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Saksframlegg  
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og bygningsrådet  24.10.2018 

 

Behandling av reguleringsendring for R-260 Skorpa og Meløya  

Vedlegg: 
 00 B023_følgebrev_05.06.18 
 00 B028_følgebrev_60.09.18 
 01A Plankart A1 
 Reguleringsbestemmelser, rev. 15.10.18 
 03B Planbeskrivelse felt 1+21_rev_12.09.2018_merket 
 05 Utomhusplan rev_31.08.18 
 06 og 29 Perspektiver naust 
 06 Skorpa felt 1 perspektiver 
 07 Snitt mot nabobebyggelse i sydøst 
 08 Sol-skygge 
 10 Adkomst gange-stigningsforhold_rev_13.08.18 
 11 Hustypeplan 
 13 Typiske hustyper 
 14A Universell tilgjengelige hustyper_15.05.18 
 14B Generiske hustyper 
 16 Skorpa felt 1 synlighet i landskapet 
 21A Støyfaglig utredning_04.06.18 
 21B Støyfaglig utredning_04.06.18 
 21C Støykart lekeplass nord 
 22 Gabioner 
 26 ROS-analyse_29.01.18 
 27 Snitt mot Brynnveien 9_.04.06.18 
 28 Brannseksjonering 
 30 Lekeplasser planutsnitt 
 31 Lekeplasser detaljplan_A3 
 Høringsuttalelser 2017 
 Høringsuttalelser 2018 
 Uttalelse fra barn- og unges representant 04.10.18 
 Uttalelse fra kommunalteknikk 08.10.18 
 24A Forslagsstillers kommentarer til høringsuttalelsene 2017 
 24B Forslagsstillers kommentarer til høringsuttalelsene 2018 
 R-260 Støysonekart Bentnesveien (vedlegg 2) 
 Plankart gjeldende reguleringsplan, R-260 Skorpa og Meløya 
 Gjeldende reguleringsbestemmelser for R-260 Skorpa og Meløya 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: 
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vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan for      
R-260 Skorpa felt 1 og 21, samt del av Meløya.  

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 
§ 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI. innen 3 uker etter kunngjøring.  

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder endring av reguleringsplan for R-260 Skorpa og Meløya. 
Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 19.06.12. For gjennomføring av første fase av 
boligutbyggingen ser tiltakshaver Skorpa Eiendom AS behov for å endre på deler av gjeldende plan 
for Skorpa, og det søkes derfor om en reguleringsendring i felt 1 og 21, samt for en del av Meløya. 
Øvrig del av reguleringsplanen for Skorpa og Meløya vil fortsatt være gjeldende. 
 
Saksopplysninger 
Planmaterialet for felt 1 og 21, samt del av Meløya er nå mer detaljert utformet enn 
materialet som ble behandlet av bystyret i 2012. Den gjeldende reguleringsplanen viser 
blant annet ikke tomtedeling, husplassering, fellesveier og leke- og uteoppholdsområder, 
og forutsetter med dette samlet prosjektering og utbygging av respektive delfelt (dvs. 
feltutbygging foretatt av entreprenør).  
 
Skorpa Eiendom AS ønsker nå å 
legge til rette for oppføring av en 
større andel ene- og tomannsboliger 
enn tidligere antatt, og for salg av 
tomter enkeltvis til ulike interesser i 
det aktuelle feltet. Det har derfor 
vært nødvendig å detaljere planen, 
samt endre enkelte deler av 
opprinnelig plan (se utsnitt av 
plankart til høyre. Kart 1 viser 
gjeldende reguleringsplan, mens kart 
2 viser forslag til endringer. For flere 
detaljer i plankartet se vedlegg 1 og 
2). 
 
Reguleringsendringen legger til rette 
for 23 boenheter oppført som 
frittliggende ene- og tomannsboliger, 
13 leiligheter i lavblokk på 3 etasjer, 
7 naust mot tidligere 5, økt 
gesimshøyde med inntil 1 meter i 
enkelte felt, samt flytting av 
pumpestasjon fra Skorpa til Meløya. 
I tillegg er det nå lagt til en tredje 
lekeplass i feltet. Det vises til 
planbeskrivelsen side 1-3 for en 
fullstendig oversikt over endringene.  
 
Høring og offentlig ettersyn 
Forslag til endringer ble sendt på høring første gang 10.07.17, og det kom merknader 
fra: 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 17.08.17 
 Møre og Romsdal fylkeskommune, 16.08.17 
 Kristiansund kommune – enhet for kommunalteknikk, 24.08.18 
 Kristiansund og Nordmøre havn IKS, 13.07.17 
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 Kystverket, 11.08.17, 20.09.17 
 Statens vegvesen, 09.08.17 
 Gro og Tony Grødahl, 17.08.17 
 
Merknadene fra Kristiansund kommune, Kristiansund og Nordmøre havn IKS og 
Kystverket ble tatt til følge og innarbeidet i planmaterialet, og rådmannen går derfor ikke 
nærmere inn på disse. Statens vegvesen hadde ingen merknader til endringsforslaget. 
Merknad fra Gro og Tony Grødahl omhandler tema som ikke er omfattet av planforslaget. 
 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen hadde innsigelse til endringene, blant annet 
begrunnet med at hensynet til barn og unge ikke var godt nok ivaretatt.  
I endringsforslaget var det planlagt lekeareal (BLK3) på et areal som var omringet av vei. 
Det skal være lav fart i området, og lekearealet skulle gjerdes inn, men både 
Fylkesmannen og fylkeskommunen hadde likevel innsigelse til plasseringen.  
 
Fylkesmannen hadde også innsigelse knyttet til støy, og mente endringsforslaget lempet 
på gjeldende planbestemmelser for støy: «Vi er usikre på om lempingen på gjeldende 
støykrav er heldig. Dette forklarer vi med at «for hver boenhet skal minimum 50 % av 
oppholdsrom inkludert ett soverom ha vindusflate mot stille side, hvor støygrense i tabell 
3 tilfredsstilles» gir en for stor grad av kompromiss sett ut fra at vi ikke befinner oss i 
byområde, men heller i et pressområde utenfor byen. Vi vil ha innsigelse til at bygninger 
med støyfølsom bruk blir plassert i gul støysone».   
 
Forslagsstiller har følgende kommentarer til innsigelsene 
Barn og unge 
Merknaden er tatt til følge med at lekeområdet BLK3 er tatt ut av planen. Området er 
endret til BUT2 annet uteoppholdsareal. Lekearealene BLK1 og BLK2 er slått sammen 
med BAU1 og utvidet inn på tilgrensende eiendom for hus 11, slik at samlet areal nå er 
800 m², det vil si 25 m² under minstekravet på 825 m². Arealet i felt BAU1 vil bli 
opparbeidet slik at det knytter de to hovedområdene tettere sammen. 
 
Støy 
Merknaden er langt på vei tatt til følge. Det er innpasset støyskjerm langs samleveien i 
form av en gabion med høyde på 1,2 meter (m), noe som reduserer støynivået på plan 1 
og utearealer betraktelig. Det er innpasset 1,5 m brede vertikale støyskjermer lokalt på 
fem hus, samt på noen takterrasser, for å oppnå akseptable støyforhold på fasade med 
støyfølsom bruk. Boligplanene er revidert og tilpasset støynivået lokalt, slik at alle 
støyfølsomme rom har åpningsvindu mot stille sone.  
 
Videre er det utarbeidet en revidert støyrapport i samsvar med foreliggende planforslag 
og utomhusplan som konkluderer med at «krav til støynivå på uteplasser er oppfylt både 
nær boligene og på felles leke- og oppholdsarealer. (...) Krav til innendørs støynivå på 30 
dB Leq vil være oppfylt uten spesielle tiltak».  
 
Rådmannens vurdering 
Barn og unge 
Barn- og unges representant mener forslagene til endringer ikke har negative 
konsekvenser hverken for sol/skyggeforhold eller størrelsen på arealet. Den planlagte 
grønne korridoren fra friområdet og over til lekeareal for småbarn og videre til større 
barn gir gode muligheter for sambruk av områdene. Forslagsstiller har utarbeidet en 
illustrasjon for stigningsforhold (vedlegg 8) som gir et godt bilde på flyten mellom 
lekearealene og friområdene. Rådmannen har ingen øvrige kommentarer til endringene.   
 
Støy 
Reguleringsbestemmelsene er strammet inn med bakgrunn i Fylkesmannens 
bemerkninger, og planforslaget tilfredsstiller med dette støykravene i «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442). 
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Ny høring 
Planmaterialet ble bearbeidet med bakgrunn i de innkommende uttalelsene, og revidert 
forslag ble sendt på ny begrenset høring 07.06.18. Det kom merknader fra: 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 29.06.18 
 Møre og Romsdal fylkeskommune, 11.06.18 
 Kristiansund kommune – enhet for kommunalteknikk, 01.07.18 
 Kystverket, 18.06.18 
 Meløya og Skorpa velforening, 02.07.18 
 Gunnar og Anne Lise Tømmervåg, 02.07.18 
 Kristiansund kommune – barn og unges representant, 04.10.18 (merknad etter 

meklingsmøte) 
 Kristiansund kommune – enhet for kommunalteknikk, 08.10.18 (merknad etter 

meklingsmøtet) 
 
Merknadene fra Kystverket og Kristiansund kommune har blitt tatt til følge og innarbeidet 
i det siste materialet, og det gås derfor ikke nærmere inn på disse.  
 
Fylkesmannen hadde ny innsigelse til planforslaget, begrunnet med at hensynet til barn 
og unge fortsatt ikke var godt nok ivaretatt i det reviderte materialet: «Ved siste 
høringsrunde varslet vi innsigelse til lekearealet BLK3 fordi det lå trafikkfarlig til. Arealet 
er (nå) tatt ut som lekeareal, men ikke kompensert for». 
  
Forslagsstiller Niels Torp+ arkitekter AS og tiltakshaver Skorpa Eiendom AS hadde møte 
med Fylkesmannen 22.08.18 for å forsøke å komme til enighet på de punktene 
Fylkesmannen hadde merknader/innsigelse på.  
 
Et resultat av møtet var at det ble foreslått å etablere et nytt lekeområde f_BLK1 på 0,2 
daa i nord, i felt B4. Etableringen vil redusere avstanden til lekeplass for hus i felt B4 og 
B6. Lengste avstand mellom bolig og lekeplass blir med dette 70-80 m for to boliger, 50-
70 m for ytterligere 7 boliger, og mindre enn 50 m for øvrige boliger. Det nye 
lekeområdet vil bli støyskjermet, dels med gabion langs samlevei, samt dels med grønn 
støyskjerm mot nordvest og nordøst. Samlet areal på lekeplassene blir med dette 900 
m², fordelt på 350 m² for større barn i sørvest, 350 m² for mindre barn i sørøst, og 200 
m² nærlekeplass i nord (for forslagsstillers oppsummering av møtet, se journalpost (JP) 
17/77-130).  
 
Fylkesmannen ble forelagt endringene 11.09.18 (JP 17/77-124), og innsigelsen ble 
trukket 02.10.18 (JP 17/77-126). 
 
Fylkeskommunen hadde ikke innsigelse til det reviderte forslaget, men uttalte følgende: 
«Vi vil fraråde kommunen å egengodkjenne reguleringsplanen slik den er lagt frem. 
Størrelsen på foreslåtte leikeareal er i og for seg tilstrekkelig, men vi oppfatter den 
faktiske funksjonaliteten til å være dårlig. Tilkomst fordrer gange langs, og kryssing av 
interne kjøreveier. Spørsmålet om kvartalsleikeplass bør være tatt stilling til». 
 
Rådmannens vurdering av fylkeskommunens uttalelse 
Viser til gjennomgang av endringene etter møtet med Fylkesmannen. Etablering av den 
tredje lekeplassen i nord vil gi kortere avstand til lekeplass for en rekke boliger. 
Totalarealet er med dette også utvidet, og rådmannen mener endringene på en god måte 
ivaretar hensynet til barn og unge. Når det gjelder spørsmålet om kvartalslekeplass, 
ligger det en eksisterende ballslette øst på Skorpa, som er regulert til 10 daa felles 
grøntanlegg. Denne kan, uten særlige store inngrep, brukes som ballslette. Området 
ligger ca. 600 meter øst for felt 1, og vil i så måte være best egnet som areal for større 
barn. Adkomst til sletta er godt knyttet til feltet via eksisterende stinett. Videre legges 
det til rette for god tilkomst til de store friområdene på Skorpa, og barn og unge vil med 
dette får gode rekreasjonsmuligheter i området. Barn og unges representant har i sin 

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/RegistryEntry/DocumentDetails/457558
https://innsyn.kristiansund.kommune.no/RegistryEntry/DocumentDetails/452927
https://innsyn.kristiansund.kommune.no/RegistryEntry/DocumentDetails/456091
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merknad kommentert at barn og unges interesser blir godt ivaretatt med det nye 
forslaget, og godtar forslagsstillers endringer.  
 
Meløya og Skorpa velforening 
Velforeningens uttalelse er på sju sider, og kan i sin helhet leses i vedlegg 12. Under 
følger en kort oppsummering av de viktigste punktene. 
 
Endring av bestemmelser 
Reviderte bestemmelser slår negativt ut sett opp mot de gjeldene bestemmelsene og de 
nasjonale overordnede mål for arealpolitikk. Endring i tekst oppfattes nå som å dreie mot 
redusert betydning sammenliknet med det som ble vedtatt i 2012:  
 «Å tilrettelegge for bevaring av kystlandskap og vegetasjon» er nå tatt ut av 

bestemmelsen. 
 «Å tilrettelegge for rekreasjon og friluftsliv» er endret til «Å tilrettelegge for allmenn 

tilgjengelighet til rekreasjonsområder og friluftsliv. 
 «Eksisterende terreng og vegetasjon skal beholdes mest mulig urørt» er tatt ut av 

planen. 
 
Synlig bebyggelse i naboområdet – og sett fra sjø og Valan 
Økning i maksimale kotehøyder vil slå negativt ut med tanke på bebyggelsens synlighet i 
landskapet. Fra politisk hold var synlighet et særlig omdiskutert tema i forarbeidene til 
reguleringsplanen, og det ble vist til de uheldige visuelle virkningene reguleringen på 
Draget hadde fått. En var den gang klar på at man ikke skulle kunne se bebyggelse når 
man beveget seg i det nordlige friområdet på Skorpa. Endringene berører viktige natur- 
og friluftsområder, og konsekvensene oppfattes dertil som vesentlige.  
 
Boligbebyggelse 
Grad av fortetting i felt 1 ødelegger særpreg og landskapstrekk ved utflating. Grønne 
innsalg og opprinnelig terreng og vegetasjon utelates helt. Tilpasning mellom gammel og 
ny bebyggelse er fraværende. 
 
Siden gjeldende reguleringsplan ikke er detaljregulert, oppfattes endringene som legges 
frem som en vesentlig endring. Det med begrunnelse i at en var forespeilet annen 
plassering, både av veier og hus da planen var under behandling. Illustrasjoner av 
borettslagets bygninger sett fra Meløya og regulert friareal i sjø viser bebyggelse med 
volum og høyder som på ingen måte kan sies å være tilpasset omgivelsene. Sett i forhold 
til sjøområdet og Meløya, som er regulert til; spesialområde bevaring, LNF – og friareal i 
sjø, vil husene som er satt på høydedraget bak naustene virke svært påtrengende og 
dominerende. En vil også her poengtere at dette ikke er i henhold til nasjonal 
arealpolitikk, og vil dermed legge klare føringer for at det vil bli påklaget dersom 
kommunen går for å tillate det som foreslås.  
 
Formålsgrensen for naustområdet er justert vestover for å få plass til husene i felt 1. 
Dette er betenkelig i forhold til gjeldende bestemmelser som uttrykker at man skal ta 
vare på eksisterende terreng og vegetasjon. Velforeningen viser til pbl § 12-14, andre 
ledd «kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene (...) ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder». Størrelsen på områdene behøver ikke å være avgjørende, både små 
som store områder kan være viktige. Ferdsels- og oppholdsretten i et område kan ha 
betydning. Velforeningen mener det ikke kan herske noen tvil om at justering av 
formålsgrensen vil berøre viktige natur- og friluftsområder i svært negativ retning. En 
gjennomføring av planene, herunder med de planlagte byggegrenser ned mot sjø, vil gi 
privatisering – og avvisningseffekt på andre som ønsker å ferdes i – og gjennom 
området, videre ut til regulert friområde. Eksisterende boligbebyggelse ligger godt 
tilbaketrukket fra friområde sjø. 
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En tar som utgangspunkt at planen, eksklusive naustbebyggelsen, behandles etter pbl § 
1-8 hva gjelder boligbebyggelse. Det med konsekvens – at innpasset byggegrense 
boligformål i formålsgrensen til felt 21 flyttes iht. lov i østlig retning.  
 
Naustbebyggelse 
Er estetikkhensyn ivaretatt dersom en tillater å øke antall naust fra 5 til 7? Det vil gjøre 
bebyggelsen nærmest sammenhengende, og med det vil den skille seg totalt ut med det 
som ellers er oppført i nærliggende område. Her ligger byggene med god avstand, og 
eksisterende terreng og vegetasjon er i all hovedsak bevart uten sårbare inngrep i 
naturen. Det rettes spørsmål om behov for lengden på naustene. Utforming av 
bebyggelsen må innrette seg etter prinsippet om at det på generelt grunnlag skal gis 
allmenn rett til å bevege seg fritt langsmed strandkanten.  
 
Kan ikke se at det er lagt opp til annen parkering til naustene annet enn i form av- og 
pålessing av utstyr. Fellesbestemmelsen om parkering oppleves som uklar. Det stilles 
spørsmål rundt eierforholdene. Parkering må være en forutsetning dersom naustene 
selges på det åpne markedet. Viser til merknad fra brannvesenet om at manglende 
parkeringsplasser kan medføre feilparkering, og at dette ikke er imøtekommet av 
arkitekt.   
 
100-metersbeltet 
Velforeningen stiller spørsmålstegn ved lovligheten av kommunens vedtak om 
grensejustering langs sjø, og kan ikke se at det er gjort en vurdering av justeringene sett 
opp mot statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.  
 
En vil kunne akseptere grensejusteringen som er påført sjøområdet, men da isolert sett 
kun for naustbebyggelsen, dersom den innrettes etter gjeldende bestemmelser av 
19.06.12 (gjeldende reguleringsbestemmelser for Skorpa (red.anm.)), med de formål å 
ivareta «Eksisterende terreng og vegetasjon skal beholdes mest mulig urørt». På juridisk 
gjeldende plankart fra 2012 fremgår det ingen byggegrense i vestre del som grenser mot 
det som er regulert som friområde i sjø. 
 
En tar derfor som utgangspunkt ved svar på nabovarsel, at reguleringen på Skorpa 
mangler byggegrense langs sjø. At en i foreslått plan, som omtales som mindre 
reguleringsendring, bringer på banen forslag som strider mot nasjonal arealpolitikk, kan 
det ikke herske noen tvil om.  
 
Det vises til Sivilombudsmannens vurdering rund pbl § 1-8 i sak «Byggeforbudet i 
strandsonen – forholdet til eldre reguleringsplaner 27.2.2015. Saken omhandler 
manglende byggegrenser på eldre reguleringer før 1985, sett opp mot bygging i 100- 
metersbeltet for reguleringsplaner vedtatt etter innføring av ny pbl i 2008. Saken er 
høyst relevant for reguleringssaken knyttet til Skorpa, da reguleringsbestemmelsene for 
Skorpa er vedtatt etter overgangsbestemmelsene, og dermed etter den gamle 
bygningsloven. Det vises også til Ot.prop. nr. 32 (2007-2008). Kommunen oppfordres på 
det sterkeste til å ta både ombudsmannens sak sammen med Odelstingsproposisjonen til 
etterretning når de behandler fellesuttalelsene til nabovarselet.  
 
Tilkomst til friområder i nord 
Tilkomst til friområdene skulle sikres ved å anlegge vei fra eksisterende boligområde 
under den nye brua og ut i friområdene. Nå legges det opp til at denne tilkomsten skal 
føres mellom byggene som planlegges som borettslag, og denne veien oppfattes å være 
av høyst privat karakter.  
 
Et annet – og tilsynelatende glemt element i denne sammenheng er dyr som benytter 
beltet som strekker seg langsmed sjøen og videre ut i idet regulerte friområdet. Ulike 
arter har sin naturlige vandringsrute her. Det understreker også viktigheten med 
opprettholdelse av det nåværende ubebygde beltet. 
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Forslagsstillers vurdering 
 
Endring av bestemmelser 
Bestemmelsene i § 2 Hensikt og forutsetninger er endret, fordi planområdet nå utgjør en 
brøkdel av gjeldende plan, og er innskrenket til å omfatte de rene byggeområdene i felt 1 
og 21. 
 
Planområdet inneholder ikke lenger vesentlige elementer av formålene friområde og 
friluftsområde på land, og det vil etter vår vurdering være direkte misvisende å hevde at 
hensikten med planen er «å tilrettelegge for bevaring av kystlandskap og vegetasjon» 
når hovedformålet er å bygge boliger og naust. Av samme grunn er ordlyden «å 
tilrettelegge for rekreasjon og friluftsliv» endret til «å tilrettelegge for allmenn 
tilgjengelighet til rekreasjon og friluftsliv», fordi disse formålene ligger utenfor 
planområdet. 
 
I felt 21 er bestemmelsen om at «eksisterende terreng og vegetasjon skal beholdes mest 
mulig urørt» strøket, fordi det opprinnelige feltet på 0,9 daa er redusert til 0,6 daa, og 
resten av feltet er i hovedsak endret til friområde med 0,2 daa og gangvei. Arealet som 
er igjen foreslås i all hovedsak til byggeformål naust, og innpassing av naustene i det 
sterkt skrånende terrenget vil medføre at naustene sprenges inn i terrenget i bakkant. 
Det vil være misvisende å beholde bestemmelsen når arealet den var myntet på er skilt 
ut fra byggeområdet. Bestemmelsene som sikrer friområdet er ikke endret. 
 
Synlig bebyggelse i naboområdet  
Bygningssjefens uttalelse om synlighet fra badeplassen Valan lyder «I all vesentlighet vil 
ny bebyggelse ikke være synlig fra Valan...». Planforslagets illustrasjon av synlighet fra 
Valan viser et lite hjørne av et takmøne, øvre halvdel av et pulttak, og mønet på et 
saltakshus. Vi vurderer dette som å være godt innenfor bygningssjefens uttalelse i 
saken, og kan ikke se at dette hverken er av en grad som berører viktige natur- og 
friluftslivsområder, eller at konsekvensene vil oppfattes som vesentlige.  
 
Boligbebyggelse  
Illustrasjonsplanen er et viktig forklarende tilleggsmateriale i planen, men den skal først 
og fremst gi et korrekt bile av maksimale bygningsvolumer og maksimale byggehøyder. 
Illustrasjonsplanen vil for øvrige hensikter ikke kunne være mer korrekt enn at den 
illustrerer intensjonene i planen, som den gang var basert på rekkehus og samlet feltvis 
utbygging. Planforslaget legger opp til at det skilles ut egne tomter, som vil bli utbygget 
av byggmestere og selvbyggere, likt eksisterende bebyggelse på Skorpa og Meløya. I 
hovedsak er det denne endringen som har medført at det må utarbeides og fremmes en 
mindre reguleringsendring, ellers ville endringene i forhold til illustrasjonsplanen høyst 
sannsynlig blitt behandlet som dispensasjon fra gjeldende plan.  
 
Formålsgrensen for boligfeltet er flyttet noe nærmere sjøen i vest, og nærmeste to hus 
ligger henholdsvis 16 og 17 m fra strandlinjen målt i takutstikk og balkonger, og ca. 18 
til 19 m fra fasadeliv. Boligene i Brynnveien 7 Skorpaveien 12 ligger med fasadeliv ca. 20 
m fra strandlinjen. Vi kan ikke se at forholdet mellom ny og eksisterende bebyggelses 
plassering i forhold til strandlinjen er av en slik karakter at det vil berøre viktige natur- 
og friluftslivsområder i svært negativ retning, og at det vil gi privatisering og økt 
avvisningseffekt i større grad enn eksisterende bebyggelse gir.  
 
Naustbebyggelse 
Viser til kommentar til Fylkesmannen over.  
 
Det er satt av en p-plass for tidsbegrenset av- og pålasting på utendørs parkeringsplass 
nærmest naustene. Øvrige p-plasser er forbeholdt gjesteparkering for besøkende til 
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boligene i felt B1-3. Langtidsparkering for brukere av naustene vil være henvist til den 
offentlige parkeringsplassen nord for felt 1, i 200 meters gangavstand. 
 
100-metersbeltet 
Det henvises til kommunens planvedtak av 29.08.2017, der byggeforbudsgrensen mot 
sjø vest på Skorpa settes ved regulerte byggeområder. Planforslaget er i tråd med dette, 
og det har aldri vært kommunens intensjon at felt 1 og 21 ikke skulle bebygges. 
Plankartet i planforslaget er påført byggeforbudsgrenser i 100-metersbeltet, og vil ved 
vedtak av planen bekrefte gjeldende planvedtak fra 2017.  
Tilkomst til friområder i nord 
Se kommentar til Fylkesmannen angående privatisering av området.   
 
Rådmannens vurdering 
 
Endring av reguleringsbestemmelser 
Gjeldende reguleringsplan ivaretar fortsatt bestemmelsen om at det skal tilrettelegges 
for bevaring av kystlandskap og vegetasjon, men når det gjelder de aktuelle feltene 1 og 
21 er det hensiktsmessig å ta ut bestemmelsen, da hovedformålet for disse feltene er 
bebyggelse. 
 
Det samme gjelder for bestemmelsen vedrørende å tilrettelegge for allmenn 
tilgjengelighet. Hovedformålet med reguleringsendringen dreier seg om boligbebyggelse, 
og bestemmelsen er nå mer spisset mot området det gjelder. Slik rådmannen ser det, er 
hensynet til allmenheten ivaretatt gjennom bestemmelsen ved at tilgangen til 
rekreasjonsområdene er sikret.  
 
Når det gjelder bestemmelsen om bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, vil 
det være misvisende å beholde bestemmelsen når arealene den var myntet på er tatt ut 
av byggeområdet, slik forslagsstiller skriver. Rådmannen mener samtidig at det ligger en 
klar føring i utformingen av området i reguleringsbestemmelsen § 3: «alle tiltak innenfor 
planområdet skal ha høy estetisk og arkitektonisk kvalitet».  
 
Velforeningen viser til at det er Fylkesmannen som har ansvarsområde på land. I 
uttalelsen til reguleringsendringen anbefalte Fylkesmannen at antall naust ble redusert 
fra 7 til 5, men varslet ikke innsigelse til forslaget ut fra sine ansvarsområder. Naustene 
er planlagt etablert lavt i terrenget i forhold til gangstien bak, og vil i liten grad oppleves 
som en vegg mot sjøen. Bruksarealet er nedjustert fra 250 til 210 m², og vil med dette 
redusere virkningen av samlet bygningsvolum. Naustbebyggelsen er også planlagt 
etablert som flere mindre bygninger, for at virkningene av bygningsmassen glir bedre inn 
i terrenget. Naustbebyggelsen er et viktig supplement til den planlagte boligbebyggelsen 
på til sammen 370 boenheter, og rådmannen mener at reguleringsendringene er 
forsvarlige.  
 
Synlig bebyggelse i naboområdet – og sett fra sjø og Valan 
Valan er et mye brukt bade- og friluftsområde for de som bor på Goma og ellers i 
nærheten, og det er viktig å ivareta kvalitetene området har å by på. For den gjeldende 
reguleringsplanen ble det jobbet fram et konsept med bebyggelse som søkte å redusere 
synligheten i landskapet, og av saksframlegget fra 2012 går det frem, som 
plankonsulenten nevner, at ny bebyggelse i all vesentlighet ikke vil være synlig fra 
badeplassen ved Valan. Videre het det at taklandskapet, med sine skrå flater, kan bli 
synlig i silhuett fra havet. «Det har hele tiden vært en del av plankonseptet». I risiko- og 
sårbarhetsanalysen som ble gjennomført for gjeldende reguleringsplan, fremgår det at 
synligheten fra Valan er vurdert til å ha ingen/ubetydelig konsekvens. Rådmannen er av 
den oppfatning at konsekvensene hadde vært større og endringen vanskeligere å 
akseptere dersom bebyggelsen gjennom gjeldende reguleringsplan ikke hadde vært 
synlig i landskapet. Reguleringsendringen vil medføre at man kan se, som 
plankonsulenten skriver «et lite hjørne av et takmøne, øvre halvdel av et pulttak, og 
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mønet på et saltakshus», og rådmannen mener dette ligger innenfor det gjeldende 
reguleringsplan åpner opp for.  
 
Boligbebyggelse 
Velforeningen skriver at graden av fortetting i felt 1 ødelegger særpreg og 
landskapstrekk ved utflating. I planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan foreligger 
det en konseptbeskrivelse for bebyggelsen. Siden området er såpass sentrumsnært har 
man valgt å utnytte byggeområdene på best mulig måte innenfor en akseptabel tetthet 
og struktur, og det har vært en klart tanke om at man på denne måten også ivaretar 
mest mulig av naturkvalitetene, både for beboerne og for allmennheten, og rådmannen 
mener foreslått bebyggelse er i tråd med dette.   
 
Lekeplassene f_BLK 1 og 2 samt uteoppholdsarealet f_BAU3 danner et grønt og naturlig 
skille mellom eksisterende og ny bebyggelse. Forslagsstiller har så langt det lar seg gjøre 
forsøkt å ivareta eksisterende terreng og vegetasjon. Blant annet foreslo de å ivareta en 
naturlig kolle i uteoppholdsarealet f_BUT1, men på grunn av hensynet til siktforhold i det 
tilgrensende veikrysset var dessverre ikke dette mulig. 
 
Fylkesmannen har ikke hatt merknader eller innsigelse til plassering av boligbebyggelsen 
i felt 1. Plasseringen forholder seg til gjeldende kommuneplan og vedtatte 
byggeforbudsgrenser. 
 
Rådmannen anser det som en svært 
viktig oppgave å ivareta hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder. Som 
velforeningen uthever, må det gjøres en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle 
om en sak berører noen av disse 
temaene. I gjeldende kommuneplan for 
Kristiansund kommune er området for 
felt 1 og 21 avsatt til boligbebyggelse 
(se kartutsnitt. Gult område er avsatt til 
boligformål, grønt til friområde). Slik 
kommuneplanen definerer viktige natur- 
og friluftsområder begynner disse først 
ved bruanløpet til Skorpa.  
Sett opp mot de store friområdene nord på øya, er arealet som det her snakkes om av 
«mindre betydning». Allmennheten skal sikres tilkomst til friområdene langs gangvei 
(f_SGG2), og med tanke på at tiltaket forholder seg til overordnede gjeldende 
bestemmelser, anses endringen som akseptabel. 
 
Naustbebyggelse 
Forslagsstiller har, som tidligere nevnt, nedjustert bruksarealet for de 7 naustene, for å 
redusere virkningen av samlet bygningsvolum, og ønsker å utforme naustene på en slik 
måte at de ikke virker prangende på omgivelsene. Nevnte gangvei ligger omlag 1 m 
lavere enn gavlen på hus 2 i øst, og stiens beliggenhet på dette mellomnivået vil bidra til 
å redusere følelsen av privatisering i området. Det legges ellers opp til god tilkomst til 
friområdene og det vises til vedlegg 8 – adkomst gange - stigningsforhold. Utbyggingen 
vil utgjøre en svært liten andel av samlet strandlinje på øya, og kommuneplanen hjemler 
for bebyggelsen. 
 
Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar vedrørende parkeringsareal. 
 
100-metersbeltet 
Sak om byggeforbudsgrense mot sjø har vært på høring, og berørte parter har hatt 
anledning til å uttale seg. Vedtak i saken ble fattet 29.08.17, og det ble fastsatt at 
byggeforbudsgrensen for Skorpa settes ved regulerte byggeområder. Sektormyndigheter 
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som Fylkesmannen har ikke hatt innsigelse til vedtaket, og kommunen forholder seg til 
dette. 
 
Tilkomst til friområder i nord 
Se kommentar under naustbebyggelse. 
 
Sjekk i GisLink viser ingen spesielle forekomster av trekkruter i området, og det er ikke 
registrert rødlistede arter i området. 
 
Gunnar og Anne Lise Tømmervåg er en av de nærmeste naboene til det nye feltet, og 
bemerker følgende i sin uttalelse: På utomhusplan er det påført noe som kan oppfattes til 
å være et byggverk tilhørende det som er påtegnet som leilighetsbygg. Disse fremgår 
ved å skride over byggegrensen som påtegnet i plankartet. Vi forbeholder oss retten til å 
gå imot overskridelsene av byggegrensen på 4 meter dersom planforslaget skulle bli 
vedtatt. For øvrig kan vi ikke finne faktiske gesims- og mønehøyder på bygninger, 
utenom de oppgitte kotehøyder på plankartet. Vi ber om at dette oppgis og påtegnes. 
 
Forslagsstiller har følgende kommentarer til merknaden 
«Byggverkene» utenfor eiendomsgrensen mot Brynnveien 9, er markterrasser, 
terrengmur til nedsenket område ved inngang til boliger i underetasjer, trapp nedsenket i 
terreng, og platting for parkering ved hus 4. Alle terrenginngrepene ligger 1 meter eller 
mer fra eiendomsgrensen, og vil bli byggemeldt i henhold til pbl. 
 
Rådmannens vurdering 
Har ingen merknader utøver forslagsstillers vurdering. 
 
Samtlige uttalelser fra høringsrundene følger saken i vedleggene «Høringsuttalelser 
2017» og «Høringsuttalelser 2018».  Plankonsulentens vurdering av uttalelsene følger i 
vedlegg 24A og 24B. 
 
Rådmannens vurdering 
Planforslaget hjemler for en tett, lav bebyggelse med god utforming og tilpasning til 
landskap og terreng. Planen er svært detaljert, og flere av illustrasjonene er gjort juridisk 
bindende. Hensikten med dette er å gi klare begrensninger for hva som kan realiseres 
innenfor forslagets rammer, sikre god bokvalitet og skape forutsigbarhet for berørte 
parter. Øvrige illustrasjoner og utredninger, med planløsninger og temakart, er med på å 
klargjøre at planens krav til støytiltak, tilgjengelig boenhet, privat og felles 
uteoppholdsareal mv. lar seg løse ved gjennomføring av planen. 
 
Dispensasjon eller reguleringsendring? 
Det er flere som har etterspurt kommunens vurdering av om saken kan behandles som 
en mindre reguleringsendring. Forslagsstiller har anmodet om at endringsforslaget skal 
behandles som en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, men rådmannen mener 
det er mest hensiktsmessig å behandle saken som en reguleringsendring i henhold til pbl 
§ 12-14. Dette blant annet begrunnet med at det nå ønskes å tilrettelegges for 
selvbygger, i stedet for feltutbygging som det opprinnelig var planlagt for. Dette fordrer 
juridiske dokumenter (plankart og bestemmelser) som er entydige, og som kan danne 
grunnlag for videre behandling av enkeltsaker.  
 
I henhold til § 12- 14 er det mulig å gjennomføre endringer av reguleringsplan når 
endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder». Selv om endringene på Skorpa vil medføre flere større grep, er 
rådmannen av den oppfatning at de ikke strider mot prinsippene i pbl § 12-14. Flytting 
av VA-anlegg fra Skorpa til Meløya, samt åpning for ytterligere 2 naust vil ikke komme i 
konflikt med viktige natur- og friluftsområder, og økning i maksimale byggehøyder i den 
østre delen av feltet vil ikke være til sjenanse for naboomgivelsene. På bakgrunn av 
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ovennevnte er rådmannen av den oppfatning at det ikke er nødvendig å behandle saken 
som en ordinær planendring, men at det er tilstrekkelig å treffe vedtak om endringer 
etter en enklere planprosess.  
 
Vedtak om reguleringsendring kan avgjøres av plan- og bygningsrådet etter at berørte 
myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og 
andre berørte, er gitt anledning til å uttale seg, jamfør pbl. § 12-14.  
 
Fremdrift i planarbeidet 
Gjeldende reguleringsplan for Skorpa ble vedtatt i 2012. Mye har endret seg i markedet 
siden den gang, og for å imøtekomme dagens behov er det nødvendig å gjennomføre 
grepene reguleringsendringen legger opp til.  
 
Siden planmaterialet nå er så mye mer konkret enn tidligere, har det vært en 
tidkrevende prosess å få alle detaljene på plass. Administrasjonen har i samarbeid med 
plankonsulenten blant annet brukt mye tid på utfordringer knyttet til brannforhold 
(plassering/utforming av byggverk), og det har vært omfattende korrespondanse mellom 
partene.   
 
Tiltakshaver er nå sterkt presset på tid, og det er viktig å opprettholde god fremdrift i 
saken. 

Sammendrag og konklusjon 
Planforslaget hjemler for en tett, lav bebyggelse med god utforming og tilpasning til 
omgivelsene. Det reviderte planforslaget legger blant annet godt til rette for barn og 
unge og deres muligheter til utfoldelse i nærmiljøet. Endringene er nødvendige for å få 
etablert bomiljø med gode kvaliteter, og rådmannen anbefaler at plan- og bygningsrådet 
godkjenner endringene slik de foreligger.  
 
Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: 
Utbyggingen vil endre områdets karakter, men tiltaket vil ikke påvirke natur av 
verneverdig karakter. Det er tatt hensyn til stormflo for bebyggelse i utsatte områder. 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 

Arne Ingebrigtsen 
rådmann            
                                                                                                      Karl Kjetil Skuseth 

kommunalsjef


