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Høringsuttalelser
Tlltakshavers
kommentar
Planprogram 8.nov.2017

til høringsuttalelsene

Rådmannens
lnnstilllng
Saken legges fram for plan- og bygningsrådet
Plan-

og bygningsrådet

fastsetter

i medhold

med følgende forslag til vedtak:
av plan-

medhold av § 6 i forskrift om konsekvensutredning
næringsareal til havteknologisenter
på Bolgneset,
saksfremleggets
konklusjon.

og bygningslovens

§ 12-9

og i

av 01.07.2017,
planprogram for nytt
med de endringer som tilrås i

Saksopplysninger
Denne saken gjelder fastsetting av planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan og
konsekvensutredning
med formål å tilrettelegge for etablering av et havteknologisenter,
og utvikle sjønære arealer fra Bolgneset og vestover. Forslag til planprogram har vært til

offentlig høring og det er innkommet 16 uttalelser til forslaget. Rådmannen tilrår at
forslaget

godkjennes

slik det foreligger

med forslag til endringer.

Bolgneset Utvikling AS, har varslet oppstart
planprogram

ut til offentlig

ettersyn.

av planarbeid

Formålet

erå

etablere

samt lagt forslag til
et havteknologisenter-

dvs

en «base camp» for de operasjonelle
miljøene i havteknologi. Man ser for seg lokalisering
av kompetanse innen forskning, utvikling og koordinering av operativ virksomhet innen
sjømat,

tang

og tare,

dyptliggende

mineraler

m.m.
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Tiltaket vil bestå av ca 428 da landareal og ca 400 da sjøareal. Det vil være aktuelt med
en sjøutfylling,
og nytt landareal planlegges brukt som lagringsareal
for ulike typer
ustyr/materiell
(containere,
wiresneller
med mer) og prosjektaktivitet.
Det forstås som at prosjektet
ønsker nå å berede grunnen,
det vil si sprenge ut (opptil
flere millioner m3) og klargjøre området for lokalisering
av ovennevnte
funksjoner.
Deler av planens formål er i strid med kommuneplanens
arealdel, og tiltaket vil blant
annet kunne påvirke store natur og landskapsområder.
I oppstartsmøtet
med
kommunens
planmyndighet
den 6. 6. 2017, ble det stilt krav om konsekvensutredning
(KU). Hensikten med konsekvensutredningen
er at hensynet til miljø og samfunn blir tatt
i betraktning
under forberedelsen
av planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt
på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres.
I henhold til forskrift om konsekvensutredning,
skal det for planer som behandles etter
denne, utarbeides
planprogram
som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet
skal
gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen,
opplegg for medvirkning,
hvilke
alternativer
som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Planprogrammet
må
struktureres

slik at det

konsekvensutredning

i etterkant

er utarbeidet

kan tas stilling

til om

planforslaget

Forskrift om konsekvensutredning
ble endret 1. 7. 17. like etter
Både" l vedlegg 1 (liste over KU- p-liktige tiltak) for den reviderte
forskriften

fra

1.1.15,

står

følgende,

med

i tråd med planprogrammet.

Uttak

av malmer,

mineraler,

oppstartsmøtet.
forskriften,
samt i
stein,

grus,

sand,

leire

eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate
blir berørt eller samlet uttak
omfatter mer enn 2 millioner
m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 200

dekar. Det er således utvilsomt at tiltaket skal KU-utredes.
Det er forslagsstiller
som har ansvar for å utarbeide forslag til planprogram,
men det er
kommunen
som ansvarlig myndighet,
som skal fastsette programmet
etter
høringsperioden.
Det skal ved fastsettingen
av planprogrammet
redegjøres for innkomne
høringsuttalelser
og hvordan disse er vurdert og ivaretatt
i fastsatt program.
Privat forslag til reguleringsplan
med konsekvensutredning
utarbeides
deretter på
bakgrunn av fastsatt planprogram
og legges frem for plan— og bygningsrådet
til 1. gangs
behandling.
Det presiseres at kommunen
som ansvarlig myndighet
kan la være å fastsette et
planprogram
dersom tiltaket ikke ønskes videreført.
Det må også tilføyes at selv om
kommunen
fastsetter
planprogrammet,
kan kommunen
i neste fase likevel bestemme
ikke

legge

privat

og bygningslovens

planforslag

(pbl)

med

konsekvensutredning

ut til offentlig

ettersyn,

jf.

å

plan-

§ 12-11.

Oppstart av reguleringsarbeid
- forslag til planprogram på høring
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 hjemmesidene
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
avholdt på Rensvik samfunnshus
tirsdag 1. august 17.

og planprogrammet

ble

Forslag til planprogram
omfatter
en beskrivelse av planområdet,
overordnede
rammer og
premisser,
planområdets
ønskede utvikling,
alternative
utviklingsløsninger,
antatt
utredningsbehov,
opparbeidelse
av næringsområdet,
samt medvirkning
og planprosess.
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Følgende utredningstema
planforslagets

.
.
.
.
.

vari

høringsforslaget

Landskap
Naturmiljø
og biologisk mangfold
Samfunnsvirkninger
— næringsliv
Nærmiljø og friluftsliv
Kulturminner
og kulturmiljø

å inngå ved vurdering av

Forurensning

og sysselsetting

og støy

. Flom og skred

.

. Strømningsforhold
I. Veitrafikk

J. Sjøtrafikk
K. Kommunal
L. Andre

foreslått

konsekvenser:

—Svell

(dønninger)

infrastruktur

forhold.

Utredning av respektive
tema vil bl.a. også inneholde forslag til avbøtende
som bør inn i reguleringsbestemmelsene
for å dempe eller unngå negative
Det skal også redegjøres
for hvilke undersøkelser
og tiltak som kan gjøres
og klargjøre faktiske virkninger
av planen.

tiltak og krav
konsekvenser.
for å overvake

Det er mottatt
16 merknader
til forslag til planprogram
og innspill til planarbeidet.
Nedenfor gjengis hovedinnholdeti
disse, samt tiltakshavers
kommentar
til justering

planprogrammet
endring/justering

1)

2)

som følge av disse. Rådmannens kommentar
av planprogrammet,

står også under

de respektive

NVE, Skred og vassdragsavdelinga,
arealplanseksjonen
NVE har ingen merknader
til oppstart av planarbeidet.
Tiltakshavers

kommentar:

Ingen

Rådmannens

kommenter;

Merknad

endringer

av

til

uttalelser.

7.7.17

i planprogrammet.

tas til orientering.

Avinor 17.08.17
Krever at det i reguleringsplanen
tas inn bestemmelser
forhold til flytrafikken
og bestemte søknadsprosedyrer
rager mer 105 m.o.h.
Tiltakshavers
kommentar:
Tiltakshaver
vil ta dette til følge i det videre arbeidet
reguleringsplanen.
Ingen endringer
i planprogrammet.
Rådmannens
kommentar;
Planmyndigheten
vil følge dette

og tilrådning

opp i behandlingen

om bygge-restriksjoner
for bygg og skipstrafikk

med utformingen

av planmaterialet.

i
som

av

Merknad

tas til

etterretning.

3)

Bolga velforening
14.08.17
Foreslår at veiatkornsten
til det planlagte

næringsområdet

på Bolgneset

etableres

som en delvis fellesatkomst for Husøya og Bolgneset. Forslaget har som fon'nål å
skjerme

beboerne

på Husøya,

m.m., samt få avsluttet
ovenfor

gravstedet

Bolga og Vadsteinsvika

veiproblematikken

knyttet

i Bolga og over Bolgleira.
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mot ulemper

som støy, støv

til Husøya. Veiforslaget

går

kommentar:

Tiltakshavers

stadfestet

brev av 14.8.2017

veiløsning,

som aktuell
Ingen

med

vedtak.

av fylkesmannens

angivelse

pkt 4.3 endres

i planprogrammet

Teksten

planarbeidet.

i det videre

vil ikke bli behandlet

og forslaget

planprogrammet.

endn'ngeri

av kommunen

og awist

nylig er vurdert

fra velforeningen

i forslaget

realiteten

mener

har i
med vei på vestsiden av Husøya, og fylkesmannen
bystyrets vedtak med endelig virkning. Tiltakshaver

alternativet

avvist

av klagen

i sin behandling

har imidlertid

Bystyret

til Husøya.

av atkomstløsningen

i Bolga på

som ledd i en klage fra beboere

vært fremmet

har tidligere

Forslaget

reguleringen

Rådmannens kommentar;
Planprogrammet

viser veiadkomst

Daumannsdalen

ned til området.

og via

langs Vadsteinsvikveien,

til området

Spørsmålet om veiadkomst ble drøftet på oppstartsmøtet. Forslagstiller mener at
til området

adkomst

reguleringsplanen

av
ikke er reell, og viser til bystyrets klagebehandling
fra til
på Husøya, og at forslag om en veiadkomst
for dypvannskai
via Husøya

veiframføring

viser en mulig

Kommuneplanens
Reguleringsplanen

veltraseer

står at en må komme

tilbake

ved Bolgneset

industriområdet

området

skal

i gang.
til Husøya og Bolgneset

at felles veiframføring

foreslår

Bolga velforeningen
gravstedområdet
og mener dette

kommer

til denne

(klagesaken

Bolgneset)

(les;

skal gå, når dette

drøftet

til det framtidige

til hvor adkomsten

med reguleringsplanen

og arbeidet

I saksfremlegget

og til Bolgneset.

til Husøya,

mulige
saken)

arealdel
for

klagebehandling

og påfølgende

på Husøya,

og dypvannskai

industriområdet

utvikles

problemstilling.

fra Husøya til Bolgneset.

er en kjent

til Bolgneset

Veiframføring

- 13.12.16).

(sak 16/88

ikke ble vedtatt

Bolgneset

skjer via

forslag,
og over Bolgleira. Rådmannen er negativ til velforeningens
finnes i
som
kulturkvaliteter
og
vil forringe de store natur- landskaps

Bolgleira-området. Rådmannen viser her «grønn til plakat for Nordre Frei»- en
gjort

grønstrukturanalyse

i forbindelse

som viser at Bolgleira

arealdel,
landskaps-

Fylkesvei

eksisterende

og landskapsrommet
mener

Rådmannen

og kulturkvaliteter.

av kommuneplanens

med siste rullering

som

(Vadsteinsvikveien)

rundt

har meget

store natur-

at en oppgradering

derfor

til Bolgleira,

adkomst

vil være

av
det

løp og i den totale sammenheng.
i den langsiktige
beste veitrasealtemativet
for i planmaten'alet.
vil bli redegjort
fylkesveien
ved å oppgradere
Konsekvensene
av
m.m.) som følge av oppgradering
Likeså de avbøtende tiltak (evt. Støytiltak
denne.
Vadsteinsvikveien

omfatter

og noe av

Planprogrammet

viser at planområdet

omkringliggende
Vadsteinvikveien

areal. Rådmannen vil imidlertid foreslå at planområdet langs
utvides. Planområdet må ta med seg tilstrekkelig areal, det vil også

si private
sykkelvei

Statens

boligtomter
og busstopp

vegvesen

langs veien,
m.m

blir

sin uttalelse

slik at fullgode

vurdert.

Rådmannen

(se nedenfor)
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løsninger
viser

hvor dette

inklusiv

areal til gangs-

her til sin kommentar

redegjøres

ytterligere.

til

og

Hvis

det viser

seg en gang

i framtiden

at det vil være

behov

for en sammenknytning

mellom industriområdet på Bolgneset og industriområdet på Husøya, må en slik
prosess

kjøres

være aktuelt

som en reguleringsplan.
å differensiere

hvis det blir etablert
«knytte

sammen»

bruken

En slik prosess
av dagens

en veiforbindelse

fra Bolgneset

næringsområdene

må da vurdere

vei til Husøya.

og til Husøya

her, så kan det utredes

om det kan

Med dette

menes

at

med bru for å

og vurderes

om noe av

trafikken til/fra Husøya i stedet må gå via Bolgneset og fylkesveien.

4)

Marin Margret Jonsdottir
og Oli Kr. Hrafnsson 13.08.17
Er helt imot planene å bygge om veien her, og da dette vil øke trafikken,
uforutsigbare
konsekvenser
for oss, vår hage og dyr her i området».
Tiltakshavers

kommentar:

De samfunnsmessige

fordeler

arbeidsplassutviklingen
boligene

og medføre

utbyggingen

i kommunen,

langs fylkesveien

potensielt

vil få med utbyggingen.

virkningene

for beboerne

merknaden

ikke tas til følge

har for nærings-

langt overstiger

vil bli utredet

de relativt

Tiltakshaver

og

små merulempene
viser til at

som en del av planarbeidet

og tilrår

at

Rådmannens kommentar;
Det ligger

ikke

mange,

men

noe

boliger

langs

Vadsteinsvikvelen.

Rådmannen

vil

foreslå å utvide planområdet langs veien. Planarbeidet vil vise hvilken
virkning/konsekvenser
Planmaterialet
grunnerverv.

5)

Merknad

Kommunalteknikk

Giri

tiltaket

kan komme

vil påføre

fram

naboer

og naturområdene

langs fylkesveien.

til at det vil bli behov for lokale støytiltak,

—og/eller

tas til etterretning.

04.08.17

sin uttalelse

råd om og premisser

for enkelte

kommunaltekniske

løsninger.

Påpeker viktigheten av at utviklingen av området ikke skjer på en måte som forverrer
mlljøtilstanden i Bolgsvaet. Peker også på at overvann fra Freikollen må håndteres,
og synes det er positivt

at planen

legger

opp til å utnytte

dette

vannet

som en

ressurs.
Tiltakshavers

kommentar:

Tiltakshaver

har merket

seg rådene

og vil følge dette

opp

ldet videre arbeid med

planløsningene.

Rådmannens
Det skjer
kommune
opptatt
presisere
Bolgsvaet

kommentar;

en stadig

utbygging

og i nabokommunen

og industrialisering
Averøy.

av Bolgsvaets/Bremsnesfjorden
at det av utredningen
som

resipient.

av de sjønære

Rådmannen

sin miljøtilstand.

må gå klart fram

Det vises

er derfor

her

til krav
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hvilken

områdene

rundt

i vår

som kommunalteknikk,

Rådmannen
virkningen

i EU 's vanndirektiv.

vil derfor
tiltaket

vil ha på

Overvann

fra området:

Det renner

4 elver/bekker

gjennom

området

i dag, hvor

Valelva er klart den største. Planprogrammet sier at det må foreligge en plan for å
håndtere

vannmengdene.

Rådmannen
dette

6)

vurderes

Kystverket

Planområdet

vil anmode

i planmaterialets

Midt-Norge

Har en bred

omtale

strekker

om at Valelva

forsøkes

seg i vest til og med Valelva.
opprettholdt

i sin helhet,

og ber om at

arealbehovsvurdering.

(6.7.17)

av planprogrammet

og konkluderer

med

at «planprogrammet

svarer ut formålet med planarbeidet,
planprosessen
med frister og deltakere,
opplegget for medvirkning,
hvilke alternativer
som vil bli vurdert og behovet for
utredninger.»
Kystverket
anser at vedlagte varsel om planoppstart
og forslag til

reguleringsområde,
eller ansvars-

ikke vil ha noen særlig virkning på statlige anlegg, installasjoner,

og forvaltningsområde.»

Kystverket

har ingen merknader

til

planprogrammet

Tiltakshavers

kommentar:

Ingen

endringeri

planprogrammet.

Rådmannens kommentar;
Kystverket
sier i sin uttalelse at; i henhold til forskrift og sikring av havner og
havnterminaler
skal det utarbeides
sårbarhetsvurdering
og sikringsplan
for hver
havn/havneterminal
(ISPS). Sårbarhets
og sikringsplaner
skal godkjennes
av
Kystverket.

I planprogrammets
pkt. 4.5 Allmennhetens
tilgang og bruk,- står at;
I motsetning
til hva som er gjort i andre sammenlignbare
industriog

næringsområder, er et alternativ å gjøre dette området langt mer tilgjengelig for
allmennheten. Det vil i så fall innebære at området ikke avstenges permanent med
høye

gjerder

og bevoktede

bommer/porter.

De aktører

som

etablerer

området, tenkes å ha egen adgangskontroll
ivaretatt gjennom
inngangsdører/hovedinnganger,
mens det utendørs bør kunne
«fn' ferdsel».

Dette ble også uttalt i Oppstartsmøtet
være et mulig

tur-

her bemerke

Kystverkets

krav til sikring

planprammet.
friluftsliv

7)

og friluftsmål.

vil imidlertid

Rådmannen

nærmere

utreder

Rådmannen

av havner,
denne

tilstrebes

tilnærmet

at området skal framstå som åpent, og også

at det kan virke
foreslår

seg på

er meget

positiv

til dette.

som at det er noe divergens

og den «åpenhet»

at planprogrammets

av området

Rådmannen
mellom

som

pkt 6.2 -D Nærmiljø

og

som de forutsetter

blir

sammenhengen.

Mekvik Eiendom AS 16.8.17
Viser til at de har eiendomsrettslige

interesser

ivaretatt,

til planprogrammet.

men har ingen merknader

i området

Mekvik opplyser at de har en

opsjon på kjøp av areal som de vurderer å benytte for å sikre seg pukkressurser for
fremtidig

behov

i Kristiansundområdet.

Tiltakshavers

kommentar:

Ingen

Rådmannens
orientering

kommentar;

Dette

endringeri

planprogrammet.

er privatrettslige

6
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forhold.

Merknaden

tas til

8)

Møre og Romsdal fylkeskommune
(MRFK) 23.08.17
uttaler at planprogrammet
er tilfredsstillende.
Det er logisk oppsatt og inneholder
etter deres vurdering
alle delmomenter
som må være med. Har en del mindre

merknader på detaljnivå;
a) Savner referat

fra oppstartsmøtet.

b)

Kap.

C)

kulturinteresser
som finnes i området, både over og under vann.
Det vil være en fordel om det kom fram hvordan ulike føringer er viktige for
planarbeidet
og særlig de rammene som måtte gi formgivende
premisser. Vi

2 «Dagens

presiserer

situasjon»

bør også

at sjøarealplanen

si noe om

hva

er en interkommunal

slags

plan,

naturmangfold

ikke

regional,

og

og at den

ikke er egengodkjent ennå.

d)

Kap. 6 bør ha et avsnitt om den generelle metodiske
tilnærminga;
tydeliggjøre
konsekvens
er et produkt av verdi og risiko. Det er et sjølstendig
poeng at
rapporter
og resultater
kan sammenliknes
og settes opp mot hverandre.

Kap. 6.2 framkommer

at man ønsker å se på ulike løsninger i planområdet.

at

Vi er

positive til dette, og forutsetter
at dette kommer tydelig fram som ulike
alternativer
i KU. Kanskje kunne man allerede nå skissert rammene for ulike
alternativ.
Kanskje skal overskrifta
på kap. 5 endres til "Alternativer"
generelt?

Se

også merknad til kap. 7.

f)
9)
h)

i)

Kap. 6.2 E «Kulturminner
og kulturmiljø»
bør strengt tatt oppdateres
med
bakgrunn i registreringer
som allerede er gjennomført.
Kap. 7 er opplysende,
men inneholder dels opplysninger
som hører hjemme i kap.
2 og dels under kap. 6.2 første ledd.
I kap. 8 savner vi medvirkning
i forbindelse
med sjølve planarbeidet.
Det er nevnt
folkemøter
tilknytt
planprogrammet,
men det er normalt vel så interessant
å
diskutere
planforslaget
i slike møter. For allmennheten
er planforslaget
mye mer
forståelig og konkret enn planprogrammet.
Dette er nevnt i 8.2, men ikke i
tabellen i forkant.
Automatisk
freda kulturminner.
Gravrøysa,
ID 56452, liggeri nordøstenden
av planområdet.
Fylkeskommunen
ønsker at det avsettes en betydelig hensynssone
rundt den fredede gravrøysa.
Dersom

måtte

kommunen

avgjøres

mot

Tiltakshavers
Tiltakshaver

kommentar:
har hatt dialog

Tiltakshaver

har

det informeres

formodning

har ønske

om frigiving

av gravrøysa,

vil dette

av Riksantikvaren.

endret

med MRFK og satt spørsmål

planprogrammet

om konklusjonen

pkt

6.2

ved flere av anmerkningene.

E «kulturminner

i den arkeologiske

og kulturmiljø,

hvor

undersøkelsen.

Tiltakshavers
møte med MRFK den 20.9.17.
Tiltakshaver
hadde møte med MRFK den 20.9.17 hvor fylkeskommunens
merknader
ble diskutert.
(vedlagt referat/skriv
fra møtet med «tittelen Behandling
av innkomne
merknader
til forslaget til planprogram
for detaljregulering
Bolgneset, datert 16. juni 2017). Her står at tiltakshaver
bekreftet
på møtet at
disse innspillene
vil bli hensynstatt
i arbeidet med KU og reguleringsplan.
MRFKs merknader
drøftet.

Tiltakshaver

om en betydelig
ønsker

hensynssone

en frigivelse,

mens

rundt
MRFK

den fredede
ønsker

form for hensynssone.
Tiltakshaver
fremmet et kompromiss
gravrøysa
og den nordlige pluss østlige delen av landskapet
sjøen, men
sjøomradet

med en helt
i nord.

minimal

hensynssone
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mot

vest,

samt

gravrøysen

en bevaring

med

om bevaring
på Bolgneset
frigivelse

ble
en

av
ned mot
av

Drøftingsmøtet

avsluttet

og konkluderte

med

utarbeidelse

av et Drøftingsnotat

som ble signert av begge parter. Der står det: «Fylkeskommunen
har ingen
kommentarer
som er til hinder for godkjenning
av planleggingsprogrammet
for
Bolgneset slik det står per 16. juni 201 7. Fylkeskommunen
kommer tilbake til

utstrekning på vernesone for gravrøysa på Bolgneset.»

Rådmannens

a)
b)

kommentar;

Det er vanlig

at forslagstiller

legger

ved oppstartsmøtereferatet

ved utsendelsen

som går til høring.
Rådmannen
er enig med MRFK at kap 2 «Dagens situasjon»
bør også si noe om
hva slags naturmangfold
og kulturinteresser
som finnes i området,
både over og
under vann, og foreslår at dette utdypes mer i dette kapittelet.
Her bør det blant
annet komme fram at området utenfor Bolgneset er et svært viktig regionalt
vinterbeiteområde
for fugl (A-område),
se kart nedenfor. Kopparholman
i seg selv

er også er viktig hekkeområde

for fugl.

Utdrag
levert

fra GISlink-

og Romsdal

I planprogrammets
kap. 6 pkt. B, står at det vil bli gjort vurderinger
bør man foreta en økosystemtilnærming,
det vil si se om det flnnes

Iiknende områder

d)

Rådmannen

metodiske
derfor

fylkeskommune.

ift. fugl.
andre

Her

for fuglelivet.

Merknad

så

tas til følge.

sjøområdeplanen
er ikke vedtatt ennå. Merknad tas følge.
er enig med MRFK om at Kap. 6 bør ha et avsnitt om den generelle

tilnærminga.

de ulike tema

og Møre

i regionen som kan erstatte dette hvis området blir påvirketi

stor grad at dette er uheldig

C) Den regionale

karttjeneste

av Fylkesmannen

Rådmannen forstår MRFKs merknad at det er et poeng at

verdisettes

at planprogrammet

Kap. 6.2 skal omtales

og kan veies opp mot hverandre.
tar

inn et slikt

avsnitt.

ulike utviklingsløsninger.

Merknad

Rådmannen

foreslår

tas til følge.

Dette er et meget

viktig

kapittel,

da det skisserer hvordan man har tenkt å utvikle området. I kapittel 7.2 står at
tiltakshaver

ser for seg følgende

fremgangsmåter

for å fjerne

utsprengt

fjellmasse

fra området:
.
.

Utfyllinger innenfor planområdet
Knusing på stedet, utskipning og salg til offshore

.

Et permanent

knuseverk

for salg

8
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til lokale

behov

i Kristiansund-regionen

Tradisjonell

.

f)
9)
h)
i)

bortkjøring

av sprengte

masser

Rådmannen er enig med MRFK at man kanskje allerede nå kunne skissert
rammene for ulike alternativ.
Dette forå bedre kunne gi uttalelse og vurdering.
Som man ser, så er de ulike framgangsmåter
svært forskjellige
og kan medføre
svært ulike konsekvenser.
Rådmannen forutsetter,
på lik linje som MRFK, at dette
kommer tydelig fram som ulike alternativeri
KU. Merknad tas til etterretning.
Tiltakshaver
har rettet opp kap. 6.2 E «Kulturminner
og kulturmiljø»
med
bakgrunn i registreringer
som allerede er gjennomført.
Merknad tatt til følge.
Rådmannen har ingen kommentar.
Merknad tas til etterretning.
Rådmannen har ingen kommentar.
Merknad tas til etterretning.
Dersom

kommunen

ønsker

frigiving

av gravrøysa,

Riksantikvaren.
Gravrøysa vil da måtte graves
tiltakshaver.
Merknad tas til etterretning.

Tiltakshavers
Rådmannen
kommune

9)

uten knusing.

møte med MRFK den 20.9.17
vil framheve
her at det var Bolgneset

ved planmyndigheten

som vari

møtet

vil dette

ut, og dette

Utvikling

måtte

avgjøres

arbeidet

av

bekostes

av

AS, og ikke Kristiansund

med MRFK.

NEAS 14.08.17
NEAS opplyser at det foreligger
tre alternativer
for å opprette fremtidig
tilstrekkelig
energiforsyning
til næringsareal
på Bolgneset, og at valg av forsyningsløsning
bestemmer
de langsiktige
utviklingsmulighetene
for næringsarealet.
NEAS «ønsker
legge til rette for at det blir gjort gode, langsiktige
vurderinger
slik at nettutviklingen
kan utføres mest mulig rasjonelt,
og i den takt og omfang som skal til for både å
dekke behovet på Bolgneset,
og opprettholde
leveringskvaliteten
i det eksisterende
kraftnettet».
Tiltakshavers

å

kommentar:

Tiltakshaver
merker seg anførslene fra NEAS og vil drøfte konkrete
forsyningsløsninger
nærmere med NEAS i forbindelse
med utforming
og plankart.
Ingen endringer
i planprogrammet.

av planløsning

Rådmannens kommentar;
Rådmannen

vil bemerke

at det må vurderes

å legges opp til etablering

av landstrøm

for båt, og at el-tilførselsløsninger
inn til området må ta høyde for dette. Rådmannen
foreslår at dette tas inn i pkt 4. Planområdets ønskede utvikling, og Utredningenes
innhold

10)

pkt K — Kommunal

Merknad

forøvrig

Statens

vegvesen

infrastruktur.

tas til orientering

25.08.17

9
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Ber om at det avsettes
på fylkesveien.

Mener

veien og kryssene
sykkelvei

skal

tilstrekkelig.

kunne

Byggegrense

tilstrekkelig
planområdet

areal for å kunne

gjennomføre

er for lite,

utvides

Uttaler

og bør

at det må fastlegges

nødvendige

for å kunne

hvordan

tiltak

utbedre

en gang- og

gjennomføres.

langs vei må fastsettes

i planen.

Generell

byggegrense

er 50 meter.

Vegvesenet
mener planen må inneholde rekkefølgebestemmelser
som sikrer
utbedring og/eller opparbeiding
av veg, vegkryss g/S-veg avkjørsler
ol.
Tiltakshavers
kommentar;
Foreslår at planområdet
langs fylkesveien
utvides 10 m på hver side av veien, til
sammen bredde 40 meter. Unntatt er boligtomter
som grenser til fylkesveien.
Mener
her at 6,5 meter veibane- inkl. 0,5 meter vegskulder
med tillegg grøft og
sideskråning
vil kunne realiseres innenfor den opprinnelige
trase på 20 meter bredde.
Tiltakshaver
har varslet berørte grunneiere om utvidelsen.
Ingen merknader
har
kommet inn.
Tiltakshaver
mener andre traséer enn dagens trasé ikke synes aktuelt I et 20 årsperspektiv
hvilket her legges til grunn for den viste velløsningen.
Tiltakshaver
vil
derfor tilrå at planutvidelsen
avgrenser seg til den breddeutvidelsen
som nå foreslås
langs fylkesveien.
Tiltakshavers

forslag;

om ny veibredde
berørt

Endringer

i planområdet.

i pkt 6.2 underpunkt
Denne

er sendt

I Veitrafikk.

til naboer

hvor

Her opplyses
deres

eiendom

det
er

av utvidelsen,

Rådmannenskommentar;
Tiltakshaver
har varslet
Statens vegvesen.

berørte

°
grunneiere

om utvidelsen

av planomradet

(brev),

og

Rådmannen
deler vegvesenets
bekymring
om at planområdet
langs Vadsteinvikveien
er for smalt. Dette selv etter breddeutvidelse
på 20 meter. Rådmannen
mener det er
uheldig at dette også ikke er gjort for boligtomter
som grenser til fylkesveien.
Se
kartet nedenfor.

Kartet viser planområdet, etter
planutvidelse på 20 meter.
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Rådmannen forstår at det da tenkes å foreta en eventuell
motsatt

side av de private

tomtene.

Rådmannen

stiller

breddeutvidelse

spørsmål

av veien på

om man likevel

greier å oppnå de krav til veistandard som kreves for en slik vei. Industriområdet

her

kan få mange hundrede arbeidsplasser når det er fullt utbygd. Rådmannen mener det
er viktig

å legge til rette

med tanke
tillegg

for en god og trafikksikker

på anleggstraflkk

adkomstvei

for

og trafikk

boliger,

vei fram til området.

til og fra området

skolevei

(barn

Ikke minst

når det er ferdig.

vil gå til og fra busstopp)

Veien er i

og vei til

friluftsområdene langs Freikollen. Rådmannen mener derfor det må vurderes om det
skal etableres

en løsning

med gang-

sykkelvei

langs Vadsteinvikveien.

Rådmannen

foreslår derfor at planområdet langs Vadsteinvikveien utvides. Planområdet må ta
med seg tilstrekkelig
langs veien

areal.

slik at fullgode

busslommer

m.m.

utover

mot

byggegrense;

finansiering

rekkefølgekrav

av veien

havteknoiogisenteret.

11)Øverbø

må derfor

byggegrense

vei.

til utbedring

bollgtomter

skal

være

har fått opplyst
uansett

langs vei i

Rådmannen

av veien.

være på plass dersom

av veien

Rådmannen

tas delvis

vil poengtere

Fylkeskommunal,
planen

på plass,

stiller

før utbyggingen

av vegvesenet

er et kommunalt

på vegne

fritidseiendommen

av

at etablering
ansvar,

av

og i så fall

til følge.

av eier av fritidseiendom
i Daumannsdalen
som

ingen prinsipielle

motforestillinger

gnr 138 bnr 553 noen anmodninger

og nedsprenglng

vil bli liggende

av støy, og at ikke området

ganske

nær

må framstå
til tiltaket,

av fjellgrunn
den

høye

som «evig

bør ta hensyn

skjæringen.

Er også

knuseverk»

og har ingen merknader

Eieren har
til

planprogrammet.
Tiltakshavers

kommentar;

Tiltakshaver

har merket

seg anmodningen

og har besluttet

å tilby

innløsning

fritidseiendommen.

Rådmannens
Støyforhold
gjennomført
Uttalelsen

at

eller

10.8.17

at atkomstløsning
opptatt

private

og sykkelvei,

av kommunen.

Gjørtz

Framfører

midler

langs eldre fylkesveier

må finansieres

Uttalelsen

er Fylkeskommunal

kommunale

om at utbedring

gang—/sykkelvei

areal til gangs-

det vil bli avsatt

Vadsteinsvika

det Ikke kan brukes
privat

areal vil også omfatte

lnklusiv

blir vurdert.

Vegvesenet
nevner
reguleringsplanen.
Veien

Tilstrekkelig
løsninger

kommentar;
m.m.

skal utredes,

og eventuelle

i planbestemmelsene.
tas til etterretning.
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tiltak

skal redegjøres

og sikres

av

om
til

12)NTNU

Vitenskapsmuseet

4.9.17

Norge)

Ber om at tiltakene

hensyn

til materialbruk,

dimensjoner

nøye

alle inngrep

(herunder

fremkommer

(fagmyndighet

i sjø blir

fyllingsfot

for kulturminner

beskrevet

i sjø (mudring,

for eventuelle

på kartmaterialet.

NTNU varsler

under

i det videre

dumping,

utfyllinger),

samtidig

vann i Midt-

planarbeidet,

fylling

med

etc) og reelle

og at dette

tydelig

at det kan det påregnes

at

NTNU —VM vil kreve å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig
av tiltakets

art og omfang.

Tiltakshaver

har på denne bakgrunn vært i kontakt med NTNU og bedt om en

marinarkeologisk
Bolgneset,

vurdering

allerede

slik at disse forhold

konsekvensutredning
Tiltakshavers

havområdet

i god tid før endelig

utenfor

utarbeidelse

av

og reguleringsplan.

kommentar:

Endringer

i planprogrammeB

NTNUs

nå for det aktuelle

er avklart

innspill

blir

pkt

6.2

underpunkt

E Kulturminner

og kulturmiljø

hvor

beskrevet.

Rådmannens kommentar;
Uttalelsen

og tiltakshavers

13)Fylkesmannen

vurdering

i Møre og Romsdal

tas til etterretning.

17.8.17

Fylkesmannen (FM) påpeker at planområdet (428 da) er mye større enn det som er
avsatt i kommuneplanen
(78 da). FM presiserer at skravuren er et mulig
næringsområde
i kommuneplanen
Ikke legger føringer for fylkesmannens
ved framtidig
planrevisjoner.

framtidig
vurderinger

Natur

og biologisk

og miljøvern

mangfold).
nærme
viktig

(i planprogrammet

Fylkesmannen

i øst», er et naturreservat.
strandeng

Påpeker

at inngrepet

blir godt synlig

vil hjelpe.

Støyforholdene

må avklares

utarbeidet

en støyfaglig

oppdatert

i 2017)

støytiltak

må forankres

direkte

Veiløsning.
slik

at det øst for planområdet

fra byen,

så tidlig

utredning,

som mulig

men at en visuell

«relativt
er «en svært

framstilling

i planprosessen

M-128

Støy fra anleggsperioden

i bestemmelsene.

av nær

ved at det blir

og at T—1442 med veilederen

skal legges til grunn».

4 og 5 i T-1442
fram

Videre

som pkt 6.2 B Naturmiljø

på at Fugløya som ligger

og strandsump».

og fjernvirkning

tabell

benevnt

gjør oppmerksom

(som ble

må avklares

Mener det kan være formålstjenlig

i planbestemmelsene,

slik at støykrav

og
å ta inn

til ulike tider/dager

går

av planen.

FM viser til uttale

veiløsning

via Bolgneset

begrensninger

i kjøretid

rede for de moment

av 10.05.2010

til kommuneplanens

vil løse en årelang

og mengde

støykonflikt

for næringsaktørene

som er avgjørende

for at veiløsning

arealdel

som

om at en

har lagt

på Husøya.

Planen bør gjøre

til Husøya

ikke blir en del av

må utarbeides.

Den skal vise alle

reguleringSplanen.
Samfunnssikkerhet.
risiko-

(ROS-analyse)

og sårbarhetsforhold

utbyggingsforrnålet,

for planområdet

som har betydning

og eventuelle

endringeri
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for om arealet
slike

forhold

som

er egnet
følge

til

av planlagt

utbygging.

Det bør klart

vurderes,

fremgå

og at ROS-analyse

Tlltakshavers

av planprogrammet

er metoden

at samfunnssikkerhet

skal

som skal brukes.

kommentar

Natur og miljøvern;
det som allerede
av hvorvidt

Tiltakshaver

er oppmerksom

er beskrevet

naturrniljøet

på begge disse forhold,

i planprogrammet

i området

og bekrefter

om at «det vil bli gjort

vil bli påvirket

vurderinger

av tiltaket».

Støy; Planprogrammet
pkt F — Forurensning
oppdateres
med å angi veileder
Planprogrammet
pkt F — Forurensning
oppdateres
med å angi at
tabell 4 og 5 i T-1442 skal tas inn i planbestemmelsene.

M-128.

Veiløsningen;
Det er riktig som fylkesmannen
påpeker i sin merknad,
at tiltakshaver
«ikke har gjort rede for begrunnelsen
for vedtaket».
Tiltakshaver
er enig med
fylkesmannen

at de begrunnelser

dokumentene

i denne

saken,

konsekvensutredningen.

som det tidligere

med fordel

Dette

er redegjort

kan sammenfattes

fordi det klarere

for i de omfattende

og gjengis

da vil fremgå

hvorfor

i
vedtaket

er

fattet.
Tiltakshaver
selskap,
Inntil

presiserer

som lojalt

det eventuelt

tiltakshaver
redegjøre

er vedtatt

derfor

til Husøya.

imidlertid

må innrette

Utvikling

AS er et heleid
beslutningeri

ikke mandat

til å utrede

oppdateres

eller foreslå

kommunalt

denne saken.

noe annet i en egen sak som måtte

Planprogrammet
for de momenter

at Bolgneset

seg etter kommunens

bli fremmet,

en veiforbindelse

har

over sundet

i pkt 4.3 med at konsekvensutredningen

som er avgjørende

for at veiløsning

vil

over til Husøya ikke

blir en del av reguleringsplanen.
Samfunnssikkerhet;

Tiltakshaver

samfunnssikkerhet
fylkesmannen
gjennomføres

skal inngå

oppdateres

konsekvensutredningen
arealet

som

angitt

skal

er egnet

i pkt 6.2 L

alle

risiko-

en risiko-

at

Men er enig med

- Andre forhold

vil bli gjennomført

vise

- Andre forhold,

i pkt 6.2 L

at punktet kunne ha vært mer presist angitt,
en ROS-analyse.
Dette presiseres nå.

Planprogrammet
analyse)

har allerede

i konsekvensutredningen.

med at det skulle

med at det som en del av

og sårbarhetsanalyse

og sårbarhetsforhold

som

har

(ROS-

betydning

for om

til utbyggingsformålet.

Rådmannens kommentar;
Natur

og miljøvern;

Rådmannen

vil anføre

at konsekvensene

for

naturmangfoldet

som tiltaket forårsaker skal utredes både i sjø og på land, ikke bare innenfor
planområdet,

men også utenfor det vil si hvordan det påvirker

(se rådmannens

Uttalelsen
Støy;

til kommunalteknikk

og for

Bolgasvaet

Fugeløya.

kommentar,

og forslag

til endring

av planprogram.

tas til følge.

Veiløsningen;

området.

resipienten

sin uttalelse),

tas til følge.

Det vises til tiltakshavers

Uttalelsen

gang-

kommentar

Rådmannen

Planområdet

sykkelvei,

mener

bør imidlertid

busstopp

til Bolga velforening

at Vadsteinsvikveien

m.m.

og Statens

utvides

bør være

slik at veien

adkomstvei

eventuelt

til

kan utbedres

eventuelt

kan bygges.

Se Rådmannens

vegvesen.

Rådmannen

viser også til tiltakshavers
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og

kommentar

kommentar;

—planprogrammet

for de momenter

pkt 4.3 med at konsekvensutredningen

som er avgjørende

av regulen'ngsplanen.

Uttalelsen

Samfunnssikkerhet;

for at veiløsning

vil redegjøre

over til Husøya ikke blir en del

tas til orientering.

Rådmannen

viser til tiltakshavers

for mineralforvaltning

med Bergmesteren

kommentar

ovenfor.

Uttalelsen

tas til følge.

14) Direktoratet
DMF forventer
forekomstens

at det i plandokumentene
egnethet

til det formålet

være:
Om det er løsmasser

(type

for Svalbard

gis en grundig
den skal

avsetning)

brukes

beskrivelse
til.

Relevante

eller fast fjell (hvilken

(brev

3.8.17)

og vurdering
punkter

av

kan

bergart)

Estimert totalt volum og antatt årlig uttak
Kvaliteto
kvalitetsvariasjoner
Bruksomrader
og markeder på kort og lang sikt
Overordnede
krav etter mineralloven
er at uttak av mineralske
ressurser skal skje på
en sikker og forsvarlig
måte og at ressursen utnyttes
best mulig. På et generelt
grunnlag bør det ikke gis bestemmelser
som ivaretas i driftsplan
som skal følge
søknad om konsesjon etter mineralloven.
Minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt et ethvert
naturstein
krever konsesjon jf. minerallovens
§ 43. I forbindelse
med
konsesjonssøknad
bergfagllg
forsvarlig

sikringstiltak

skal det utarbeides
en driftsplan.
Driftsplanen
uttak som bla ivaretar
hensiktsmessig
drift,

og opprydning

etter

endt drift,

skal sørge
nødvendige

uttak

av

for et

og gis av DMF.

Forutsetter
forsvarlig
sikring av uttaksområdet
i driftsperioden
og etter endt drift. Det
er viktig at det allerede i reguleringsplan
settes av tilstrekkelig
areal for sikringstiltak,
tilsyn og vedlikehold.
Sikringstiltak
som krever vedlikehold
vurderer DMF normalt ikke som varig sikring.
'liltakshavers

Uttalelsen
nødvendig

kommentar;

fra DMF har ingen merknader
til Planprogrammet.
å endre det nå foreliggende
forslag til planprogram

Det vil derfor ikke være
pga. av uttalelsen.

Men DMF har flere innspill til hvordan selve plandokumentene
skal utarbeides og hva
planbeskrivelsen
skal inneholde.
Innspillene
er meget relevante,
og tar for seg både
bergartenes

egenart,

estetisk

utforming,

planlagt°

a skulle

Videre

gjør

aktuelle

mm.
inngå

Dette

volum

og årlige

er forhold

uttak,

avsetning,

som Bolgeneset

nødvendig

Utvikling

sikring,

AS allerede

har

i planarbeidet.

DMF oppmerksom

på at tiltaket

krever

konsesjon

etter

mineralloven

det skal foreligge
en godkjent
driftsplan
før drift kan starte. Bolgneset Utvikling
kjent med disse bestemmelsene,
og har erfaring fra dette både fra østområdet
Vestbase og fra Hestvikholmen
på Averøy. Dette vil bli etterkommet.

og at

AS er
på

Bolgneset Utvikling
AS vil tidlig gå i dialog med DMF for° a avklare premissene for at
nødvendige
godkjennelser
av regulen‘ngsplanen
og at drlftskonsesjon
vil bli gitt. Så
langt ser vi ingen krav som ikke lar seg løse gjennom grundig og samvittighetsfullt
planarbeid,
hvor fokus vil være å fremskaffe
et nytt og kjærkomment
næringsareal
til
beste for Kristiansund
kommune,
men selvsagt innenfor gjeldende
lover og regler.
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Rådmannens kommentar;
Planprogrammet

skal

si noe om hva

som

skal

utredes,

altså

hva

planmaterialet

skal si

noe om og vurdere.
Planprogrammets
markedets,

pkt

behov,

markedsbehov»

7.2

anfører

at «økonomisk

konsekvenser

for miljøet

vil være styrende

lønnsomhet,

tidsaspektet,

i uttaksperioden,

for sluttvalg

for uttak

utfyllingsbehov,

av masser.

I henhold

til DMF

merknad ovenfor foreslår Rådmannen at planprogrammets pkt L tar inn følgende
tilleggspunkt;
— beskrivelse
til.
Driftsplan

og vurdering

av forekomstens

er noe som vil følge konsesjonssaken.

sette rekkefølgebestemmelser
sikkerhetstiltak/»

Varsel

buffersone»

Planbestemmelsene

av areal

for eventuell

den skal brukes

ROS-analyse

i reguleringsplanen

rasfare

vil nok også
vil sl noe om fare
for

fra bergvegg.

tas til etterretning.

om oppstart

kommunale

av privat

instanser.

representanti

planarbeid

Enhet

Reguleringsavdelingen

Miljørettet

til det formålet

for krav om driftsplan.

- og om det må settes

sikkerhet/fare,

Merknad

egnethet

ble ved

har innhentet

uttalelse

plan- og bygningsrådet
Helsevern.

svarte
fra Bente

Framhever

at adkomstveien

til området

slik at den blir trygg

Gangl-sykkelvei

ikke

Elshaug,

interne

innen
Barn

frist.

og unges

Kjetil Tore Fjalestad,

kommune.

og helsekoordinator,

— Vadsteinsvikveien

og sikker

sendt

imidlertid

og helsekoordinator,

Begge to fra Kristiansund

15)Bam og unges repr. i plan- og bygningsrådet
Kristiansund
kommune
(samtale 31.11.17)

utformes

en inkurie,

for kommunalteknikk

Bente

Elshaug,

må opparbeides

som ferdsels— og skolevei

og

for barn og unge.

langs veien må vurderes/utredes.

Rådmannens kommentar;
Rådmannen

vil, som sagt i sin kommentar

planområdet

utvides

og trafikksikker

Merknad
16)Miljørettet
(samtale

slik at det

må

nok

areal

til å utrede

uttalelse,
behovet

foreslå
for,

at

og sikre

en god

vel.

tas til følge.
Helsevern

v/miljøkonsulent

Kjetil Tore Fjalestad,

Kristiansund

kommune

31.11.17)

De ulike uttaksløsninger
Det

blir

til vegvesenets

klart

(anleggstiden)

komme

må utgreies
fram

hvordan

blir. Støyforholdene

og konsekvens
konsekvensene

utredes

mht.

til helsepåvirkning.

av uttak

av masser

må utredes. Skråninger

må sikres.

og varighet

Trafikksikkerhet- gang/sykkelvei må utredes. Det må også legges til rette for
busstopp.
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Rådmannens kommentar;
Helsepåvirkning;
redegjøre

for støy,

anleggsfasen

lukt,

og etter

Rådmannen
valget

Rådmannen viser til Planprogrammet

forstår

av de fire

luftforurensning

ferdig

utviklet

og utslipp

som

og bebygget

det som at varigheten

skisserte

pkt F: Forurensning
følge

jfr

både

i

planområde.

på uttakspen'oden

uttaksmetoder,

av tiltaket,

som vil

pkt

7.2.

er en konsekvens

Rådmannen

av

vil her presisere

at

varighet klart må framgå av utredningene.
Veiforholdene;

uttalelse,

rådmannen

og til barnas

Merknad

viser

til sin kommentar

representant

til henholdsvis

vegvesenets

uttalelse.

tas til følge.

Samråd med berørte parter
Forslagsstiller

har for øvrig søkt samarbeid

på oppstartsmøtet

vært

miljøkonsulenten

representert

og barn og unges

Etter høringsperioden

med offentlige

myndigheter.

av plan- og byggesaksenheten,

Kommunen

har

kommunalteknikk,

representant.

ble det den 20.september

2017 avholdt

drøftingsmøte

mellom

tiltakshaver og Møre og Romsdal Fylkeskommune (MRFK), med formål å avklare
spørsmål

om innholdet

gravrøys

innenfor

i planprogrammet,

planområdet.

Se under

Revidert planprogram
til behandlinq
Tiltakshaver
har med bakgrunn
i Statens

planområdet,
at 6,5 meter

på 40 meter.
veibane-

realiseres

Tiltakshaver
31.8.17)

har varslet
likevel

Ingen

er for liten,

datert

høringsuttalelsene,

fastsetting.

6.9.17

samt

vegskulder

anmodning

og en

om utvidelse

grunneiere

og foreslår

nytt

(brev

revidert

mottok

31.8.17)

ytterliggere
kommentar

forslag

fra Fylkesmannen

med tillegg

har kommet

har forslagsstiller

oversendt

som grenser

av

utvidelse

(datert
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vegvesen

(brev

mener

denne
(areal

vegvesens

sin uttalelse.

og vurdert

planprogram

8.11.17)

vil

av planområdet

til Statens

den 8.11 brev hvor

planprogram

og sideskråning

og Statens

i Møre og Romsdal

Mener her

bredde.

inn. Rådmannen

oppsummert

til revidert

til fylkesveien.

grøft

trase på 20 meter

merknader

Administrasjonen
samt

er boligtomter

Se Rådmannens

Uttalelsen

oversendelsen.
kommentert,

vegvesens

den opprinnelige
berørte

langs Vadsteinvikveien).
I oversendelse

Unntatt

inkl. 0,5 meter

innenfor

om utvidelsen.

utvidelsen

registreringer

fra (MRFK).

- utvidet dette med 10 rn på hver side av veien, slik at det til sammen nå

har en bredde
kunne

marinarkeologiske
uttalelse

til kommunen

var uteglemt

for

i denne

Fylkesmannen
for behandling.

uttalelse

var

e

Rådmannens

vurdering

I tillegg til ovenstående
planprogram,

og tilrådning
kommentarer

har Rådmannen

kompletteringer

og tilrådninger

følgende

eller endringer

merknader

til de ulike innspill til forslag til

og/eller

forslag

til følgende tema;

Vedrørende igangsatt planarbeid og forholdet til kommuneplanens
Kommunens arealdelplan (2009 - 2020) angir et «Mulig fremtidig
skravert

felt.

Førstnevnte

Planen
område

Fylkesmannen
mekling

har også
ble tatt

et avmerket

kom da imidlertid

2011,

Muligframtidig

område

med helt på slutten

med fylkesmannen.

22.februar

til ytterligere

Resultatet

hvor rådmannen

næringsareal

med

og forslaget

fra meklingen

i saksframlegget

med et

for «Massedeponi».

av arbeidet

med innsigelser,

arealdel
næringsareal»
revisjon

arealplanen.

ble derfor tema for en

ble behandlet

i bystyret

den

gjengir følgende fra meldingen:

ved Bolgneset

Utfallet av drøftingene under meklin smøtet ble
at fylkesmannen aksepterer at omr det blir
illustrert som et mulig framtidig
utbyggingsområde,

men presiserte

at utbygging

ikke hadde vært vurdert av fylkesmannen "ogat

områdets formelle status vil være LNF—område.
Den viste påtegningen (se det skraverte

området) vil heller ikke legge føringer for
esmannens vur ering ved framtidige planrevisj'oner.

Plan- og bygningsloven gir mulighet for å ta opp plansaker som er i strid med overordnet
plan, for planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn stilles imidlertid
krav til konsekvensutredning.
Planmyndigheten

anbefales.
være

å legge

tiltaket

skal

Kommunen

i oppstartsmøte

klargjøre

kan la være å fastsette

planforslaget

med

om oppstart

planprogrammet

konsekvensutredning

av planarbeid

alternativt" l neste fase la

ut til offentlig

ettersyn,

dersom

ikke ønskes videreført.

Referatet til oppstartmøtet
ble ikke vedlagt forslag til planprogram som var ute til høring.
I oppstartsmøtet
uttrykte plan- og bygesaksenheten
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 arealdelen. I oppstartsmøtereferatet
står at
administrasjonen
vil gi sin tilrådning om videre planprosess etter intern drøfting og
avklaring. Dette ble senere gjort, men ikke tatt inn i referatet fra oppstartsmøtet.
Plan- og byggesaksenheten
-

-

skepsis til planoppstart

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 denne delen av kommunen.

-

av vestre del grunngis med følgende;

Inngrepet

vil bli meget

Gradienten

stort og synlig. Uheldig med tanke

går fra sjø til fjell.
på landskapsvirkningen.

Rådmannen vil her påpeke at bystyret har vedtatt° a utvikle et nytt næringsareal på
Bolgneset og vestover til bruk for havteknologi. Rådmannen mener det derfor må åpnes
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a

for oppstart av planarbeidet. Rådmannen vil her peke på at planprogrammet skal sørge
for at det utarbeides
byggesak

tar

opp,

utredninger
- og også

som skal klargjøre

foreslå

eventuelle

de utfordringer

avbøtende

tiltak

enhet

for plan- og

for å dempe

uheldige

konsekvenser.

PIanproqrammets
okt 7 Oooarbeidelse
4 ulike måter skisseres;

av næringsområdet.

.

Utfyllinger innenfor planområdet

-

Knusing på stedet, utskipning
og salg til offshore
Et permanent
knuseverk for salg til lokale behov i Kristiansund-regionen
Tradisjonell
bortkjøring
av sprengte masser uten knusing

Som nevnt
uttalelse,

ovenfor

i rådmannens

er dette

et meget

ulike konsekvenser.

Uansett

mengder

med

steinmasser,

på at det i tillegg
masser).

løsning,

til fast fjell,

Utredningen

det i dag kun finnes
Kvennbergmyran.

foreslår

å sikre

til Møre og Romsdal

De ulike alternativer
5-8)

millioner

at denne forskriften

settes

arter

organismer»

(svartlistearter)

opp i planprogrammets

praksis betyr dette at området må vegetasjonskartlegges
løsmasser,

og uønskede

Planprogrammets

Pkt

arter

«tas

hånd»

med løsmasser

og hvor til denne

for rene masseri

om fremmede

seg at uønskede

Rådmannen

vil her

peke

(organiske

1 meter, vil gi ca. 428 000 m3 med

må gi svar på hvordan
deponi

med

at det må tas ut betraktelige

m3 stein.

også må tas ut store mengder

et godkjent

fylkeskommunens

vil gi ulike løsninger

så er det kommunisert

(trolig

på gjennomsnittlig

Rådmannen viser til «forskrift
tiltakshaver

punkt.

-flere

En massetykkelse

løsmasser.

kommentar

viktig

om iht.

massen

kommunen,

skal flyttes,

da

—dvs ved

(2016)som pålegger
ikke flyttes/spres.

Rådmannen

kap 3.1. Lover og forskrifter.

I

før eventuell flytting av

til forskriften.

6.2 A Landskap

Her står følgende;
Planområdet
ligger på Bolgneset, og er synlig fra Kristiansund
by. Ved en utbygging
i
Bolgnesetområdet
vil landskapsbildet
endres. Selve naturinngrepet
og utbygging
i form
av bygninger
vil endre den visuelle opplevelsen
i forhold til dagens landskapsbilde.
Sett
fra byen vil ikke silhuetten
endres. Skjæringen
mot sør vil bli høyere enn nye bygninger.
Nye bygninger
vil videre ikke skjerme for utsikt mot fjorden fra overliggende
boliger.
Utredningen
vil vise de landskapsmessige
nær- og fjernvirkningene
sett fra ulike og

relevante ståsteder

(med 3-d fotomontasje).

Rådmannen
mener fotomontasje
ikke er tilfredsstillende
for å vurdere inngrepets
omfang
og utseende.
Rådmannen
foreslår at denne utredningen
skal vises i en digital 3-modell a
la sketch—up e.l. Dette for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Planbroqrammets
Pkt 6.2 L Andre forhold
Vurdering
av utnyttingsgrad,
høyde og tetthet

Planområdet
bakkant.

for bebyggelse

innenfor

°
planomradet.

er 428 da. Området vil bli sprengt ut, og gi relativt høye skjæringeri

Programmet

uttaler;

«at et alternativ
er en landskapsmessig
annerledes
utforming,
med noe langt mer-ennoet
flatt næringsområde
slik vi kjenner det fra andre nærings-lindustriomrader.
Det VII I sa
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fall innebære en viss bruk av ulike høyder på utsprengt areal, som igjen vil gjøre senere
bebyggelser
mer variert, både med tanke på egen utsikt og planområdets
visuelle
karakter fra sjøsiden».

Rådmannen vil framheve at området må vises med trinnvis (hvis dette blir aktuelt)
med full utbygging,
herunder maksimal
bygningsmasse
illustrasjoner
og digitale 3-d modeller (eks. sketch-up).

Planprogrammets
Punktet

som planen

skal hjemle

berører.

Vadsteinsvikveien

og

for, i

pkt 2.4 Eiere

har en liste

over

hvilke

naboene som ligger langs
planområdet
berører, selv
ajourføres,
og ta med seg
utvidelse av planområdet

eiendommer

planområdet

og

denne er ikke medtatt i lista over eiendommen
som
om disse ligger innenfor/delvis
innenfor området.
Lista må
eiendommer
som også faller inn iht. rådmannens
forslag om
langs veien.

Planoroqrammets
pkt 1. 5 Konsekvensutrednm
Forskrift om konsekvensutredning
ble endret 1. 7. 17. like etter oppstartsmøtet.
Både i vedlegg 1 (liste over KU--pliktige tiltak) for denne og i forskriften
fra 1. 1. 15, står at
for; Uttak av malmer, mineraler,
stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst
200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3

masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar», så skal tiltaket

KU-

utredes.
I planprogrammets
pkt 1.5 Konsekvensutredning
hvor krav til KU er omtalt, er
ikke dette punktet nevnt. Rådmannen
foreslår at dette tas inn i planprogrammets
pkt
1. 5.
Energi og klima
Kristiansund
kommune
har gjennom energi — og klimaplan forpliktet
redusere kommunens
samlede klimagassutslipp.
Rådmannen savner
kap.

6 konsekvensutredningen,

hvor

skal utredes. Opparbeiding
tillegg

vil transport

ett langsiktig

bør stå at inngrepets

energi

og klimakonsekvens

av området vil på kort sikt krever store mengder energi. I

av man

perspektiv.

det

o
seg til blant annet a
et avsnitt under

e arbeidere

R dmannen

til og fra området

kreve

store

mengder

energi

vil forslå at dette tema tas inn i planprogrammet.

Konklusjon

I forhold til planprogrammet
som var ute til offentlig
tiltakshaver/forslagstiller
komplettert
planprogrammet
-

Teksten

i planprogrammet

redegjøre

pkt

for de momenter

4.3

endret

ettersyn så har
med følgende:

med

at konsekvensutredning

som er avgjørende

ikke blir en del av reguleringsplanen

for at veiløsning

vil

over til Husøya

angivelse av fylkesmannens

vedtak.

-

Tiltakshaver
har rettet opp kap 6.2 E «Kulturminner
og kulturmiljø»
med
bakgrunn
i registreringer
som allerede er gjennomført.
Merknad tatt til følge.

.

Endringer i pkt 6.2 IVeitrafikk.
Planområdet
utvidet.

.

Endringer i planprogrammets
pkt 6.2 underpunkt
hvor NTNUs innspill blir beskrevet.

.

Planprogrammet
Planprogrammet
tabell

Her opplyses

pkt F — Forurensning
pkt F — Forurensning

4 og S i T-1442

skal

tas

inn

det om ny veibredde

oppdatert
oppdatert

E Kulturminner

30

og kulturmiljø

med å angi veileder
med å angi at

i planbestemmelsene.

19

i planområdet.

M-128.

i

x

Planprogrammet
oppdatert
i pkt 6.2 L - Andre forhold med at det som en del av
konsekvensutredningen
vil bli gjennomført
en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROSanalyse) som skal vise alle risiko— og sårbarhetsforhold
som har betydning for om

arealet er egnet til utbyggingsfonnålet.

I forslagstillers

kommentar

til høringsuttalelsene

er det redegjort

for endringer

som er

foretatt etter at planprogrammet har vært ute på høring. Rådmannen tilrår at
planprogrammet
godkjennes,
med følgende
foreliggende
planprogram
datert 8.nov.17.

presiseringer/kompletteringer/endringer

av

Vadsteinsvikveien;
Planområdet
må utvides og ta med seg, tilstrekkelig
areal,det vil også si private boligtomter
langs veien, slik fullgode løsninger inklusiv
eventuelt areal til gangs- og sykkelvei,
busslommer
m.m. blir vurdert.

Av utredningene
som resipient.

må gå klart fram hvilken virkningen

Det anmodes om at Valelva forsøkes opprettholdt
vurderes i planmaterialets
arealbehovsvurdering.
Rådmannen
Kystverkets

vil ha på Bolgsvaet

i sin helhet,

og ber om at dette

bemerker
at det kan virke som at det er noe divergens
mellom
krav til sikring av havner, og den «åpenhet»
av området som

planprammet
Nærmiljø

tiltaket

Det vises her til krav i EU 's vanndirektiv.

skisserer.
og friluftsliv

Rådmannen
nærmere

Kap. 2 «Dagens situasjon»

foreslår

utreder

at planprogrammets

denne

pkt

6.2 -D

sammenhengen.

bør også si noe om hva slags naturmangfold

og

kulturinteresser som finnes i området, både over og under vann.
I planprogrammets
bør man foreta

kap. 6 pkt. B, står at det vil bli gjort vurderinger
ift fugl. Her
en økosystemtilnærming,
det vil si se om det Finnes andre
°

liknende områder i regionen som kan erstatte dette hvis området
stor grad at dette

er uheldig

Kapittel 3.3. Den regionale
ajourføres.
I kap. 6 tas inn et avsnitt

sjøområdeplanen

om den generelle

er ikke vedtatt

metodiske

Kap 6.2 E «kulturminner
og kulturmiljø»
oppdateres
registreringer
som allerede er gjennomført.

ennå.

Pkt. L; følgende tilleggspunkt;
Beskrivelse
og vurdering
av forekomstens
brukes til.

egnethet

(hvor lang tid masseuttak

Dette

må

tilnærminga.
med bakgrunn

Landstrøm tas inn som punkt under pkt 4. Planområdets
ønskede
følgelig da i Utredningenes
innhold pkt K — Kommunal
infrastruktur.

Pkt. 7.2. Uttaksvarighet

blir påvirket i sa

for fuglelivet.

°
til det formalet

i

utvikling,

og

den skal

vil pågå) klart må framgå av

utredningene.
Utredningene

må gi svar på hvordan

og hvor organiske

20
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løsmasser

skal flyttes.

o

.

Forskrift om fremmede

organismer»

(2016) som pålegger tiltakshaver

at uønskede arter (svartlistearter)
ikke flyttes/spres.
Rådmannen
denne forskriften
føres opp i kap. 3.1. Lover og forskrifter
-

Digital 3-modell;
Pkt. 6.a -Landskap.
For å vurdere inngrepets
utseende, trinnvis masseuttaking,
da også med bygningsmasse
skal dette

visualiseres

i en digital

-modell

(sketch-up

at

omfang og
(fullt utbygget)

e.l.)

.

Pkt 2.4°Eiere.
Da ogsa etter

.

Planprogrammets
pkt. 1.5 Konsekvensutredning
må omtale at ved;
«Uttak av malmer, mineraler,
stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom
minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2
millioner m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar», så
skal tiltaket KU—utredes.

.

Kap.

Eiendomslista
en ytterliggere

3-D

åusikre seg

foreslar

6 konsekvensutredningen,

må ajourføres og ta med seg alle berørte
ny utvidelse av planomradet.

bør utrede

inngrepets

energi-

grunneiere.

og

klimakonsekvens.

Kopi av fastsatt planprogram
har avgitt uttalelse til forslag
kommunens
hjemmeside.

og bygningsrådets
behandling
til planprogram.
Dokumentene

av saken vil bli sendt de sog-l
gjøres ogsa tilgjengelige
pa

Det gjøres oppmerksom på at endring av planområdet som foreslått av rådmannen,
betinger

en ny høring/varsling

Klima eller miljøkonsekvenser
planprogram.
Saken
berørte

Dette

dokumentet

Arne

Ingebrigtsen

av forslaget:

Ikke mulig å vurdere

i fastsettelse

av

Det må bli en del av reguleringsplanprosessen.

planlegges
utvalg

(begrenset).

informert/involvert

og informasjon

er godkjent

på følgende

i kommunens

elektronisk

måte:

Gjennom

åpen saksbehandling

informasjonskanaler.

og har ingen s/gnatur.

rådmann
Karl Kjetil Skuseth
kommunalsjef
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