomført, og
området blir liggende urørt). Her har Rambøll også kommet frem til at de to
utbyggingsalternativene vil gi middels negativ konsekvens for landskapet. I henhold til
veilederen vil middels negativ påvirkning bety at utbyggingsområdet vil endre
landskapets karakter i negativ retning. Med tanke på at planforslaget legger til rette for
at de sjønære arealene i planområdet blir sprengt ned i hele områdets lengde fra vest til
øst, er rådmannen av den oppfatning at tiltaket vil gi svært stor negativ påvirkning på
landskapet jamfør veiledere. Ved svært stor negativ påvirkning vil utbyggingsområdet
føre til en omfattende negativ endring i landskapets karakter, og mener at landskapskvalitetene burde vært vektlagt høyere.
Utforming –landskapspåvirkning
Planforslaget inneholder to hovedalternativ, henholdsvis alternativ A hvor planområdet
sprenges ut og legges på samme høyde, mens i alternativ B terrasseres næringsarealet
slik at ulike utbyggingsområder blir liggende på ulik høyde. Se figurer pkt. 6.3.2 i
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen vurderer konsekvensene ved begge utbyggingene til å
være av «middels negativ konsekvens»
Rådmannen har vansker med å tilrå hvilket alternativ som er best for
landskapstilpasningen. Til det er inngrepets størrelse og dimensjonene så store, at det er
vansker med å tilrå hva som best. Rådmannen tilrår derfor at alternativene går ut på
høring, og at man eventuelt tilrår hvilket alternativ som er best etter høringen.
Høyden på bruddveggen(e) vil variere, men kan bli ca. 40 meter på sitt høyeste.
I planbeskrivelsen står følgende;
De høyeste byggene skal ligge inn mot bruddveggen og i den midtre delen av
planområdet. Bygningene blir lavere ut mot planområdets ytterkanter i vest og øst
og lavere ut mot sjøkanten. På den måten oppleves det i fjernvirkning som om
bygningene følger landskapet i bakkant av planområdet. Ingen bygg bryter
horisonten. Krav til minimum byggehøyde for de tre byggeområdene inn mot
bruddveggen, er satt for å sikre tilstrekkelig arealutnyttelse. De høyeste
bygningene skal stå inn mot bruddveggen og skjerme for denne.
Rådmannen mener det er positivt at bruddveggene planlegges dekket til med bygninger.
Bestemmelsene angir for felt BAA6, BAA7 og BAA 10 minimumshøyde på bebyggelsen på
henholdsvis +20, 25 og 25 m.o.h. og en maksimumshøyde på henholdsvis +40, 45 og 50
m.o.h. Rådmannen vil påpeke at det ikke er satt en rekkefølgebestemmelse om at hele
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eller deler av disse områdene skal bebygges. Dette kan bety at ingen, eller kun deler av
bruddveggene vil bli skjermet av bebyggelse.
Utbygging av felt BAA6, BAA7 og BAA opp til fastsatt minimumshøyde, med antatt
etasjehøyde på 4 meter, vil gi ca. 310.000 m2 gulvareal. Rådmannen viser her til punktet
«C. Næringsliv og sysselsetting», hvor det står at; det tidlig i etter utsprengning legges
opp til en forsiktig utbygging (ca. under 150.000 m2).
For å dekke bruddveggene med bebyggelse, så er man avhengig av at all planlagt
bebyggelse for hele planområdet må bygges kun innenfor felt BAA6, BAA7 og BAA 10.
Rådmannen vil etter høringen er avsluttet, vurdere å tilrå rekkefølgebestemmelse for å
sikre at noe av bebyggelse i felt BAA6, BAA7 og BAA 10 kommer tidlig i utbyggingen.
Et scenario som ikke er belyst i planbeskrivelsen, er utsprenging av området, men ingen
eller meget langsom etablering av områdene etterpå. Et tiltak for å løse dette kan være å
kun sprenge ut vestområdet først, og ikke starte på østområdet inntil vestområdet er
etablert med næringsbebyggelse. Planen har imidlertid ikke slike
rekkefølgebestemmelser.
I planbeskrivelsen står at; Palltrinnene i bakveggen beplantes med stedegen vegetasjon
slik at bakveggen på sikt blir grønn. Dette er positivt. Rådmannen tilrår at følgende
rekkefølgebestemmelser tilføyes:
Palltrinnene i bakveggen beplantes med stedegen vegetasjon slik at bakveggen på
sikt blir grønn. Paltrinnene innfor beplantes med stedegen vegetasjon slik at
bakveggen innenfor utspregningsområde A (vest) før det gis brukstillatelse for
bebyggelse innenfor området BAA 1-7, og innenfor utspregningsområde B (øst)
før det gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor området BAA 8-12.
I planbeskrivelsen, under tema landskap pkt. 7.5.1 står følgende; Bolgneset ble avsatt til
næringsområde i kommuneplanens arealdel (KPA), vedtatt 2011. Dette er feil. Kun ca.
1/3 av området ble avsatt til dette i KPA. Resten av arealet ble gitt skravuren «framtidig
næringsareal». Rådmannen foreslår at planbeskrivelsen endres på dette punkt.
Alle løsmasser fra uttaksområdet, vil bli deponert innenfor område BAA-16.
§ 3.1.3.3 angir at området skal revegeteres etter ferdig deponering. I og med at uttak av
steinmasser vil pågår over år, så kan ferdigstillelse av deponiet også ta lang tid.
B Naturmiljø og biologisk mangfold (planbeskrivelsens kap. 7.5.2)
Planprogrammet stadfester at temaene naturmiljø og biologisk mangfold skal utredes
nærmere, og det er Norconsult, på vegne av Rambøll, som har gjennomført
verdivurderingen og konsekvensutredningen av naturmangfoldet.
Naturtyper
GisLink og Naturbase viser at planområdet
ikke inneholder utvalgte naturtyper, men
Leira øst for planområdet, og sjøområdet
Valholmen – Kopparholman – Fugløy (svart
skravur i kartet) er registrert som et viktig
område for sjøfugl av nasjonal
forvaltningsinteresse.
Det ligger fem viktige naturtyper i nærheten
av planområdet, med Nerbolga
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som aller nærmeste lokalitet. Naturtypene her er strandeng-strandsump, samt
naturbeitemark. Planavgrensningen (svart stiplet strek i kartet til høyre) strekker seg inn
i den nordligste delen av området for
naturbeitemark (grønn markering i kartet).
Det er ikke tenkt etablert bebyggelse eller
noen form for infrastruktur i dette området,
men rådmannen tilrår likevel at det er
hensiktsmessig å trekke planavgrensningen
vekk fra grensene for naturtypelokaliteten,
eventuelt regulere denne med hensynssone.
Planforslaget legger til rette for etablering av
molo mellom Kopparholman og Bolgneset.
Rådmannen kan ikke se at det foreligger en
vurdering av hvordan strømningsforholdene inn mot Nerbolga kan bli påvirket med en
slik installasjon, og det er viktig å få avklart om denne typen infrastruktur kan få
virkninger for strømningsforholdene inn mot havstranda i Nerbolga og konsekvenser for
strandengene/strandsumpene her. Rådmannen tilrår at dette vurderes og omtales i
planmaterialet.
Naturreservat
Planområdet kommer ikke i konflikt med Fugløya naturreservat, men planforslaget legger
opp til utfylling i sjø nesten helt ut til Kopparholman, og det er naturlig å tenke seg at
sjøfugl som vekselsvis bruker Kopparholman og Fugløya som beite/raste/hekkeplass kan
bli påvirket negativt av tiltaket på grunn av reduksjon i habitat og beitegrunnlag.
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Dette er arter som det er særlig viktig å ta hensyn til, blant annet i planprosesser som
berører natur og næringsliv, og disse artene skal vies spesiell oppmerksomhet. Artene er
delt inn i fire underkategorier; truede og nær truede arter (rødlistearter), prioriterte
arter, fredede arter og fremmede skadelige arter. Det er i GisLink/Naturbase registrert
flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til sjøområdene ved Bolgneset,
og en rekke rødlistede arter er registrert i selve planområdet. Artene på rødlista
kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. Reduksjon og
fragmentering av leveområder bidrar til økt risiko for utdøing. Rødlista er gruppert og
rangert i ulike kategorier, og hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å
dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. Følgende rødlistekategori er gjeldende for de
truede artene i planområdet:




Sterkt truet (EN)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)

De rødlistede artene som er registrert i tilknytning til planområdet er: lappfiskand (VU),
hettemåke (VU), ærfugl (NT), havelle (NT), svartand (NT) og sjøorre (VU), samt oter
(VU) og olivenlav (NT).
Når det gjelder oter er det ingen indikasjoner på fast, permanent tilhold i form av hi eller
mye brukte oterstier, men det er å forvente at den sporadisk kan opptre i
utbyggingsområdet (Gaarder, Bolgen deponi – Naturmangfold, Notat 2012-49).
Konsekvensutredningen for naturmangfold var basert på planillustrasjoner som forelå i
august 2018. Endelig plankart ble utarbeidet etter at konsekvensvurderingen ble
oversendt, og i det reviderte materialet er adkomsten til planområdet lagt midt i
forekomsten av olivenlav. Gitt at planen gjennomføres slik det er vist på foreliggende
plankart som følger høringsforslaget, vil hele lokaliteten av olivenlav gå tapt.

20

Verdivurdering
Norconsult har gjort en verdivurdering av naturverdiene i fem utvalgte delområder
innenfor planområdet; Kopparholman, Valelva, Valvika-Bolgneset, Langs
Vadsteinsvikveien og sjøområder. Rådmannen kan være enig i verdisettingen for Valelva,
Valvika- Bolgneset og Langs Vadsteinsvikveien, men stiller spørsmålstegn ved at
Kopparholman og sjøområdene rundt kun er gitt henholdsvis middels verdi og noe til
middels verdi.
Sjøområdet som strekker seg fra Fugløya til Valholmen
er registrert både i GisLink og Naturbase som et «svært
viktig område» for sjøfugl, blant annet basert på
resultatet av viltkartleggingen som ble gjennomført i Frei
kommune i 2007. På bakgrunn av funnene i
kartleggingen ble det utarbeidet et viltkart (se utdrag fra
kartet til høyre) som viser de viktigste områdene for
viltet i Frei, og hensikten med rapporten og kartet var at
det skulle brukes som beslutningsgrunnlag ved
arealplanlegging og planer om inngrep. I rapporten fra
kartleggingen skrives følgende om områdene som fikk
hensynskategori A: «Svært viktige viltområder (som) har
høy prioritet i viltforvaltningen, og her ønskes ikke
fysiske, tekniske inngrep, samt skånsom bruk mht. de
gjeldende viltinteressene». Videre siteres utsnitt fra
beskrivelsen av området Kopparholman – Valholmen:
Svært viktig viltområde, kategori A: «Fugløya,
Kopparholman og Valholmen er viktige beite- og
avlastningsområder for Grip i styggværsperioder i vinterhalvåret. Mye sjøfugl samles på
denne tiden i området. Flere hundre ærfugler er registrert. Disse har overnattingsplass
ute på sjøen ved Kopparholman. Havelle, svartand og sjøorre overvintrer også fast
sammen med storskarv og toppskarv. Antall skarv var høyere tidligere. Alkefugler (EN)
kan sees fåtallig eller enkeltvis i perioder med dårlig vær».
I forbindelse med registrering av naturmangfoldet har Rambøll gjennomført to befaringer
i 2018, en gang i januar og en gang i mai. Sjøfuglbestandenes størrelse vil variere med
en rekke faktorer der næringstilgang ofte er den viktigste, og for flere arter kan det være
stor variasjon i bestanden fra år til år. Dette kan gjelde tallet på fugl som går til hekking,
i hvilken grad hekkingen blir vellykket eller om deler av koloniene blir flyttet til andre
lokaliteter (Bredeli, I., 2006, «Verneplan for hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal, ISBN
82-7430-139-0). Registreringer kun ett år gir med dette kun et situasjonsbilde. For å
kunne trekke sikre konklusjoner om trender og tendenser bør undersøkelser
gjennomføres over flere år.
Rambøll har, blant annet basert på befaringene, vurdert at tiltaket slik det er utformet i
reguleringsplanen vil gi noe til middels negativ konsekvens for temaet naturmangfold.
Kopparholman gis, som nevnt tidligere, verdien middels, med påvirkningsgrad «Noe
forringet/ubetydelig påvirkning». Sjøarealene Valvika – Bolgneset gis verdien «noe til
middels verdi» med påvirkningsgrad ødelagt og forringet. Det er med dette vesentlig
forskjell i verdivurderingen og vektingen av kvalitetene på området mellom Rambølls
vurderinger, og resultatet av kartleggingen i 2007 som vurderte sjøområdene som svært
viktige. Rådmannen stiller spørsmål ved om nedgradering av områdets betydning og
status kan baseres kun på to befaringer, de store sesongvariasjonene for
sjøfuglbestandene tatt i betraktning.
Verdivurdering av sjøarealene
Norconsult har utarbeidet en verdivurdering av sjøarealene innenfor planområdet, og har
gjort en analyse av størrelsen på tareskog og ålegrasenger i tilknytning til planområdet.
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Som økosystem kan tareskogen sammenliknes med en undersjøisk regnskog. Den er
svært viktig for havets reproduktive kapasitet, og overgår selv de mest fruktbare
økosystemene på land. På en kvadratmeter tareskog kan det leve over 100 000 små
virvelløse dyr, som snegler og krepsdyr fra over 200 forskjellige arter (Kilde:
Forskning.no - https://forskning.no/hav-og-fiske-havforskning-matmarinbiologi/2008/02/tareskogen-kystens-undersjoiske-regnskog). Langs norskekysten
finnes tareskogen som regel ned til 20 meters dyp, avhengig av lystilgangen på de
enkelte stedene, og den et tettest ned til 10 meters dyp. Ærfugl er en av sjøfuglartene
som har tareskogen som matfat. Den kan dykke ned til 30 meter, men bruker som regel
gruntvannsområdene fra 4-6 meter.
I planprogrammet står det at det skal gjøres en økosystemtilnærming. Det vil si vurderes
om det finnes andre områder i nærheten som kan erstattes hvis området blir påvirket i
så stor grad at dette er uheldig for fugl eller andre arter. Som Norconsult selv skriver i
verdivurderingen for naturmangfold, er gruntvannsområdene en viktig del av matfatet og
dermed funksjonsområde for dykkende sjøfugl, både livskraftige bestander og
rødlistearter. Norconsult har plukket ut 8 områder i Bolgsvaet som går ned til 30 meters
dyp; Bolgneset, Fugløya, Bolgvågen, Rensvik vest, Vestbase, Vikanholmen, Innlandet og
Bolgfallet, tilsvarende ca. 3288 dekar sjøareal. I følge Norconsult sine beregninger ligger
15 % av disse arealene utenfor Valvika-Bolgneset. Rådmannen mener at enkelte av
områdene Norconsult har brukt i analysen av sjøområdene, ikke er representative for
utvalget. Arealene utenfor Vestbase og Vikanholmen består av fylling og kaifront
begynnende på 10 meters dyp. Her er ingen naturlige gruntvannsområder, og området
forstyrres i tillegg av skipstrafikk. Rådmannen stiller spørsmålstegn også ved bruken av
Rensvik vest. Området er ikke definert, avgrenset og vist i kart, så det er vanskelig å vite
hvilke områder som faktisk er vurdert.
Dersom man ser på
dybdekart over Bolgsvaet
er det særlig områdene fra
Valholmen til Fugløya,
samt Bolgvågen og
Innlandet som har grunner
fra 0-10 meter (vist i
kartet med lyseblå farge.
Kilde norgeskart.no).
Norconsult har lagt til
grunn av
gruntvannsområdene ved
Fugløya og Bolgneset
utgjør henholdsvis 575 og 480 dekar, og at gruntvannsområdene ved planområdet utgjør
15 % av totalt sjøareal i Bolgsvaet med dybder ned til 30 meter. Det viktige
sjøfuglområdet mellom Fugløya, Kopparholman og Valholmen har i luftlinje en
utstrekning på ca. 4 km², og som en ser av kartet over, er nesten hele dette området
farget blått. Norconsult har vurdert at registreringen i Naturbase som viser at området er
viktig for overvintrende dykkender som havelle, svartand og sjøorre ikke er helt korrekt,
og mener at det er riktigere å si at ytre strøk av Nordmøre generelt kan ha en slik
funksjon. Kommunen har etterspurt en vurdering av hvorfor sjøområdene ikke har fått
høyere verdi enn noe til middels, og i tilleggsskrivet «Notat vedrørende naturverdier på
Bolgneset» skriver Norconsult følgende:
«Verdi av området er en sum av kvaliteter (...). Avgrensing av området er
«farget» av at arealet er definert på bakgrunn av intervju med nøkkelinformanter
som del av arbeidet med rapporten «Viltet i Frei» på et tidspunkt da Frei var egen
kommune. Det er også vist til at området har verdi som vinteroppholdsareal for
artene havelle og sjøorre, begge listet som sårbar (VU) og svartand (nær truet).
Det finnes imidlertid ingen faktiske registreringer av disse artene innenfor
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planområdet. Artsdatabanken har én registrering av havelle fra Bolgvågen fra
1976 og én registrering av svartand i Bremsnesfjorden. På sørsiden av Frei
registreres artene årvisst. Det er derfor valgt å tone ned at sjøarealene rett
utenfor Bolgneset skal være av større verdi enn tilstøtende sjøareal i resten av
Bolgsvaet da avgrensingen ikke synes reell. Det har vært fokus på at det mest
negative ved utfylling i sjø er reduksjon av tareskog som blant annet har verdi
som beiteområde for dykkende fugl som ærfugl og skarv. Derfor er også
konsekvensgrad satt til middels negativ».
Oppslag i GisLink og på Artsdatabanken viser registrering både av havelle og sjøorre
registrert i 2006, innenfor planområdet. Avgrensningen av sjøområdet ved Bolgneset
følger i stor grad gruntvannsarealene i området, og vi stiller spørsmål om området burde
opprettholde statusen som kategori A, svært viktig viltområde, da det inneholder viktige
beitekvaliteter og funksjoner.
Sjøarealet mellom Fugløya og Valholmen utgjør ca.
2000 daa (vist ved rødt polygon på kartet). Dersom
man ser på planforslagets innvirkning på sjøområdet
isolert sett vil planområdet (med Norconsults
beregning av at området ved Bolgneset utgjør 480
daa) beslaglegge omlag 24 % av dette arealet (vist
ved rødt polygon på kartet). Ved utbygging (se bilde
nr. 3) vil alt av gruntvannsområder mellom Valelva
og Bolgneset forsvinne. Norconsult skriver at Møre
og Romsdal har store områder med tareskog. Særlig
viktig er de store gruntvannsområdene ytterst ved
kysten som for eksempel områdene rundt Grip og
Smøla. «I et slik perspektiv kan Bolgsvaet synes
ubetydelig». Med tanke på at sjøområdene ved
Bolgneset har fått sin betydning nettopp på grunn
av at det blant annet er et særlig viktig
avlastningsområde for Grip i styggværsperioder, kan
ikke Rådmannen se at sjøområdene i Bolgsvaet
synes ubetydelige. Årsakene til at sjøfuglbestandene
går tilbake er som tidligere nevnt sammensatte og
mange, men det er ingen tvil om at
habitatreduksjon og fragmentering bidrar negativt til utviklingen.
Verdivurdering Olivenlav
Forekomsten beskrives av finner Geir Gaarder i
Miljøfaglig Utredning AS som et enkelt funn, som er
lite og med begrenset naturverdi. Norconsult gir på
bakgrunn av dette lokaliteten middels verdi, noe som
gir middels negativ konsekvens. Norconsult
konkluderer med at endringen imidlertid ikke vil endre
samlet vurdering av konsekvens for naturmangfoldet.
Valelva
I planbeskrivelsen står følgende;
Det åpnes for at bebyggelse kan strekke seg og henge over svabergene i område BAA1
og fyllingstoppen ut mot fjorden på ulike steder langs hele sjøfronten.
Vest i området ligger område BAA1. Svabergene nede ved utløpet til Valelva er meget
flotte. (se bilde s, 9 i rapport «verdivurdering naturmangfold» Område BAA1 ligger etter
vårt syn, altfor nær Valelva. Området tilrås tatt ut som næringsområde og reguleres som
grøntstruktur. Område BAA1 er på kun 4,2 daa (ca 1 % av næringsarealet), og en slik
endring vil ikke ha noen betydning for utviklingen av næringsområdet.
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Naturmangfoldloven §§8-12
Reglene om bærekraftig bruk i naturmangfoldloven (NML) kapittel II får anvendelse når
tiltaket berører naturmangfold. Planmaterialet inneholder en vurdering av de
miljørettslige prinsippene, og nedunder følger en nærmere gjennomgang.
§§ 4-5 Forvaltningsmål
Dersom reguleringsplanen for Bolgneset næringsområde blir realisert, vil om lag 25 % av
det verdifulle sjøarealet (fra kartleggingen i 2005) utenfor Bolgneset gå tapt. Selv om
Kopparholman er bevart, vil viktig beiteareal for sjøfugl i gruntvannsområdene forsvinne.
Utfyllingen i sjø vil komme tett opp mot holmene, og menneskelig aktivitet i området kan
virke forstyrrende på hekkende fugl. Området benyttes av flere rødlistede arter, og tap
av lokaliteten reduserer tilgangen på avlastningsområder. Slik vi ser det, vil tiltaket i seg
selv ikke medføre at man ikke når forvaltningsmålene for artene jf. NML §§ 4 og 5, men
fragmenteringen av landskap og habitat vil være et bidrag i bit-for-bit forringelsen av
artenes leve- og oppholdsområder.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Hovedregelen i § 8, kunnskapsgrunnlaget, er at det ikke stilles krav til innhenting av ny
kunnskap, dette kan bare kreves unntaksvis, og det er potensialet for uopprettelig skade
som er avgjørende.
Av kunnskapsgrunnlag finnes data i GisLink og Naturbase som viser at sjøområdet er et
svært viktig viltområde for sjøfugl.
I rapport verdivurdering av naturmangfold gjort av Norconsult (6.8.18) står at de har
gjort en gjennomgang av eksisterende naturmiljøregistreringer supplert med befaring til
området i januar og mai 2018. Norconsult konkluderer med at de har et godt
kunnskapsgrunnlag om naturverdiene i området, og skriver at det ikke er påvist områder
med stor verdi for naturmangfold innenfor planområdet.
Rådmannen ser at det er forskjell mellom Norconsults konklusjon og offentlige data i
GisLink og Naturbase, og er kritisk til at data i GisLink og Naturbase settes strek over på
grunnlag av kun to befaringer i området. Skal områdets betydning revurderes, er det
naturlig gjennomføres en større kartlegging enn det Norconsult baserer sine vurderinger
på.
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon. Paragraf 8 er ikke begrenset til
truet naturmangfold eller natur som av andre grunner krever spesiell beskyttelse.
Naturmangfold av lokal eller regional betydning er også relevant. Områder som fremstår
uten store arealinngrep eller andre vesentlige påvirkninger, vil ha potensial for å romme
viktige livsmiljøer selv om området ikke har stedfestet informasjon om truet natur. I slike
tilfeller bør dette fremgå av kunnskapsgrunnlaget, og kunne være et argument for å
unngå inngrep i området, for eksempel ved å velge alternativ lokalisering. Dette fremgår
av veilederen til Naturmangfoldloven, kap. II. Rådmannen ber om at sektormyndigheter
kommer med sin vurdering av kunnskapsgrunnlaget, samt betydningen/verdien av
sjøarealene og den sammenhengende, upåvirkede naturen på land i forbindelse med
høring av planforslaget.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Hvis et inngrep kan skade flere arter eller flere naturtyper eller omfanget av skaden på
én art eller én naturtype er veldig stort, vil skaden kunne anses som vesentlig selv om
naturen som skades ikke i seg selv er truet, nær truet eller Norge har spesielt ansvar for
den. Dersom det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak, jfr. NML § 9. Norconsult har anvendt føre-var
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prinsippet i forbindelse med usikkerhet knyttet til tareskogens utbredelse, og har gitt
sjøarealene større verdi enn tilstøtende areal på sjø og land. Det er uenighet mellom
planfaglig myndighet og konsulent vedrørende sjøarealenes betydning, og vi mener
derfor det er riktig å oppjustere verdien på delområde sjøareal Valvika – Bolgneset i
henhold til NML § 9. Dette vil medføre at den samlede vurderingen og konsekvensene for
naturmangfoldet må revurderes. Rådmannen ber om at sektormyndigheter kommer med
sin vurdering/kommentarer til hvordan føre- var prinsippet er anvendt i denne planen.
§ 10 Samlet belastning
Norconsult har vurdert samlet belastning for tareskogen som økosystem, og konkluderer
med at tareskogen lokalt og regionalt vil tåle belastningen tiltaket vil medføre. Det
mangler en vurdering av tiltakets samlede belastning på sjøfugl. Rådmannen ber
sektormyndighetene vurdere denne problemstillingen under høringen.
§ 11-12 Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker
I materialet fra Norconsult fremgår det at vurderinger etter §§11 og 12 skal gjøres når
planbeskrivelse, bestemmelser, retningslinjer og eventuelt plan for ytre miljø er klar.
Rådmannen kan ikke se at dette er fulgt opp i foreliggende planmateriale, og ber om at
dette kompletteres før utleggelse til offentlig ettersyn.
Valg av annen adkomst til planområdet vil forhindre at lokaliteten av olivenlav går tapt.
Det er viktig at det settes igjen nok areal rundt forekomsten for å kunne ivareta artens
spredningsmuligheter.
Kopparholman benyttes som hekkeområde blant annet av ærfugl, og det er viktig at
aktivitet fra planområdet ikke virker inn og forstyrrer hekkingen. Før sakens sendes på
høring, tilrår rådmannen at det legges inn bestemmelser som ivaretar disse hensynene,
slik at man kan begrense/unngå støy og trafikk ved/i nærheten av Kopparholman i
hekketiden.
Konklusjon naturmangfold
Arealendringer er en av de viktigste påvirkningsfaktorene på naturmangfoldet. Dette
gjelder særlig fysiske inngrep som etablering av bebyggelse og infrastruktur, og den
tydeligste effekten er når et område endres så mye at det ikke lenger er egnet som
leveområde for en art. En rekke mindre åpenbare effekter av arealendringer kan
imidlertid også påvirke en art negativt og over tid føre til at arter forsvinner. Dette kan
for eksempel være forringelse av kvaliteten på habitatet i form av dårligere mattilgang
eller hekkemuligheter.
Kilde:
https://www.regjeringen.no/contentassets/76ba044f8515433c93c259e7e86420f4/t1554.pdf
Naturen ved Bolgneset slik det ligger i dag er preget av å være relativt uforstyrret, uten
særlig påvirkning av menneskelig aktivitet. Miljøet og landskapet er kontinuitetspreget og
sammenhengende, og slike naturområder bør ivaretas, både i et naturmangfoldsperspektiv, men også i møte med fremtidens klimautfordringer. Dette vil gjøre at arter
og naturtyper får bedre forutsetninger for å tilpasse seg endringene.
Det grønne skiftet er nødvendig skal vi klare å øke verdiskapingen med mindre samlet
miljøpåvirkning og utslipp, men det må ikke gå på bekostning av naturkvalitetene vi
fortsatt har.

D. Nærmiljø og friluftsliv (planbeskrivelsens pkt. 7.6.2)
Rambøll har brukt Miljødirektoratets veileder M98-2013 for å verdivurdere planområdet.
Basert på denne metodikken settes verdien av området som friluftsområde til «middels
verdi».
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I planbeskrivelsen står;
Området er i dag lite tilgjengelig og blir i liten grad brukt som friluftsområde. Det er ikke
merket som kartlagt friluftsområde i Naturbase, og det er ingen markerte stier i området.
Det ligger også et godt stykke unna større boligområder, og bruken av området er
begrenset.

I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble konsekvensene ved utbygging på Bolgneset
(for den delen som ligger inne i kommuneplanens arealdel) og lokalisering av deponi i
Daumannsdalen vurdert.
Konsekvensene ved utbygging på Bolgneset er vurdert slik med tanke på friluftsliv og
rekreasjon:
Lite brukt friluftsområde på land. Lav negativ konsekvens. Sjøområdene her er benyttet en
del i friluftssammenheng (båtliv/kajakk). Ett større masse-uttaksanlegg her vurderes til å
få noe negativ innvirkning på denne bruk.

For Daumannsdalen; Lite brukt friluftsområde. Lav negativ konsekvens.
Kristiansund kommune har i et eget prosjekt kartlagt og verdisatt kommunes
friluftsområder. Planområdet har blitt vurdert til å ikke ha særlig bruk, og har derfor ikke
blitt gitt noen verdi. Kristiansund kommunes arbeid ligger nå ute for innspill fra
publikum. Resultatet for Kristiansund kommunes arbeid kan derfor endre seg etter
innspillsrunden.
I reguleringsplanbeskrivelsen for Bolgneset står at det er et mål å øke områdets
tilgjengelighet for allmennheten, blant annet med den grønne «landskapstunga» som
deler planområdet i to. Det sies også at planen åpner for å etablere kulturtilbud innenfor
planområdet i form av galleri, museum e.l. i tillegg til bevertning. Vi stiller spørsmål om
det er riktig å tillate oppbygging av slike funksjoner her og om ikke disse bør ligge nær
sentrum. Planens intensjonen er å bygge opp et senter for havteknologi, og ikke et nytt
«bysentrum» som kan konkurrere ut dagens sentrumsfunksjoner. Det minnes igjennom
om statlige retningslinjer for areal og transport som skal være styrende for
arealpolitikken. Rådmannen tilrår nå at planen går ut på høring, men vil etter høring
vurdere å tilrå at planen bør «strammes opp» slik at den ikke åpner for etablering av
galleri og museum jfr. pkt. «C. Næringsliv og sysselsetting».
Planbeskrivelsen peker på at planområdet ikke ligger i nærheten av større boligområder,
og det vurderes at tiltaket ikke vil ha store konsekvenser for barn og unges interesser.
Det sies at gjennom mulig kunnskapsformidling om ulike næringer i havparken, kan
tiltaket gi positiv lærdom til barn og unge.
Konsekvensanalysen vurderer at inngrepet gir «middels negativ konsekvens» for dette
tema.

E. Kulturminner og kulturmiljø (planbeskrivelsens pkt 7.5.3)
Det er ifølge rapporten allerede to kjente automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet. Den ene er en gravrøys fra bronsealder-jernalder med ID 56452 (på neset
ved sjøen). Den andre er et uavklart gravminne/steinsetting med ID 46686. I tillegg
ligger deler av et bosetning-aktivitetsområde fra steinalder innenfor plangrensa ved NerBolga (ID 7230).
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For å opprettholde siktsonen mot nordvest sett fra gravrøysa, er det lagt inn et område
som omfatter denne sonen hvor det ikke er lov å oppføre bygninger. I reguleringsplanen
vises dette som område BAA-13 med egne bestemmelser. Det vurderes ikke som
nødvendig med ytterligere avbøtende tiltak knyttet til gravrøysa da den blir lagt i
båndleggingssone etter lov om kulturminner jf. kulturminneloven § 6 og i hensynssone
bevaring kulturmiljø, jf. plan- og bygningsloven § 12-6.
Utvidelse av fv. 267 Vadsteinsvikveien vil medføre inngrep i kulturminnet ID7230 sin
sikringssone. Kulturminnet ligger helt inntil dagens veg og sikringssonen ligger delvis
over eksisterende veg. Helt i sørvest vil en mindre del på 33 m2 av sikringssonen
reguleres til annen veggrunn grøntareal. I tillegg vil anleggs- og riggområde reguleres
inntil grensa for selve kulturminnet der eksisterende veg skal fjernes og langs formålet
for annen veggrunn. Dette gir et inngrep i sikringssonen i anleggsperioden for vegen. Det
gis krav om merking av kulturminnet i terrenget i anleggsperioden for å unngå
inngrep/skade på selve kulturminnet.
Konsekvensanalysen vurderer at inngrepet gir «middels negativ konsekvens» for dette
tema. Rådmannen har intet mer å tilføye på dette punktet.

F. Forurensning - planbeskrivelsens pkt. 7.5.4
Det er tre kilder til støy innenfor planområdet:





Støy fra anleggsperioden
Støy fra nærings- og havneområdet –driftsfase (dvs. støy fra næringsaktiviteten etter
utbyggingen)
Støy fra veitrafikken

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging
T- 1442/2016 skal legges til grunn både for anleggsfasen og driftsfasen.
Støy fra anleggsperioden (opparbeidelse av fremtidig byggeområde) og fra nærings- og
havneområde (driftsfase)
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Planbeskrivelsene kapittel 7.5.4 sier at støy i anleggsfasen skal håndteres etter
forurensningsforskriften. Det påpekes at dette er misvisende. Det vises her til
fylkesmannens uttalelse som presiserer at T-1442 skal legges til grunn ved
arealplanlegging. Støyrapporten som er utarbeidet av Norconsult (10.10.18) har en riktig
tilnærming, da den refererer til forurensningsforskriften, men legger til grunn T1442/2016. Rådmannen vil bemerke at her må imidlertid s. 6 i støyrapporten rettes opp,
da den referer til 2012 og ikke til 2016.
Boliger som blir berørt av støy fra anleggsvirksomheten er;
Gnr/bnr 138/316, 138/315, 138/314, 138/317, 138/539 og 138/299.
I bestemmelsene § 3.1.2.1. Anleggsperioden felt BAA1-BAA13 står følgende;
f) Utslipp av støy skal ikke overstige gjeldende grenseverdier i
forurensningsforskriftens kap. 30. Sprengning er unntatt fra disse beregningene.
g) Anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag mellom kl. 07.00-21.00 og
lørdag mellom kl. 07.00-19.00. Lasting av båter er unntatt og kan foregå hele
døgnet alle ukedager, men ikke på røde dager i jul- og påskehøytiden.
h) Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på søndager og helligdager.
Henting av masser i uttaket kan også skje utenom oppsatte driftstider.
Støyrapporten har kun utredet anleggsfasen, ikke driftsfasen av området. Altså støy fra
uttak av stein, men ikke fra drift av ferdig område. Støy fra fremtidig
næring/havneområde skal vurderes av støyfaglig konsulent. Selv om fremtidig bruk ikke
er kjent, tilrår rådmannen at temaet omtales i planbeskrivelsen. Det er ikke presisert at
man vil gå over støygrensene i driftsfasen, da det ikke er redegjort for hva som skal
lokaliseres (type næring) innenfor planområdet. Et sentralt spørsmål å besvare er om
støyforholdene etter gjennomføring av planen vil være i samsvar med støygrensene.
Eventuelle avvik må begrunnes.
I og med at det er T-1442 som skal legges til grunn ved arealplanlegging, tilrår
rådmannen at § 3.1.2.1 endres slik;
Støy fra anleggsperiode og driftsperiode felt BAA1-BAA16.
Eksisterende bygninger med støyfølsomme bruksformål i planens influensområde skal
ikke utsettes for et støynivå som overstiger de strengeste grenseverdiene i tabell 3 i T1442/2016, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom
med støyfølsom
bruksformål

Støynivå
utenfor
soverom,

Industri med
helkontinuerlig
drift

Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Øvrig industri

Uten impulslyd:
Lden 55 dB og
Levening 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Støykilde

natt 23 – 07
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Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til
rom med støyfølsom
bruksformål, lørdager

Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til
rom med støyfølsom
bruksformål, søn- og
helligdager

Uten impulslyd: Lden
50 dB

Uten impulslyd: Lden
45 dB

Havner og
terminaler

Med impulslyd:
Lden 50 dB og
Levening 45 dB
Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB

Med impulslyd: Lden
45 dB

Med impulslyd: Lden
40 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB



Det må gjøres støydempende tiltak for å ivareta gjeldende støygrenser.
Støyskjermer tett inntil kilden, flyttbare skjermer, midlertidige jordvoller er
eksempel på avbøtende tiltak. Det skal utføres internkontroll av at støygrensene
overholdes.



Støy fra sprenging er unntatt fra ovennevnte grenseverdier. Sprengninger skal
bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet
om når sprengninger skal finne sted.



Anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag mellom kl. 07.00-21.00 og
lørdag mellom kl. 07.00-19.00. Lasting av båter er unntatt og kan foregå hele
døgnet alle ukedager, men ikke på røde dager i jul- og påskehøytiden.



Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på søndager og helligdager.
Henting av masser i uttaket kan også skje utenom oppsatte driftstider.

Støy fra veitrafikk
Veitrafikkmengden som er benyttet i beregningsmodellen, gjelder ved ferdigstillelse av
veien og er satt til ÅDT 2000. (se også avsnitt under om I. veitrafikk)
I bestemmelsene står;
§2.11.1 Grenseverdiene i retningslinje T-1442 (retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging) skal legges til grunn både for anleggsfasen og driftsfasen.
§2.11.2 Støynivåene innendørs skal tilfredsstille kravene i teknisk
forskrift/NS8175 klasse C, ev. klasse D der kost-/nytteforhold gjør det urimelig å
gjennomføre klasse C.
§2.11.3 For bolig- og fritidseiendommer der det etter konkete beregninger blir et
støynivå som overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016
tabell 3, skal det gis tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak. Konkret
utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den
enkelte grunneier i byggefasen, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling
dersom tiltaket er søknadspliktig. Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at
kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte
grenseverdiene for utendørs støynivå fravikes. Ved fravik skal bebyggelse med
støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende
støyforhold.
§2.11.4 Ved søknad om byggetillatelse for nye virksomheter skal det
dokumenteres at grenseverdiene overholdes.
Planforslaget legger opp til at støykravene innendørs og på uteplass kan fravikes. Se
støyrapport side 7. Rådmannen tilrår å legge til grunn samme støykrav i forhold til
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veitrafikk som kommunen har gjort i andre reguleringsplaner. Det vil si i
reguleringsplanene R-265 (Industriområde og dypvannskai på Husøya), R-274
(Jørihaugen vest) og R-260 (Skorpa og Meløya). Det vil si at det i reguleringsplanen for
Bolgneset i utgangspunktet ikke legges opp lempeligere støykrav enn i nevnte planer.
Rådmannen tilrår derfor følgende endring av bestemmelsen;
Veitrafikkstøy


For eksisterende bolig- og fritidseiendommer i planens influensområde som får et
støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene i tabell 3 i T-1442/2016, skal det
gis tilbud om lokal skjerm/voll og/eller fasadetiltak i forbindelse med gjennomføring
av planen dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille kravene på uteplass (L den
55dB) eller kravene til innendørs støynivå (LpAeq24h= 30 dB). Følgende eiendommer
skal tiltaksutredes (gnr/bnr): 138/238, 138/155, 138/289, 138/91, 138/144, 138/26,
138/542 og 138/195. Kravene til innendørs lydforhold gjelder ikke for fritidsboliger.



Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med
den aktuelle grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandlingen dersom tiltaket
er søknadspliktig.



Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til forskrift til
plan- og bygningsloven.

G: Flom skred (planbeskrivelsens pkt. 7.5.5)
Flom- og jordskred
Verdivurdering
Planmaterialet setter verdien til liten til middels siden områdene som er registrert til å
være skred og flomutsatte, ligger utenfor de områdene som skal bygges ut, med unntak
for utbedringen av Vadsteinsvikveien.
Området i planområdets sørvestre hjørne som ligger inne i aktsomhetskart for flom- og
jordskred, ligger i området regulert til grønnstruktur. De to områdene som strekker seg
over Vadsteinsvikveien omfatter to boligtomter, kjøreveg, gang-/sykkelveg, annen
veggrunn –grøntareal og landbruksformål. Av nye planlagte tiltak er det kun utbedring av
Vadsteinsvikveien som berøres med faresone for skred. Det er lagt inn hensynssoner for
disse områdene § 4.1.1.
Ved avsluttede bruddvegger på mer enn 15 meters høyde, skriver planbeskrivelsen at
det er det krav om å legge inn palltrinn. Videre står at det foreslås å legge inn smale
palltrinn på 5-6 meter for å ha den nødvendige sikringen, men samtidig ikke ta for mye
plass. Rådmannen kan ikke se at dette står i bestemmelsene, og tilrår at dette tas inn.
Vurdering av konsekvens er satt til ubetydelig.

Stormflo-bølge og vindpåvirkning.
Dette punktet skal ta opp i seg problematikken rundt stormflo-bølge og vindpåvirkning.
Det vises her til planbeskrivelsens kapittel 6.3.4.
I h.h.t. veileder «sikkerhet mot flom og stormflo» må sikkerhetskravene i teknisk
forskriftligge til grunn for kommunens vurdering. Hvilken sikkerhetsklasse som legges til
grunn er avhenger av hva som skal bygges. Her legges til grunn sikkerhetsklasse F2 som
blant annet omfatter industribygg og kontorbygning.
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I Norconsult rapport Norconsult, Notat – Bølgeanalyse i Bolgneset, 22.01.18 om dette
tema, konkluderes med;
Basert på anbefalt overskylling og kombinasjon av stormflo og bølger, for område
2 anbefaler vi en høyde på 3.15 m over NN2000 for Kaifront og 3.6 m over
NN2000 for høyteknologisk utstyr. Men, bruk av samme høyde for område 1 vil
resultere i overskylling mer enn anbefalt. Høyteknologisk utstyr bør være plassert
på 10 m fra kaifront og bare innenfor området markert på Figur [19]. Det skal
forsikres at det dimensjoneres for tilstrekkelig drenering av vannet for å unngå
magasinering av vannet. Innenfor området markert med gul boks vil anbefalte
overskyllingsratene være som anbefalt. Utenfor markerte området vil
overskyllingen kunne overskride anbefalte verdiene ved ekstreme hendelser.
Se kart og figur nedenfor hentet fra Norconsults utredningen

Planbestemmelsene fastsetter at laveste nivå på nytt planert terreng skal være 3 m.o.h.
Denne høyden er noe lav, da anbefalt nivå minst skal være 3,15 m.o.h. jfr. Norconsults
rapport. Rådmannen ber om uttalelse fra sektormyndigheter på dette punktet ved
høringen.

31

I Norconsults bølgeanalyse og i planbeskrivelsens figur 19 side 23 er det vist en molo
som, ut fra det vi kan se, strekker seg utenfor planområdet. Det er uklart om denne
«må» bygges for å skjerme mot stormflo og vindpåvirkning. Rådmannen tilrår at
planmaterialet klargjør dette før høringen.

I: Veitrafikk (planbeskrivelsens pkt 7.6.3.)
Det ble tidlig i planprosessen tilrådd fra vegvesenet og planmyndigheten at veien til et
nytt stort næringsareal må inngå i planen. Planområdet ble tidlig i planprosessen (pga
vedtatt planprogram) utvidet til å ta med seg veiarealer inklusiv arealer for framtidig
gang- og sykkelvei.
Vadsteinsvikveien (fylkesvei 267) er bygget på 1930-tallet. I de siste årene er det bygget
nye møteplasser. Vegen fikk fast dekke i 2008. Årsdøgntrafikken (ÅDT), basert på
trafikktellinger fra SVV våren 2018, oppgis å være 270 kjøretøy. Fartsgrensen er 80
km/t. Vadsteinsvikveien har noe varierende bredde, men framstår som énfeltsvei. Det er
i dag 15 avkjørsler langs vegen. Alle – bortsett fra én – er til private boligeiendommer.
Planbeskrivelsen m/KU setter verdien til middels siden trafikken totalt sett vil berøre
forholdsvis få boliger og tiltaket vil få både positive og negative konsekvenser for
veitrafikken.
Utforming av veien
Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune gjorde 5.9.2018 vedtak om å gi
fravik om at vegen skulle dimensjoneres etter veiklasse U-Hø2 med fartsgrense 60 km/t.
Vedtak i Samferdselsutvalget - 05.09.2018:





Samferdselsutvalet godkjenner fråviket og vegen skal dimensjonerast etter
standardklasse U-Hø2 med fartsgrense 60 km/t.
Utbyggar, konsulent og Statens vegvesen må sjå på ulike avbøtande tiltak for å
tilfredsstille trafikksikkerheita.
Samferdselsutvalet ber om at forslag til avbøtande tiltak vert lagt fram for
Fylkestrafikktryggingsutvalet.»

Utbygger, konsulent og vegvesenet skulle se på ulike avbøtende tiltak for å tilfredsstille
trafikksikkerheten i h.h.t. til pkt. 3 i vedtaket.
SVV fikk høsten 2018 oversendt ett forslag som de mener ikke er tilstrekkelig. SVV
uttaler til planmyndigheten at de har hatt dialog med fylkeskommunen om dette. I møte
12.2.19 fikk Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) forelagt en orientering om at forslaget
må endres for at SVV skal kunne akseptere det. FTU tok orienteringen til etterretning.
Rådmannen ble den 18.2.19 gjort kjent med at vegvesenet har klare innvendinger mot
løsninger på fylkesveien. Det dreier seg blant annet om kurvaturkrav, sikt,
utbyggingsrekkefølge og finansiering. Plankonsulent Rambøll ble også først kjent med
dette på samme tid. Planmaterialet inneholder ingen beskrivelse av denne
problemstillingen. Den 20.2.19 sendte vegvesenet brev til Norconsult om merknader til
prosjektert vei. Norconsult er BU sin veiplanlegger. Her står bla at;
Vegens dimensjonering og kurvatur, samt andre tiltak har betydning for kostnaden med
utbyggingen av veganlegget. Det har også betydning for inngrep i terreng og private
eiendommer.

Angående sikt anfører SVV;
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Vedrørende avstand mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg, må kravene i N101 følges.
Der man ikke kan oppnå kravet til trafikkskille på 3 meter fra vegkanten, må det settes opp
rekkverk. Rekkverket kan da ikke stå i frisiktsonen, og må føres ut eller man må bruke en
terminal. Dette medfører at gang- og sykkelvegen må trekkes bort fra vegen i alle
avkjørsler for å kunne føre inn rekkverket etter kravene eller avslutte med terminal i en slik
avstand at den kommer utenfor frisiktsonen. Rekkverk i frisiktsonen kan ikke tillates.

Rent praktisk betyr dette at for å innfri krav fra SVV, må avkjørsler endres. Dette kan få
konsekvenser for naboer til veien som kan få gang- og sykkelvei nærmere inn mot sin
avkjørsel og lenger inn på sin eiendom. I tillegg må avkjørslene 65000, 64000/64500
flyttes pga. krav til sikt.
Til BU og plankonsulent Rambøll, har administrasjonen gitt følgende tilbakemelding (epost 20.2.19);
Vi finner det ikke tilrådelig og legge fram innsendt planforslag for politisk behandling, før
man har funnet løsning på vilkår/avbøtende vegtrafikkløsninger jmf brev fra Statens
vegvesen (SVV) datert 20.2.19. Til det er planforslaget ikke entydig og godt nok utredet.
Vår saksbehandling og påfølgende høringsprosess vil bli meget uryddig, og vanskelig og
håndtere, når man vet at planforslaget ikke er tilfredsstillende og må endres.

Dialogmøte mellom SVV, MRFK og BU ble avholdt 26.3.19. Møtet var kommet i stand for
å finne gode, omforente løsninger på innspill og merknader fra Statens vegvesen i brev
av 20.02.2019 til tiltakshavers forslag til regulering av Vadsteinsvikveien. Vedlagt referat
fra møtet. Møtereferatet inneholder 9 punkter som oppsummerer enigheten mellom
partene. Punktene går på at det skal gjøres umiddelbare endringer i plankartet (se
møtereferatets pkt. 3 og 4 som går på avkjørsel 63500 (Vadsteinsvikveien 138) og felles
avkjørsel 6400/64500), før planen 1.gangs behandles og legges ut til offentlig ettersyn.
BU v/ Blåsvær skriver i e-post 28.3.19:
Nå viser det seg at pga. oppstått situasjon hos Norconsult, så har de dessverre ikke
kapasitet til å tegne inn disse to endringer før nærmere påske. Vi har i dag drøftet dette
med SVV og MRFK, og begge uttrykker forståelse for den oppståtte situasjonen. De har
derfor begge i e-poster gjengitt nedenfor, skriftlig bekreftet at også foreslåtte endringer i
de to første punktene kan behandles av SVV og MRFK i høringsperioden.

Saken legges fram for plan- og bygningsrådet uten at endringene er gjort i
planmaterialet. Rådmannen tilrår at planmaterialet korrigeres ihht. disse punktene.
Korrigert planmateriale skal sendes inn og inngå i det materialet som legges ut til
offentlig ettersyn. For naboer og berørte parter er det vesentlig at planmaterialet som de
mottar på høring er entydig og viser hva som er planlagt.
Frisiktsoner veikryss må vises iht kommunal- og moderniseringsdepartementets
reguleringsplanveileder pkt 5.2.1. Rådmannen tilrår at dette rettes på plankartet før
utlegging til offentlig ettersyn.
ÅDT og utbyggingsrekkefølge
I planbeskrivelsen står at det nå i denne fasen av planarbeidet er knyttet stor usikkerhet
til hva slags virksomheter som vil bli etablert i området, størrelsen på dem, og
fordelingen mellom dem. Planmaterialet setter visse forutsetninger for å kunne etablere
et grovt anslag på hvor stor trafikken til og fra området det vil bli.
Punktet som omhandler «omfang og sammensetning av trafikken til og fra området» s.
65 er meget viktig. Der står at man antar at utnyttelsen av området vil bli lav, ca.
83.000 m2 kontor, lager, produksjon, service e.l. Trafikkgenerering for disse ulike
virksomhetstypene er av Rambøll anslått, med grunnlag i Statens vegvesens håndbøker,
til å utgjøre opp til 4000-5000 biler pr. døgn. Men, planbeskrivelsen anslår at en
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realistisk ÅDT vil ligge på ca. 2000 biler. Det forutsettes også bredt bruk av
kollektivtrafikk i form av buss og båt (sundbåt). Prosjektering og støyberegninger for
Vadsteinsvikveien er derfor basert på ÅDT lik 2000. Planbeskrivelsen understreker at
utnyttelsen av området i dette regneeksemplet er relativ lavt, og skulle området bli mer
attraktivt og det f.eks. blir aktuelt med en mer omfattende etablering av kontor,
undervisningsvirksomhet o.l. som gir grunnlag for større utnyttelse og større
byggehøyder, kan trafikkmengdene bli vesentlig større. Siden usikkerheten rundt
utviklingen av området er stor, kan det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av
trafikkgrunnlaget og eventuelle behov knyttet til veg- og transportsystemet etter at en
del av næringsområdet er bygget ut. Da kan en bedre vurdere hvor stor trafikken til og
fra området vil bli.
I planbestemmelsene står følgende;
§ 6.7.2 Rekkefølge utbygging
Det skal foretas årlige trafikktellinger i profilnummer 100 og 1600 som viser ÅDT. Følgende
utbyggingsrekkefølge skal legges til grunn basert på gjennomsnittlig ÅDT fra disse
tellepunktene:
1. Ved ÅDT mindre enn 500 utføres ingen tiltak.
2. Ved ÅDT 500 – 800 oppgraderes vegen ved bygging av flere møteplasser
3. Ved ÅDT høyere enn 800 utføres vegutvidelsen i henhold til reguleringsplanen, men uten
opparbeidet GS-veg.
4. Ved ÅDT høyere enn 1500 fullføres GS-vegen slik reguleringsplanen viser.
§ 6.7.3 Rekkefølge nye vurderinger
Når/hvis ÅDT på Vadsteinsvikveien passerer 2500 skal det gjøres nye vurderinger av evt.
nødvendige tiltak langs vegen og støy fra vegtrafikken. Ved ÅDT høyere enn 1500 fullføres
GS-vegen slik reguleringsplanen viser.

Rådmannen er bekymret for at man sprenger ut området, åpner for næringsetablering,
og så etter en stund får trafikkproblemer uten at veien er tilstrekkelig utbygd. Det må
merkes at foreslåtte rekkefølgebestemmelsene § 6.7.2 kun sier at veiutvidelsen skal
etableres ved ÅDT 800. Bestemmelsene sier ikke at veien da skal være på plass før nye
brukstillatelser innenfor feltene BAA1-10 gis.
Kommunen har i mange år hatt trafikkutfordringer på Husøya og Draget hvor planlagt
infrastruktur ikke er ferdigstilt før brukstillatelse har blitt gitt. Rådmannen mener derfor
primært at Vadsteinsvikveien må være opparbeidet iht. reguleringsplanen, før det gis
brukstillatelse for næringsetablering innenfor feltene BAA1- 10.
Statens vegvesen (SVV) har den 20.2.19 sendt brev til BU og Norconsult om merknader
til prosjektert vei. Der sier SVV at å benytte veien slik den er i dag, med kun ekstra
møteplasser opp til ÅDT 800 vil være uforsvarlig. Dersom man velger å bygge den ut
trinnvis må i alle fall kravet om ny vei slå inn ved ÅDT 500 slik N100 (håndbok) krever,
men at man i mellomtiden kan akseptere dagens vei med etablering av møtelommer i
henhold til N100.

I dialogmøte mellom SVV, MRFK og BU som ble avholdt 26.3.19, står følgende;
Rekkefølgebestemmelser;
SVV vil vurdere nærmere de foreslåtte rekkefølgebestemmelsene. Dersom det skal
aksepteres økt trafikk hvor det kun oppgraderes med bygging av flere møteplasser, må
disse ha en innbyrdes avstand som ikke overstiger 250 m samt at man uavhengig av dette
skal kunne se den neste. Med en en-felts vei ved ÅDT over 500, kan det være aktuelt å
vurdere om det skal iverksettes midlertidige utbedringstiltak.

Administrasjonen har stilt planleggerne spørsmål om dette med utbyggingsavtaler, og
finansiering av veianlegget. Bolgneset Utvikling ønsker å la spørsmålet om
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utbyggingsavtale ligge inntil videre. Rådmannen ser utfordringen med å få på plass
finansiering av veianlegget. Rådmannen ser at Bolgneset Utvikling AS ønsker å skyve
utbyggingen av veien noe ut i tid,- til det er såpass stor trafikk at det er behov for full
utbygging av veien.
Rådmannen ser at det er fornuftig å legge seg på samme «linje» som SVV, og foreslår at
følgende bestemmelse § 6.7.2 Rekkefølge utbygging endres til;
Møteplasser langs fylkesveien skal være etablert før brukstillatelse for
virksomheter innenfor planområdet gis. Ved ÅDT 500 utføres vegutvidelsen av
fylkesveien, inklusive g/s-vei, og private fellesveier i henhold til reguleringsplanen.
Veien utover mot Vadsteinsvika er Fylkeskommunal vei. Rådmannen vil poengtere at det
ikke kan brukes kommunale midler til utbedring av veien. Fylkeskommunal, eller privat
finansiering av veien må derfor være på plass dersom planen stiller rekkefølgekrav om at
utbedring av veien skal være på plass, før utbyggingen av havteknologisenteret.
Rådmannen har fått opplyst av vegvesenet at etablering av gang-/sykkelvei langs eldre
fylkesveier uansett er et kommunalt ansvar, og i så fall må finansieres av kommunen.
En utbyggingsavtale mellom Bolgneset Utvikling AS og kommunen om utbygging av
sykkelveien kan (må) da inngås.
Fellesveiene inn til bebyggelsen som ligger langs Vadsteinsvikveien er gitt betegnelsen
SV 1, SV2 - osv. Rådmannen tilrår at bestemmelsene skal vise hvilke gnr/bnr disse er
felles for.
Naboer – erverv av areal
Opparbeidelse av fylkesvei 267 - Vadsteinsvikveien med g/s-vei vil medføre at man har
behov for å erverve privat areal for opparbeidelse av anlegget. Rådmannen tilrår at det
vedlegges kart til høringsmaterialet som viser areal som vil bli ervervet.

L Tiltakets energi og klimakonsekvens (planbeskrivelsens pkt 7.6.5)
Klimaregnskap og tilpasning
Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Tiltak for å tilpasse
oss endringene og tiltak som reduserer utslipp av klimagasser bidrar til å redusere risiko
knyttet til klimaendringene. Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å
hindre alvorlige konsekvenser av klimaendringene ( http://www.klimatilpasning.no/hvaer-klimatilpasning/utslippsreduksjon-og-klimatilpasning/ ). Kommunen har en sentral
rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. God, overordnet arealplanlegging
er viktig for å styre utviklingen av byer, tettsteder, bolig- og næringsområder i en retning
som tilrettelegger for effektiv og miljøvern.
Planlegger man å iverksette tiltak som har negative konsekvenser for klimarisiko totalt
sett (økt sårbarhet/eksponering eller økte utslipp), bør tiltaket utredes nøye, for å se om
det kan finnes andre lokaliseringsløsninger (kilde: http://www.klimatilpasning.no/hva-erklimatilpasning/utslippsreduksjon-og-klimatilpasning/ ). I dette planarbeidet er ikke
alternative lokaliseringsløsninger vurdert.
Planbeskrivelsen har et eget kapittel som heter «Tiltakets energi- og klimakonsekvens»,
7.6.5, hvor det blant annet står følgende: «Det antas at tiltaket i liten grad vil påvirke
det samlede transportarbeidet i kommunen, og vil ikke medføre behov for spesielle tiltak
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eller behov utover det som er beskrevet og regulert i planen». Verdivurderingen settes til
middels til stor «siden det er viktig å velge gode løsninger for området som medfører
minst mulig konsekvenser for klimaet.
Kommunen har etterspurt konkret klimaregnskap på tiltaket når det gjelder selve
utsprengingen av stein i arealet mellom Valvika og Bolgneset, samt utkjøring av
steinmassene, men har foreløpig ikke blitt forelagt tall på dette.
Myr som karbonlager
Planområdet er delvis myrlendt, og det er viktig å få kartlagt hvor store arealer dette
utgjør. I planmaterialet fremgår det kun at «arealer med myrpreg er små». Myr er den
naturtypen som har desidert høyest karboninnhold, med 47,5 tonn C per dekar. Myr og
åpen fastmark er trolig i tilnærmet karbonbalanse. Karbon i myr er sårbar for
menneskelige inngrep som medfører senkning av grunnvannstanden. Drenering fører
også til høyere luftinnhold, økt biologisk omsetning og raskere nedbrytning av det
organiske materialet til CO2. Tapet av CO2 er avhengig av myrtype, klima og
dyrkningsform, og antas å være mellom 1,5 og 2 tonn CO2 per dekar og år i
gjennomsnitt for nordiske land. 1 kvadratmeter torv med en volumvekt på 0,1 kilo/liter
og et karboninnhold på 50 %, inneholder 100 kilo organisk materiale og 50 kilo ren
karbon, hvilket tilsvarer 183 kilo CO2. Når torva tas ut og utsettes for luft, vil det meste
forsvinne som CO2 etter få år. Eksempelvis vil 4 mål utbygget myr med disse
forutsetningene forårsake et CO2 utslipp på 733 tonn. Det er derfor viktig å få klarhet i
hvor mye myr som eventuelt må fjernes dersom planforslaget realiseres. Rådmannen
tilrår at planmaterialet må oppdateres på dette før utleggelse til offentlig ettersyn.
Økosystemtjenester
Naturen gjør mange tjenester for oss, og tareskogen er en av de mange bidragsyterne.
FN har utarbeidet rapporten «Blue carbon» som beskriver hva vegetasjon på grunt vann
betyr for å binde og pumpe CO2 fra atmosfæren og ned i havet. Tareskogen fungerer
som en «CO2-pumpe» som hvert år fjerner gass fra karbonkretsløpet ved å begrave den
ned i havbunnen. Vegetasjonen på grunt vann utgjør bare 0,05 prosent sammenliknet
med vegetasjonen på land, men siden tang, tareskog og ålegrasenger er blant klodens
mest produktive økosystemer, omsetter de nesten like mye CO2 årlig som vegetasjonen
på land. På verdensbasis reduseres samtidig vegetasjonen på grunt vann raskt, faktisk
opp til fire ganger raskere enn regnskogen
( http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv/2011/4/Tareskogenviktig-for-klimaet/). Det foreligger ikke beregninger på hvor mye tareskog som faktisk
finnes i planområdet, og det er ikke sikkert det utgjør så mye, sett i en større
sammenheng, men tjenesten er et moment en også bør ha med seg når en skal vurdere
konsekvensene av tiltaket i seg selv, og i et klimaperspektiv.

Sammenstilling konsekvensanalysen
Følgende konklusjon gjøres i planbeskrivelsen:
Planen har positive effekter for næringsliv og sysselsetting og for veitrafikken.
Planen har negative konsekvenser for landskapsbildet, naturmiljø og biologisk mangfold,
kulturminner og kulturmiljø, forurensning og nærmiljø og friluftsliv.
Selv om det er flere tema med negative konsekvenser enn de med positive anses planforslaget i
sin helhet til å være mer positivt for samfunnet enn negativt.
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Ros-analyse
Det er gjort en ROS-analyse. Denne er vedlagt.
Her er en del risikoer avdekket.

Det er lagt inn bestemmelser eller hensynssoner som sikrer at ovennevnte blir ivaretatt,
unntatt naturmangfold. Rådmannen tilrår at det tas inn bestemmelser som sikrer dette.
Vurdering av planbestemmelsene
Rådmannen gjør her en vurdering av planbestemmelsene som ikke er kommentert og
vurdert ovenfor i saksframlegget.
§ 2.1 OVERORDNET ILLUSTRASJONSPLAN
For hvert delområde (BAA1 - BAA13) skal det utarbeides en overordnet illustrasjonsplan
som viser inndeling av området i forslag til tomter, interne veger, blågrønnstruktur,
kaiområder osv. Planen kan med fordel omfatte flere delområder. Illustrasjonsplanen skal
godkjennes av kommunen.
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Rådmannens kommentar: Enhet for plan- og byggesak behandler reguleringsplaner og
byggesaker. Rådmannen stiller spørsmål hvem som skal behandle en illustrasjonsplan.
Reguleringsplanen for Bolgneset burde vært behandlet som en områderegulering, med
påfølgende detaljreguleringer for hvert, eller flere av delfeltene.
§ 2.3 UNIVERSELL UTFORMING
Rådmannen tilrår; Bestemmelsen kan strykes. Hjemlet i TEK.
§ 2.4 ARKITEKTUR OG ESTETIKK
Rådmannen tilrår følgende tillegg; Fjernvirkning skal vurderes og dokumenteres.
§ 2.7 PARKERING
Det skal avsettes tilstrekkelig parkeringsareal for den enkelte bedrift. Parkeringsbehov
skal dokumenteres ved rammesøknad.
Rådmannens kommentar og tilrådning: Meget vanskelig å styre etter. Bestemmelsen er
vag. Planmaterialet antar en ÅDT på 4000-5000. Planbeskrivelsen anslår at en realistisk
ÅDT vil ligge på ca. 2000 biler. Det forutsettes også bredt bruk av kollektivtrafikk i form
av buss og båt (sundbåt). Antatt antall arbeidsplasser er satt til 800. 800 p-plasser vil
beslaglegge ca 20 daa. Med dette som bakteppe, vil det være problematisk i
byggesaksbehandlingen å vurdere parkeringsbehovet for det enkelte tiltak. Har ingen
hjemmel til å være restriktiv. Rådmannen tilrår at bestemmelsen fjernes og at det i
planen angis enten en øvre eller en nedre grense for parkeringsdekningen.
§ 3.1.2.2 Arealbruken
f) Det tillates ikke bebyggelse i felt BAA13 som hindrer siktlinjen mot kulturminnet:
Gravrøys ID56452.
Rådmannens tilrådning; upresis bestemmelse. Kan det overhodet ikke være bebyggelse
innenfor område BAA13, eller skal den plasseres slik at den ikke hindret siktlinjen mot
kulturminnet? Bestemmelsen presiseres.
o) Arkitektonisk utforming:
Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og
arkitektonisk helhetsvirkning. Volum, materialer, detaljer og farger skal bidra til å gi en
god estetisk utforming. Store bygningsvolum skal brytes opp med material- og/eller
kontrastskifte, eller fasadefremspring. Fargebruken i området skal ivareta Kristiansunds
estetiske karakter som polykrom by, gjennom bruk av polykrome farger. I tillegg kan det
benyttes andre neddempede farger.
Rådmannens tilrådning: «Fargebruken i området skal ivareta Kristiansunds estetiske
karakter som polykrom by, gjennom bruk av polykrome farger» tas ut. Misvisende å
henvise til fargebruken i gjenreisningsbyen. Næringsområdet kan gjerne ha «rik»
fargebruk, men opparbeidelsen av industriområdet vil ikke ivareta Kristiansund estetiske
karakter som polykrom by.
§ 6.1.2 Før det gis brukstillatelse skal infrastruktur til det enkelte bygg være opparbeidet
i henhold til godkjent teknisk plan.
Rådmannen tilrår følgende endring;
Før det gis brukstillatelse skal infrastruktur til det enkelte bygg være opparbeidet i
henhold til godkjent byggetillatelse for VVA.
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§ 6.2 TILTAK I SJØEN
Rådmannen tilrår; Bestemmelsen kan strykes. Følger av plan- og byggesak sin
samordningsplikt.
Teknisk infrastruktur
§6.6.1
Før det gis rammetillatelse til kai og bebyggelse i feltene BAA1-8, skal det foreligge
godkjent byggeplan for anleggelse av adkomstvegen fra Vadsteinsvikveien til
planområdets vestlige del.
og
§6.6.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i feltene BAA9-13, skal det foreligge
godkjent byggeplan for anleggelse av adkomstveg fra Vadsteinsvikveien til planområdets
østlige del.
Rådmannen tilrår følgende endring;
Før det gis rammetillatelse til kai og bebyggelse i feltene BAA1-8, skal foreligge godkjent
byggetillatelse for adkomstveg fra Vadsteinsvikveien til planområdets vestlige del.
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i feltene BAA9-13, skal det foreligge godkjent
byggetillatelse for adkomstveg fra Vadsteinsvikveien til planområdets østlige del.

Sluttvurdering
Rådmannen er svært positiv til tankene om et havteknologisenter.
Reguleringsplanen for Bolgneset har imidlertid en del problemstillinger/utfordringer:






Reguleringsplanen burde vært behandlet som en områderegulering.
Rådmannen vil fremheve at det er et meget stort sprik mellom den utnyttelse som
planmaterialet forespeiler, og den utnyttelsen som planen faktisk hjemler for.
Rådmannen vil her bemerke at noen av planens utredningstema ikke beskriver
virkningene av planens maksimale utbygging.
Verdivurdering av viltområdene; Rådmannen stiller spørsmål ved om
nedgradering av områdets betydning og status kan baseres kun på to befaringer,
de store sesongvariasjonene for sjøfuglbestandene tatt i betraktning.
Naturmangfoldsloven:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Rådmannen ber om at sektormyndigheter kommer med sin vurdering av
kunnskapsgrunnlaget, samt betydningen/verdien av sjøarealene og den
sammenhengende, upåvirkede naturen på land i forbindelse med høring av
planforslaget.
§9 Føre-var-prinsippet
Rådmannen ber om at sektormyndigheter kommer med sin vurdering
/kommentarer til hvordan føre- var-prinsippet er anvendt i denne planen.
§ 10 Samlet belastning
Norconsult har vurdert samlet belastning for tareskogen som økosystem,
og konkluderer med at tareskogen lokalt og regionalt vil tåle belastningen
tiltaket vil medføre. Rådmannen mener det mangler en vurdering av
tiltakets samlede belastning på sjøfugl. Rådmannen ber
sektormyndighetene vurdere denne problemstillingen under høringen.
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§§11 og 12 Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker
Rådmannen kan ikke se at dette er fulgt opp i foreliggende planmateriale,
og ber om at det sies noen om dette før utleggelse til offentlig ettersyn.
Rådmannen tilrår at begge utbyggingsalternativene går ut på høring.
Alternativ A hvor planområdet sprenges ut og legges på samme høyde, og alternativ B
hvor næringsarealet terrasseres slik at ulike utbyggingsområder blir liggende på ulik
høyde.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at planen godkjennes og sendes til offentlig ettersyn, med følgende
endringers/presiseringer:
Planbestemmelsene
Hekkeperiode Kopparholman;
Det legges inn bestemmelser som ivaretar disse hensynene, slik at man kan
begrense/unngå støy og trafikk ved/i nærheten av Kopparholman i hekketiden.

Støy samles i egen bestemmelse slik:
Støy fra anleggsperiode og driftsperiode felt BAA1-BAA16.
Eksisterende bygninger med støyfølsomme bruksformål i planens influensområde
skal ikke utsettes for et støynivå som overstiger de strengeste grenseverdiene i
tabell 3 i T-1442/2016, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest
støyutsatte fasade:

Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom
med støyfølsom
bruksformål

Støynivå
utenfor
soverom,

Industri med
helkontinuerlig
drift

Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Øvrig industri

Uten impulslyd:
Lden 55 dB og
Levening 50 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB og
Levening 45 dB
Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Støykilde

Havner og
terminaler



natt 23 – 07

Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til
rom med støyfølsom
bruksformål, lørdager

Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til
rom med støyfølsom
bruksformål, søn- og
helligdager

Uten impulslyd: Lden
50 dB
Med impulslyd: Lden
45 dB

Uten impulslyd: Lden
45 dB
Med impulslyd: Lden
40 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Det må gjøres støydempende tiltak for å ivareta gjeldende støygrenser.
Støyskjermer tett inntil kilden, flyttbare skjermer, midlertidige jordvoller er
eksempel på avbøtende tiltak. Det skal utføres internkontroll av at
støygrensene overholdes.
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Støy fra sprenging er unntatt fra ovennevnte grenseverdier. Sprengninger
skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal
være varslet om når sprengninger skal finne sted.



Anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag mellom kl. 07.0021.00 og lørdag mellom kl. 07.00-19.00. Lasting av båter er unntatt og
kan foregå hele døgnet alle ukedager, men ikke på røde dager i jul- og
påskehøytiden.



Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på søndager og
helligdager. Henting av masser i uttaket kan også skje utenom oppsatte
driftstider.

Veitrafikkstøy


For eksisterende bolig- og fritidseiendommer i planens influensområde som får
et støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene i tabell 3 i T1442/2016, skal det gis tilbud om lokal skjerm/voll og/eller fasadetiltak i
forbindelse med gjennomføring av planen dersom dette er nødvendig for å
tilfredsstille kravene på uteplass (Lden 55dB) eller kravene til innendørs
støynivå (LpAeq24h= 30 dB). Følgende eiendommer skal tiltaksutredes (gnr/bnr):
138/238, 138/155, 138/289, 138/91, 138/144, 138/26, 138/542 og 138/195.
Kravene til innendørs lydforhold gjelder ikke for fritidsboliger.



Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter
samråd med den aktuelle grunneier, og eventuelt gjennom
byggesaksbehandlingen dersom tiltaket er søknadspliktig.



Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til
forskrift til plan- og bygningsloven.

§ 2.3 UNIVERSELL UTFORMING
Rådmannen tilrår; Bestemmelsen kan strykes. Hjemlet i TEK.
§ 2.4 ARKITEKTUR OG ESTETIKK
Rådmannen tilrår følgende tillegg; Fjernvirkning skal vurderes og dokumenteres.
§ 2.7 PARKERING
Følgende bestemmelse fjernes:
Det skal avsettes tilstrekkelig parkeringsareal for den enkelte bedrift.
Parkeringsbehov skal dokumenteres ved rammesøknad.
Endring til
Det skal avsettes 1 parkeringsplass pr. arbeidsplass.
§ 3.1.2.2 Arealbruken
Bestemmelsen presiseres.
F Det tillates ikke bebyggelse i felt BAA13 som hindrer siktlinjen mot
kulturminnet: Gravrøys ID56452.
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o) Arkitektonisk utforming:
Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og
arkitektonisk helhetsvirkning. Volum, materialer, detaljer og farger skal bidra til å
gi en god estetisk utforming. Store bygningsvolum skal brytes opp med materialog/eller kontrastskifte, eller fasadefremspring. Fargebruken i området skal ivareta
Kristiansunds estetiske karakter som polykrom by, gjennom bruk av polykrome
farger. I tillegg kan det benyttes andre neddempede farger.
endres til
Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og
arkitektonisk helhetsvirkning. Volum, materialer, detaljer og farger skal bidra til å
gi en god estetisk utforming. Store bygningsvolum skal brytes opp med materialog/eller kontrastskifte, eller fasadefremspring. Det skal brukes polykrome farger. I
tillegg kan det benyttes andre neddempede farger.
§3.1.1.2 Palltrinn
Det skal legges bestemmelsen om palltrinn på minst 5-6 meter for å ha den
nødvendige sikringen.
§ 3.2.3
Fellesveiene til bebyggelsen som ligger langs Vadsteinsvikveien er gitt
betegnelsen SV 1- osv. Bestemmelsene skal vise hvilke gnr/bnr disse er felles for.
§ 6.1.2
Før det gis brukstillatelse skal infrastruktur til det enkelte bygg være opparbeidet i
henhold til godkjent teknisk plan.
Endres til
Før det gis brukstillatelse skal infrastruktur til det enkelte bygg være opparbeidet i
henhold til godkjent byggetillatelse for VVA.

§ 6.2 TILTAK I SJØEN
Bestemmelsen kan strykes. Følger av plan- og byggesak sin samordningsplikt.
Teknisk infrastruktur
§6.6.1
Før det gis rammetillatelse til kai og bebyggelse i feltene BAA1-8, skal det
foreligge godkjent byggeplan for anleggelse av adkomstvegen fra
Vadsteinsvikveien til planområdets vestlige del.
§6.6.3
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i feltene BAA9-13, skal det foreligge
godkjent byggeplan for anleggelse av adkomstveg fra Vadsteinsvikveien til
planområdets østlige del.
Endres til
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Før det gis rammetillatelse til kai og bebyggelse i feltene BAA1-8, skal foreligge
godkjent byggetillatelse for adkomstveg fra Vadsteinsvikveien til planområdets
vestlige del.
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i feltene BAA9-13, skal det foreligge
godkjent byggetillatelse for adkomstveg fra Vadsteinsvikveien til planområdets
østlige del.
§ 6.7.2 Rekkefølge utbygging endres til;
Møteplasser langs fylkesveien skal være etablert før brukstillatelse for
virksomheter innenfor planområdet gis. Ved ÅDT 500 utføres vegutvidelsen av
fylkesveien, inklusive g/s-vei, og private fellesveier i henhold til reguleringsplanen.
Følgende bestemmelse legges inn;
Palltrinnene beplantes med stedegen vegetasjon slik at bakveggen innenfor
utsprengningsområde A (vest), før det gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor
området BAA 1-7, og innenfor utsprengningsområde B (øst) før det gis
brukstillatelse for bebyggelse innenfor området BAA 8-12.
Følgende bestemmelse legges inn;
Bestemmelser som sikrer at risikoreduserende tiltak for biologisk mangfold blir
ivaretatt/gjennomført, jfr. pkt. 4.2 i ros-analysen.
Planbeskrivelse
Pkt 7.5.1
I planbeskrivelsen, under tema landskap pkt 7.5.1 står følgende; Bolgneset ble
avsatt til næringsområde i kommuneplanens arealdel (KPA), vedtatt 2011. Dette
er feil. Kun ca 1/3 av området ble avsatt til dette i KPA. Resten av arealet ble gitt
skravuren «framtidig næringsareal». Denne angivelsen er ikke arealformål iht. de
formål som kan gis i kommuneplanens arealdel, - og er ikke juridisk bindende.
Rådmannen foreslår at planbeskrivelsen endres på dette punkt.
Molo
Klargjøre om molo i Norconsults bølgeanalyse og i planbeskrivelsens figur 19 side
23 strekker seg utenfor planområdet, og skal bygges.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Avklare om molo (pkt ovenfor) få virkninger for strømningsforholdene inn mot
havstranda i Nerbolga og konsekvenser for strandengene/strandsumpene her.

Myr
Planbeskrivelsen må klargjøre hvor mye myr som eventuelt må fjernes dersom
planforslaget realiseres.

Plankart
Naturtypelokalitet Nerbolga
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Planavgrensningen trekkes vekk fra
grensene for naturtypelokaliteten,
eventuelt regulere denne med
hensynssone.

Område BAA1 - nært Valelva
Området tas ut som næringsområde og reguleres som grøntstruktur.
Følgende bestemmelse tas da ut;
h) I felt BAA1 tillates det ikke utsprenging av stein eller overfylling. Det tillates
mindre fotavtrykk fra utkraging av bygg som henger over svaberget fra område
BAA2.
Frisiktsoner
Frisiktsoner veikryss må vises iht kommunal- og moderniseringsdepartementets
reguleringsplanveileder pkt 5.2.1.
Tegnforklaring:
Høydegrunnlag legges inn.
Datoer; legges inn.
Planmaterialet
Vei og avkjørselsløsning
Planmaterialet korrigeres iht punktene 2 og 3 i referat fra dialogmøte mellom SVV,
MRFK og BU- 26.3.19, før dette legges ut til offentlig ettersyn.
Ervervskart
Ervervskart som viser areal som kan bli ekspropriert vedlegges høringsmaterialet.

Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Det vises til avsnitt L.
Saken planlegges informert/involvert på følgende måte: Saken, og behandlingen av
denne, publiseres på www.kristiansund.no under fanen politikk og er søkbar i
innsynsmodulen.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.
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Arne Ingebrigtsen
Rådmann
Karl Kjetil Skuseth
kommunalsjef
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