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Kristiansund kommune
Detaljregulering for opera, museum og kulturhus
Fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk,
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.
Bakgrunn
Statsforvaltaren viser til brev frå Kristiansund kommune datert 16.07.2021, der reguleringsplan for
opera, museum og kulturhus blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i Hovedutvalg for plan og
bygning den 19.07.2021, sak 33/21.

Formålet med planen er å legge til rette for nytt kulturhus og nytt sentralt kulturkvartal i sentrum, der
både eksisterande og bevaringsverdige bygningar skal takast vare på.
Fylkesmannen har ansvar for å samordne statlege motsegner. Denne fråsegna er såleis med i
ordninga der vi fremmer motsegn på vegne av Avinor.
Med heimel i plan- og bygningslova § 5-4 fremmer vi motsegn til planen på følgjande
punkt:
 Tiltakshavar er ansvarleg for å nytte byggekraner med påmonterte faste raude hinderlys i
tråd med gjeldande regelverk samt varsle Kristiansund lufthamn i forkant ved opp- og
nedrigging av kraner.
Heile fråsegna til Avinor ligg vedlagt.
Statsforvaltaren har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:
Planlagde reguleringsformål er kulturinstitusjon med tilhøyrande anlegg, samferdsleanlegg og
teknisk infrastruktur, omsynsone og bestemmelsesområde. Plankartet har vertikalnivå VN1
(terreng), vertikalnivå VN2 (på terreng) og vertikalnivå VN3 (over terreng).

E-postadresse:
sfmrpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvaltaren.no/melding
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Kommunen har engasjert C.F. Møller Arkitekter til å utarbeide detaljreguleringsplan. Prosjektet har i
2019 fått tildelt statleg finansiering frå Kulturdepartementet.
Barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal ligge til grunn for at barn og unges interesser
blir ivaretatt i planlegginga. Dei rikspolitiske retningslinene er forankra i pbl. § 6-1. Vi viser elles til at
formålsparagrafen i plan- og bygningslova (pbl.) også held fram at barn og unge sine oppvekstvilkår
skal bli tatt omsyn til i planlegginga.
I byggeområde gårdsplass BGP blir det tillate med m.a. leikeplassutstyr. Planføresegn pkt. 4.1 opnar
opp for at leikeutstyr er tillate, men sikrar ikkje at det blir leikeplass for barn og unge i BGP. Vi antar
at intensjonen til planforslaget er at deler av BGP skal vere ein stad for leik, men vi er redd dette
likevel ikkje er blitt sikra tilstrekkeleg i dei juridisk bindande dokumenta som plankart og
planføresegner er.
Vi minner om at området gårdsplass BGP i ny (ikkje vedtatt) sentrumsplan er løfta fram som framtidig
leikeareal for byens barn og unge. Arealet skal også fungere som ei mogleg løysing i framtidige
plansaker der det er vanskeleg å innfri kravet til leikeareal for nye bustader i denne delen av
sentrum.
-

Statsforvaltaren rår til at det blir sett av tilstrekkeleg med leikeareal i BGP, og det blir knytt
funksjons- og rekkefølgjekrav til ferdigstilling av leikeplass. Helst bør ein sette av eigna areal
til leik som eige føremål i plankartet, men det kan også vere rom for å oppgi storleiken på
leikeareal i kvadratmeter i BGP. Planføresegna bør sørge for at eit minimum av leikeutstyr,
benkar osv. kjem på plass innan kulturhuset blir tatt i bruk.

Universell utforming
Vi rår til at kravet til universell utforming blir tatt inn i reguleringsplanføresegna på eigna vis.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav til universell utforming av bygningar, anlegg og
uteområde etter reglane som er fastsett i plan- og bygningslova og teknisk forskrift. KMD har
utarbeidd ny rettleiar om Universell utforming i planlegging
Konklusjon
Avinor har motsegn til reguleringsplanen, der motsegna er gjengitt i starten av denne fråsegna.
Dersom noko er uklårt ber vi om at de tek direkte kontakt med saksbehandlarane.

Med helsing

Sveinung Parr Dimmen (e.f.)
samordnar

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kristin Eide
senioringeniør
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Kristiansund kommune - Reguleringsplaner - R-280
Detaljreguleringsplan for opera, museum og kulturhus - Høring og
offentlig ettersyn - Innsigelse fra Avinor

Vi viser til Kristiansund kommunes brev av 16.07.2021 (ref. 19/00149) vedrørende høring og
offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for opera, museum og kulturhus, plan R-280.
Avinor kan ikke se å ha blitt varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet.
1. Innledning
Luftfartstilsynet har den 18.05.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Kristiansund lufthavn
Kvernberget. Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 19.02.2019 sertifiseringsbasisen
(CB) for lufthavnen til CS-ADR-DSN utgave 4.
Planområdet ligger ca. 3960 – 4100 meter vest-nordvest for landingsterskel til bane 07 (fra vest)
ved Kristiansund lufthavn.
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Kristiansund lufthavn
Omtrent hele planområdet ligger innenfor horisontalflaten, som er en hinderflate
(høyderestriksjonsflate) i restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og
CS ADR-DSN.J.480, om hinderflater og begrensing av hinder, gjeldende fra 08.12.2017.
Horisontalflaten ligger på kote 107,5 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen.
Det er oppgitt i reguleringsbestemmelsene at maksimal tillatt byggehøyde innenfor planområdet
ligger på kote 42 moh. Det medfører at planlagt bebyggelse og bruk av kraner til oppføring av den,
ikke vil komme i konflikt med horisontalflaten (hinderflate).
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Siden planområdet ligger i nærheten av Kristiansund sykehus med tilhørende helikoptertrafikk ber
vi om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen av hensyn til flysikkerheten:
Bruk av byggekraner
Tiltakshaver er ansvarlig for å benytte byggekraner med påmonterte faste røde hinderlys i
tråd med gjeldende regelverk samt varsle Kristiansund lufthavn i forkant ved opp- og
nedrigging av kraner.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/.
Kontaktperson ved Kristiansund lufthavn ved opp- og nedrigging av kraner er:
Ola Sandvik, tlf. 67 03 23 60 / 450 36 660 eller e-post: ola.sandvik@avinor.no.
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.
BRA-krav ved planområdet ligger på kote 100 moh. Det medfører at planlagt bebyggelse og bruk
av kraner til oppføring av den, ikke vil komme i konflikt med BRA-krav.
4. Flystøysoner
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Kristiansund lufthavn.
5. Avsluttende merknader
Dersom overnevnte reguleringsbestemmelse vedrørende bruk av byggekraner ikke innarbeides i
detaljreguleringsplanen, må dette brev forstås som en innsigelse til planen, jf. Plan- og
bygningsloven § 5-4.

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Konsept, plan og utforming
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Kristiansund Kommune, Luftfartstilsynet
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Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan opera,
museum og kulturhus - uttalelse ved offentlig ettersyn
Fylkeskommunen utgjør det regionalpolitiske nivået i det norske styringssystemet.
Fylkestinget er øverste myndighet.
Fylkeskommunen er på vegne av staten delegert forvaltingsmyndighet blant annet innen
samferdsel, kulturminnevern, vannressursforvaltning, naturressursforvaltning og
friluftsliv, men har også viktige roller som pådriver for regional utvikling og som
tjenesteleverandør innen kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel.
Fylkeskommunens planverk er, sammen med lover, forskrifter og retningslinjer styrende
for hvordan de ulike rollene og oppgavene blir samordna og løst, også når vi er høringspart i ulike saker.
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi tilrår at
alle kommuneplaner blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentlig ettersyn.
INNLEDNING
Saken gjelder reguleringsforslag for nytt operahus, museum og kulturhus i sentrum av
Kristiansund. Oppstartvarslet for reguleringa ble sendt ut allerede i 2012. I ettertid er
det gjort justeringer av rammene for det tenkte byggeprosjektet, som tilpassing til
økonomisk gjennomførbarhet.
Møre og Romsdal fylkeskommune har eierinteresser i utbyggingselskapet som skal
realisere prosjektet, og har allerede fra starten i 2012 vært involvert i utviklinga av det
konkrete prosjektet som legger mange av premissene for reguleringa. Hjemmelen for
denne medvirkninga ligger i et vedtak fra fylkestinget. Fylkeskommunen kan derfor
ikke være ekstern høringspart i saken. Merknadene nedenfor må ses i lys av dette.
Fylkeskommunen har ikke deltatt i utforminga av selve reguleringsforslaget.
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MERKNADER TIL KONSEKVENSUTGREIINGENE
Planfaglige merknader
Planarbeidet har utløst krav om konsekvensutgreiing utan planprogram, jamfør KUforskrifta § 8 og vedlegg II, med grunngiving knyttet til kulturverninteressene i gjenreisingsarkitekturen.
Med henvisning til § 4-2 i plan- og bygningsloven vil påpeke at konsekvensutgreiingene er en del av planbeskrivelsen (planomtalen), og at dette er det obligatoriske
følgedokumentet til enhver plan. I denne saken er begrepet planbeskrivelse/-omtale
ikke brukt. Innholdet i plandokumentet samla, gir likevel inntrykk av at forslaget er
godt grunngitt og gjennomtenkt, men det kan være vanskelig å orientere seg i dokumentet, ut fra forventningene i pbl §4-2. Vi har derfor merknader av redaksjonell
karakter som kommunen bør vurdere før egengodkjenning:
- Dokumentets tittel bør være "planbeskrivelse med konsekvensutgreiing"
- Kapittel 6 om selve planforslaget blander i stor grad inn elementer som beskriver
virkninger, og som ikke kommer fram i kapittel 7, som faktisk skal beskrive virkninger.
Det betyr i praksis at kapittel 7 isolert sett, underslår en rekke forhold som er reelle
virkninger av planen. Det gjør det vanskelig å få oversikt. Elementer som naturmangfold, trafikk, forurensing, sosiale virkninger m.m, er åpenbart tema som bør
omtales ut fra virkningene planen har, men dette er bare delvis gjennomført.
- For kulturområdet foreligger en fagrapport. Denne ligger ved som eget dokument,
men er samtidig fullintegrert som eget kapittel i hoveddokumentet, uten at det dermed
kommer fram at det er en del av virkningsbeskrivelsen. Kapitlet om virkninger har
heller ikke noe sammendrag av virkningene for kulturfeltet. Forholdet er delvis forklart
i kapittel 2.3.1, men i 2.3.1 bør egentlig hovedfokus være lovrammene for planlegginga.
- ROS-analyse er et eksplisitt lovkrav, hjemla i pbl § 4-3. Det bør likevel være et
sammendrag i planomtalens virkningskapittel.
- Virkninger/konsekvenser i anleggsperioden er ikke omtalt i det hele tatt, utover et
avsnitt i fagrapporten for kulturfeltet (7.4), som også slår fast at slike virkninger ikke
er vurdert. Dette er en åpenbar mangel i utredningene, i og med at planforslaget
innebærer gjennomgripende endringer og lang prosjektperiode i et areal med mye,
tilgrensende aktivitet.
- Det er en rekke andre, fagspesifikke delrapporter som følger planen, men som bare
delvis er referert konkret til i teksten.
Vi har også merknader knytt til et par av ansvarsområdene våre:
Kulturminner fra nyere tid
Det er gitt en fyldig beskrivelse og vurdering av både Langveiens ungdomsskole og
Folkets hus. Kristiansund ungdomsskole er bygd ut i tre etapper med eldste østvestgående fløy mot Skolegata fra 1924 i nyklassisistisk stil, nordfløya fra 1951 i
«omsluttende» etterkrigs-klassisistisk stil og den yngste øst-vestgående fløya fra 1964
i etterkrigs modernistisk stil. Både fløya fra 1924 og fløya fra 1951 (som i planen er
foreslått revet) er vurdert til å ha stor kulturhistorisk verdi, mens det siste byggetrinnet er vurdert til å ha middels kulturhistorisk verdi. Også Folkets hus er vurdert til
å ha middels kulturhistorisk verdi.

Fagrapporten slår fast at riving av Langveiens ungdomsskoles to yngste fløyer fører til
forringelse av den kulturhistoriske verdien. Dette gjelder spesielt nord-sydgående fløy
fra 1951. Riving av glasstilbygget på Folkets hus og planlagt tilbakeføring av farger vil
føre til tilbakeføring av byggets opprinnelige fasadeuttrykk, noe som i rapporten blir
vurdert som positivt.
Vi er enige i disse vurderingene. Hverken Langveiens ungdomsskole eller Folkets hus
er pr i dag formelt vernet, men er omfattet av NB!-området Gjenreisningsbyen
Kristiansund. Utgreiingene foreslår at både Folkets hus og gjenstående del av Langveiens ungdomsskole blir regulert til hensynssone bevaring med tilhørende bevaringsbestemmelser. Dette vil innebære sikring av kulturminnene for ettertiden og vurderes
av oss som positivt.
Universell utforming
Under beskrivelsen av dagens situasjon (kap 5.8), fastslås at naturgitte forhold skaper
problemer med hensyn på universell utforming av utearealene. Verken i beskrivelsen
av sjølve planforslaget (kap 6) eller virkningene av planforslaget (kap 7) er dette fulgt
opp. Det er med andre ord uklart hvordan det skal tilrettelegges for universell utforming og om dette i det hele tatt er en del av prosjektet, utover de krava som
gjelder i TEK17, jamfør §§ 8-7, 8-8 og 8-9. Planomtalen viser heller ikke hva som
konkret er utfordringene, og hvordan disse er løst for å imøtekomme (minste-)kravet i
TEK17. Ut fra dette er planomtalen mangelfull.
MERKNADER TIL PLANFORSLAGET
Planfaglige merknader
Til planens ide og intensjon er fylkeskommunen naturlig nok svært positive. Merknadene dreier seg derfor om hvorvidt planen sikrer de hensynene som planomtalen
viser til, og om plankart, bestemmelser og planomtale er konsistent og dermed gir
godt nok grunnlag for sluttvedtak. På generelt grunnlag er det i plansaker ofte en
utfordring av planen formelt legger til rette for flere alternative prosjekter enn det ene
konkrete som faktisk er tenkt og utredet. Vi vurderer med andre ord planens formelle
handlingsrom opp mot det som er den synliggjorte intensjonen.
Plankartet
Plankartet er uttegna i tre vertikalnivå. Det er gitt høydeavgrensinger knytt til vertikalnivå 2 og 3, men ikke til nivå 1, som vel forutsetningsvis skal ligge under bakken.
Planomtalen viser en rekke skisser som synliggjør dette, og plankartet viser også snitt
vertikalnivå som samsvarer. Vi oppfatter dette som juridisk bindende, men kanskje
kunne bestemmelsene følge opp med byggehøyder også for vertikalnivå 1.
Vi finner ikke hensynssone H570_4 i kartet, men det er vist til disse i bestemmelsene.
Skolegata er gitt indeks o_SGG. I bestemmelsene brukes en annen betegnelse.
Bestemmelsene
Bestemmelsene er godt og logisk organisert, med ett lite unntak; kapittel 3 om avgrensing og arealformål bør flyttes foran kapittel 2 om fellesbestemmelser.
Bestemmelsesteksten er på en del punkter omfattende, og kan med fordel strammes
opp noe. Bestemmelser til reguleringsplan må ha hjemmel i pbl § 12-7. Det bør være
et poeng å unngå tekst som ikke har reell rettsvirkning etter pbl, enten fordi hjemmelen ligger et annet sted, eller fordi formuleringene i realiteten overlater all vurdering
til saksbehandlers skjønn. Det finnes en del slike i forslaget. Vi nevner et par eksempler:

- § 2.1 om funksjons- og kvalitetskrav: Første avsnitt er mer et statement om planens
mål enn reellt styrende krav. Sånn sett er det delvis også en repetisjon av § 1. Et
sentralt spørsmål bør være: hvilke konkrete krav må settes til kvalitet for å sikre at
eksisterende gate- og byromsstruktur skal styrkes (i tillegg til det som er strukturelt
avgjort i plankartet). Er det for eksempel ikke slik at fysiske elementer i utearealene
påvirker oppfattelsen av overordna struktur ? er det krav knytt til disse ?
- § 4.1.1 om utforming, estetikk og kvalitet: flere deler av paragrafen gir rom for fritt
skjønn og har ikke reelt, avgrensende innhold; "helhetlig utformet", framstå som
fortettingsbygg", "fremheve tidsskillet mellom bygningenes arkitektoniske kvalitet",
"høy arkitektonisk kvalitet", "abstrakt, ikke figurativ utforming". Det bør være mer
konkret hva som faktisk legges i begrepene.
- § 4.1.2 om BKI1: I denne paragrafen er mange ulike momenter som tilsier en mer
klargjørende inndeling i avsnitt. Også her er formuleringer uten reell styringsvirkning,
men samtidig mange små, konkrete detaljkrav som er litt vanskelig holde styr på,
siden alt er presentert i samme avsnitt.
- § 4.1.2: Paragrafen samla synliggjør antakelig en intensjon, som burde være/er
beskrevet i planomtalen, men som juridisk sett ikke framkommer som materialiserbare
krav i planen. Slike intensjoner må i større grad konkretiseres. Men jamfør også
merknader om kulturminne.
Avsnittet om BKI2 er vanskelig å forstå, det mangler antakelig ord i setningen. Ut fra
kartet er BKI2 ei smal stripe mellom BKI1 og 3, som skyldes manglende sammenfall
mellom vertikalsnittet i kartet og det tenkte vertikalsnittet i bygningskroppen. Men ut
fra bestemmelsene kan det også se ut som om denne stripa er tenkt brukt til tekniske
konstruksjoner. Teksten bør gjøres klarere. At vertikalnivå 2, oppå BKI2, er gardsplass, fastslås av kartet.
I tillegg til disse typeeksemplene vil vi konkret peke på en del andre forhold:
§ 2.6.1 bør omformuleres slik at det tydelig stilles krav om at undersøkelser av
grunnforurensing faktisk skal gjennomføres: "Ved søknad om rammetillatelse skal det
foreligge undersøkelser av forurensing i grunnen....og om nødvendig, tiltaksplan etter
forurensingsforskriften kapittel 2. Tiltaksplanen skal....".
Samme forhold gjelder antakelig også 2.6.2, dersom planomtalen viser at geoteknisk
undersøkelse er nødvendig.
Jamfør merknader om kulturvern, må § 2.7, tredje ledd, også inkludere de verneverdige bygningene i hensynssonene H570_2 og 3.
I § 4.1.1 foreslår vi følgende omredigering om utnyttingsgrad:
"For bebyggelse regulert til kulturinstitusjon samla, feltene BKI1, BKI2, BKI3 og BKI4
tillates bruksreal (BRA) 14 330 m2).
Av dette, tillates bruksareal (BRA) 11 000 m2 i felt BKI1, inkludert restbebyggelse av
Langveiens ungdomsskole og Folkets hus.
Tenkte plan skal ikke innregnes.
I felt K/T skal ikke tillegges bruksareal utover det som er situasjonen ved vedtak av
plan."

Vi registrerer at § 4.1.1 også fastsetter utnyttingsgrad i K/T som 100% BYA og
avgrenser byggehøyden, og stiller spørsmål ved om siste ledd ovenfor er nødvendig.
Avsnittet om parkering i 4.1.1 gjelder ikke formålet bebyggelse og anlegg. Det viser
bare til 4.2.2 (annet formål) og bør fjernes. Det er likevel et større spørsmål ved om
avsnittet om dokumentasjonskrav i 4.1.1, skal flyttes til fellesbestemmelsene, i og
med at dokumentasjonskravet eksplisitt også gjelder andre formål enn bebyggelse,
jamfør formuleringer som "forhold til eksisterende og planlagt terreng..", "..tilstanden
for eldre trær..." m.m.
Vi registrerer at det tillates sykkelparkering for inntil 15 sykler innafor o_BGP (jf §
4.1.2) og kreves 15 innafor o_SKF1 ( § 4.2.2). Vi regner med at dette er tilsikta og
foreslår minimum 15 i o_SKF1. I samme formulering (§ 4.2.2) tillates bil- og sykkelparkering "i henhold til dagens bruk" i SKF3. Dette er problematisk fordi det over tid
vil bli vanskelig å dokumentere hva som var dagens bruk. Her må planen være mer
konkret.
I § 4.1.2 om gårdsplass, vises til terrengovergang mellom denne og Skolegata, felt
SGT. I kartet er Skolegata indeksert o_SGG. Det er ikke entydig hva som kan menes
med "naturlig overgang".
Til sist peker vi på § 2-5 som krever vurdering av sikkerhet mot terror og sabotasje i
samband med utomhusplan. Kravet er relevant og henger godt sammen med ROSanalysen, jf kap 5.12 og 6.14 i planomtalen. Vårt spørsmål er om ikke nødvendige
tiltak bør avklares i sjølve reguleringsplanen, siden avbøtende tiltak forutsetningsvis
også dreier seg om fysiske strukturer som kan påvirke både bygningsutforming og
uteareal, og som dermed kan sette andre av planens intensjoner til side.
Samferdsel
Møre og Romsdal fylkeskommune ser positivt på at prosjektet har som intensjon å
fremme kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er i tråd med mål i fylkesplanen for
bærekraftfylket Møre og Romsdal 2021-2024. Planbestemmelser vedrørende parkering
bør spesifiseres ytterligere og ikke henvise til «dagens bruk» og «antall brukere».
Vi ber om å motta utomhusplaner for avklaring/godkjenning som sektormyndighet, jf.
reguleringsplanforslagets planbestemmelser.
«Nerparken» er en meget sentral og viktig kollektivholdeplass i Kristiansund sentrum.
Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM må kontaktes vedrørende utforming av
kollektivholdeplassen (innenfor o_SKF2), jf. også prosedyrer for avklaring/godkjenning av
utomhusplaner.
Kulturminner fra nyere tid
Reguleringsplanen berører to verneverdige kulturminner/bygninger, som er Langveiens
Ungdomsskole (tidligere Kristiansund Høyere skole) og Folkets hus. I følge planframlegget vil ungdomsskolens nord-sydgående fløy fra 1951 og øst-vestgående fløy mot
Folkets Hus fra 1964 bli revet, mens den øst-vestgående fløyen mot Skolegata fra
1924 vil bli bevart. Folkets Hus fra 1950-tallet blir i mindre grad berørt, men et nyere
trappetilbygg i glass skal fjernes, noe som innebærer tilbakeføring til tidligere
utforming.
Planvurdering ved varsel om oppstart.
Vi viser til vår uttalelse, datert 31.01.2013 ved varsel om oppstart. Oppstartvarslet
signaliserte at Langveiens ungdomsskoles eldste, øst-vestgående fløy fra 1924 og den

nord-sydgående fløya fra 1951 var tenkt bevart, for å inngå i Opera-, museum- og
kulturhusprosjektet. Bare yngste, øst-vestgående fløy fra 1964 var foreslått revet.
Likeledes var Folkets Hus tenkt bevart for å inngå i prosjektet. Vi kom den gang med
følgende vurdering av planarbeidet: «Det er positivt at man har vektlagt gjenreisningsbyen Kristiansund sin verdi som kulturminne. Det er også positivt at (det meste av
Kristiansund ungdomsskole og Folkets hus er innpasset i konseptet og at utredningen
vil vektlegge de eksisterende bygninger med verneverdi.»
Vi uttalte videre: «I forhold til vestfasaden på sørfløya (nord-sydgående fløy) og sørfasaden på vestfløya (eldste øst-vestgående fløy) er det viktig at det blir lagt vekt på
møtet mellom gammelt og nytt, slik at overgang og sammenkobling ivaretar også
fremtidig opplevelse av fasadene på Langveiens ungdomsskoleskole som i dag står fritt
mot skoleplassen.»
Etter oppstart er det av hensyn til økonomi, foretatt endringer av prosjektet, som blant
annet innbærer riving av nord-sydgående fløy. De vurderingene vi kom med i 2013, er
basis for uttalelsen også nå.
NB!- område som virkemiddel i vernearbeidet
I Riksantikvarens veileder for NB!-områder står vesentlige ting om henholdsvis
kulturminneforvaltningens og kommuneforvaltningens rolle ovenfor kulturminner i
verneområder:
«Den regionale kulturminnemyndigheten (Fylkeskommunen) har ansvar for at de
nasjonale kulturhistoriske interessene knyttet til NB-1områdene blir ivaretatt i
forbindelse med arealplaner og byggesøknader. Gjennom dialoger bør man forsøke å
finne løsninger slik at kulturminneinteressene ikke lenger trues. Dersom man ikke
klarer å finne løsning kan det være aktuelt for regional kulturminneforvaltning å reise
innsigelse mot planen.»
«Kommunen forvalter NB!-områdene gjennom i hovedsak plan- og bygningsloven.
Kommunen bør synliggjøre NB!-områdenes kulturhistoriske interesser og kvaliteter i
forbindelse med utarbeidelse av arealplaner, og sikre disse gjennom bruk av hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Kommunen må etablere tidlig dialog med den
regionale kulturminneforvaltningen og de aktuelle utbyggerne for å gi tydelige råd om
hvilke hensyn som skal tas i NB!-områdene og for å få avklart hvilke tålegrenser som
gjelder for tiltak i det aktuelle området, i forbindelse med eventuell utbygging.»
Klimastrategi i kulturvernet
Vi viser til Riksantikvarens klimastrategi 2021-2030 for kulturminneforvaltning. Denne
er forankret Stortingets nylig vedtatte kulturmiljøsatsing. Det er der blant annet pekt
på at offentlig sektor, både staten, fylkeskommuner og kommuner eier mange fredede
og bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø. Videre at det er viktig at offentlig sektor
er en aktiv pådriver og går foran med et godt eksempel når det gjelder forvaltning
bruk, og tilpasset ombruk. Dette blant annet ved å vektlegge fortsatt bruk og ombruk
av bygninger som tar hensyn til kulturhistoriske verdier, framfor riving og nybygg.
Videre at man utreder muligheter for ny bruk når offentlig eide bygninger går ut av
bruk.
Vi viser også til at i tråd med Pariseravtalen og FNs mål for bærekraft skal Norge bli et
lavutslippsamfunn innen 2050.
Riksantikvarens klimastrategi er også tuftet på regjeringens klima- og miljøambisjoner
for statlige bygg og eiendommer i sivil sektor. Der blir det sagt at statens skal utnytte

nåværende bygningsmasse og sikre gjenbruk av fraflytta eiendom. Vi viser også til at i
tråd med Pariseravtalen og FNs mål for bærekraft skal Norge bli et lavutslippsamfunn
innen 2050.
Kulturminneforvaltingen ser at ombruk av eksisterende bygninger og kulturminner kan
være et viktig bidrag til å få ned klimautslipp. Det er i så måte betydelige klimagevinster å hente i ombruk av eksisterende bygninger. Gevinsten kommer i tillegg til bevaring av andre verdier som kulturhistoriske verdier, et variert bygningsmiljø, identitet, verdiskaping og samfunnsutvikling i lokalmiljøet.
Reguleringsbestemmelser (Utforming av nybygget, bevaring av kulturminner)
I forslag til reguleringsbestemmelser står det innledningsvis at planens hensikt blant
annet er å legge til rette for høyere utnyttelse av området for bebyggelse og anlegg
tilpasset behovet for nytt opera-, museums, bibliotek og kulturhus. Planen skal
dessuten ivareta eksisterende bevaringsverdige bebyggelse og sikre oppføring av et
profilert nybygg i sentrum av Kristiansund. Under fellesbestemmelsene blir det sagt at
bebyggelsen skal samlet sett fremstå helhetlig utformet, men med variasjon i volumoppbygging, materialbruk og fargesetting der den nye bebyggelsen skal kontrastere
eksisterende bevaringsverdige bebyggelse.
Til tross for at kommune og tiltakshaver ønsker et kontrasterende nybygg er det viktig
at man får en slags fellesnevner som binder sammen nybygg og eksisterende bebyggelse. Etter vår vurdering vil den bølgende perforerte aluminiumskledningen som er vist
i illustrasjonsmaterialet, i for liten grad spille videre på kvalitetene i den eldre verneverdige bebyggelsen, samt omkringliggende bymiljø. Vi vil derfor frarå en slik løsning.
Vi viser i så måte til at det i konsekvensutredningene om kulturarv punkt 8, blir konkludert med at «I forprosjekt bør det utarbeides en studie av materialvalg, fargebruk
og fasadeutforming». Det er viktig at dette blir gjort og at denne studien, forankret i
reguleringsbestemmelsene som et dokumentasjonskrav, blir utført i samråd med
fylkeskommunens kulturavdeling og sendt oss til høring.
Vi vil ut fra dette foreslå følgende justeringer av bestemmelse for bebyggelse og
anlegg:
- § 4.1.1. Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg kulturinstitusjon
Vi ber om følgende justering av andre avsnitt under "utforming, estetikk og kvalitet":
"Utforming av fasader, materialbruk, fargebruk og volumoppbygging på nybygget skal
bidra til å knytte nybygg og eksisterende bygninger sammen, men samtidig i rimelig
grad antyde tidsskillet mellom nybygg og eksisterende bygninger. Utforming og
materialbruk for opera og kulturhuset skal være av høy arkitektonisk kvalitet. Som del
av forprosjektet for nybygg skal det i samråd med fylkeskommunens kulturavdeling/
kulturarvseksjonen utarbeides en studie av materialvalg, fargebruk og fasadeutforming
som forelegges fylkeskommunens kulturavdeling for vurdering. Studien bør ta
utgangspunkt i de arkitektoniske kvaliteter i det aktuelle kvartalet samt tilstøtende
bebyggelse i NB!-området".
- 4.1.2. Bestemmelser for enkelte felt
Vi ber om følgende justering av siste del av teksten som gjelder BKI1 (bortsett fra 3
siste setninger):
"Øst-vestgående fløy og nord-sydgående fløy av Langveiens ungdomsskole tillates
istandsatt etter antikvariske retningslinjer med den eksteriørmessige utforming disse

to fløyene har i dag. Eventuelle endringer nødvendige for tilpassing til kulturbygget må
forelegges fylkeskommunens kulturavdeling/kulturarvseksjonen for vurdering.
Tilrettelegging for ny bruk skal avklares og redegjøres for ved søknad om rammetillatelse. Folkets hus tillates istandsatt etter antikvariske retningslinjer med den eksteriørmessige utforming huset har i dag. Eventuelle endringer for nødvendig tilpassing
til kulturbygget må forelegges fylkeskommunens kulturavdeling/kulturarvseksjonen for
vurdering. Byggets glasspaviliong mot vest og mot Kongens plass tillates revet under
forutsetning av at denne del av eksteriøret tilbakeføres til opprinnelig utforming".
- § 5.1 Hensynssonene
Det er viktig at hensynssonene i tilstrekkelig grad sikrer de hensyna de er tiltenkt. Vi
vil derfor forslå følgende presiseringer og suppleringer av ordlyd:
I § 5.1.2, som gjelder Folkets hus ber vi om følgende justering av andre setning i
første avsnitt:
"Bygningen skal bevares og tillates ikke revet, med unntak av bygningsdeler som ikke
er del av, eller ikke er visuelt og materielt tilpasset den opprinnelige bebyggelsen."
Vi ber dessuten om følgende justering av andre avsnitt:
"Tilbakeføring til opprinnelig utforming er tillatt dersom dette skjer på grunnlag av
sikker dokumentasjon. Ved reparasjon og nødvendig fornyelse er det viktig at man
opprettholder den bevarte opprinnelige hovedutforming, materialbruk, detaljering og
fargesetting. Før kommunen behandler søknaden skal det foreligge uttalelse fra
regional kulturvernmyndighet."
I § 5.1.3, som gjelder Langveiens ungdomsskole, ber vi om følgende justering:
"Hensynssonen gjelder Langveiens ungdomsskoles øst-vestgående fløy mot skolegata.
Bygningens nevnte fløy skal bevares, og tillates ikke revet med unntak av bygningsdeler som ikke er en del av, eller ikke er visuelt og materielt tilpasset denne fløyens
opprinnelige utforming. Tilbakeføring til opprinnelig utforming er tillatt dersom dette
skjer på grunnlag av sikker dokumentasjon. Ved reparasjon og nødvendig fornyelse er
det viktig at man opprettholder den bevarte opprinnelige hovedutforming, materialbruk, detaljering og fargesetting. Før kommunen behandler søknaden skal det foreligge uttalelse fra regional kulturvernmyndighet."
I § 5.1.4, som gjelder eldre trær ber vi om følgende justering av ordlyd:
"Eksisterende trær skal i utgangspunktet bevares. Trær som er svekket av alder,
sykdom, vindskader eller lignende, må undersøkelse av arborist legges til grunn for
hvorvidt trærne skal fjernes eller ikke. Om mulig erstattes trærne med nye trær på
samme sted".
Som nevnt ovenfor, finner vi ikke denne hensynssona på kartet som er oversendt.
Universell utforming
Planbestemmelsene krever at gårdsplass, formålet o_BGP skal gis universell utforming. Det er ellers ingen krav utover det som måtte framkomme i TEK17. Jamfør
merknader til utredningene, vil vi sterkt rå til at dette blir drøfta nærmere. Universell
utforming er et ideelt mål, som i særlig grad bør tilstrebes i publikumsretta, offentlige
anlegg av denne typen som nå planlegges.

KONKLUSJON
Planforslaget er godt gjennomarbeidet og grunngitt. Det er likevel flere uklarheter og
forhold som strengt tatt bør endres. Som part i saken vil fylkeskommunen ikke reise
innsigelse, men vi viser likevel til merknader ovenfor, og ber om at disse blir vurdert før
egengodkjenninga.

Med hilsen

Ingunn Bekken Sjåholm
Fylkesplansjef

Johnny Loen
Plansamordner
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Uttale til offentlig ettersyn - detaljregulering for opera, museum og
kulturhus i Kristiansund kommune - PLAN 19-00149-23 R-280
Vi viser til brev datert kunngjøring om offentlig ettersyn av overnevnte plan.
Saken gjelder
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse og anlegg, tilpasset behovet
for et nytt opera-, museums, bibliotek og kulturhus (OMKK). Videre legge til rette for
oppgradering og revitalisering av omkringliggende områder.
Statens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,
sikkert, og miljøvennlig transportsystem».
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for
gående og syklende.
Statens vegvesens vurdering av til planforslaget
Det er utearbeidet et godt og grundig grunnlag gjennom planprosessen med tanke på
trafikale forhold og konsekvenser av planforslaget. Det er imidlertid noen forhold som etter
vår vurdering må vurderes nærmere:

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.

Statens vegvesen

6412 MOLDE

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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O_SKF1 og o_SKF2 og BKI1 i vertikalnivå 1
Formålene o_SKF1 og o_SKF2 omfatter, i tillegg til områdene rundt den nye bebyggelsen,
fortauet langs rv. 70. Innenfor formålet o_SKF1 tillates etablering av torg, gangareal, veg,
parkeringsplasser og annen veggrunn-grøntareal, og innenfor formålet o_SKF2 tillates
etablering av torg, gangareal, veg, annen veigrunn -grøntareal, kollektivholdeplass og
sykkelparkering. Da det er stilt krav om at byggeplan innenfor områdene skal godkjennes av
sektormyndighet (Statens vegvesen), er våre interesser knyttet til eksisterende
riksveganlegg, herunder busslomme og fortau langs rv. 70, ivaretatt.
Vi vil imidlertid påpeke at sykkelstrategien for Kristiansund kommune legger opp til en
fremtidig løsning med sykkelfelt langs rv. 70 (Langveien og Kaibakken). Dette vil kreve mer
areal til vegformål langs riksvegen enn det som er benyttet ved eksisterende situasjon. I
illustrasjonene av areal innenfor formålene o_SKF1 og o_SKF2 legges det opp til
nivåforskjeller langs vestsiden av bygningsmassen med skråninger ned mot eksisterende
fortau langs rv. 70. Vi vil oppfordre til at det settes av tilstrekkelig areal til at man på et
senere tidspunkt kan etablere sykkelfelt og fremdeles ha fortau/plattform med nødvendig
bredde på denne strekningen. Det må da blant annet tas hensyn til at busslommen må
flyttes utover tilsvarende bredde som sykkelfeltet og mulig areal til oppgradering av
kollektivanlegget med eksempelvis større venteareal og leskur enn eksisterende.
Deler av Folkes hus skal rives, og i plankartet er derfor formålet BKI1 i vertikalnivå 2
(gateplan) trukket lenger bort fra riksveg 70 enn eksisterende. Vi merker oss imidlertid at
det sørvestlige hjørnet av arealformålet i vertikalnivå 1 (under bakkeplan) har samme
avstand som dagens bygg. Konstruksjonen, jf. de de illustrerte løsningene, kan da skape en
utfordring med sener ombygging til sykkelfelt med fortau.
Statens vegvesen ber om at vi involveres i utarbeidelsen av utomhusplanen (byggeplanen)
slik at hensynene til eksisterende riksveganlegg og behovet for fremtidig utvikling i samsvar
med sykkelstrategien ivaretas.
Mjuke trafikanter
Vi er positive til at det ikke legges opp til nye parkeringsplasser i tilknytning til det nye
bygget. Eksisterende parkeringsplasser i sentrum vil da benyttes. Dette bidrar da til at flere
velger å gå, sykle og ta buss noe som er positivt, men medfører også mer kryssing over rv.
70. Trafikkanalysen, planomtalen og ROS-analysen påpeker i den forbindelse viktigheten av
å sikre kryssingspunktene over rv. 70 ved planområdet. Vi er enige i dette, og ber om at det i
forbindelse med arbeidet med utomhusplanen/teknisk plan utarbeides en
trafikksikkerhetsrevisjon av kryssingspunktene.
Anleggsfasen
I bestemmelse § 2.7 Plan for anleggsfasen går det blant annet frem at kommunen skal
godkjenne en plan for trafikkavvikling, trafikksikkerhet, renhold, støv- og støyforhold. Vi
gjør oppmerksom på at forhold som berører riksvegen, herunder fortauet vi har ansvaret for,
skal godkjennes av oss gjennom en egen arbeidsvarslingsplan. Dette må gå tydelig frem i
bestemmelsen.
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Konklusjon
Statens vegvesen viser til våre merknader over og ber om en dialog med Kristiansund
kommune i det videre planarbeidet.
Transportforvaltning midt
Med hilsen

Linda Heimen
seksjonssjef

Vidar Neraas
senioringeniør
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Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn av
detaljregulering for opera, museum og kulturhus i Kristiansund
kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 16. juli 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Om planen
Formålet med planen er å tilrettelegge for nytt kulturhus og nytt sentralt kulturkvartal i
Kristiansund sentrum. Vedtatt reguleringsplan vil legge til rette for oppføring av et
nybygg som, sammen med eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, vil utgjøre et nytt
bygningskompleks som samler kulturinstitusjonene under samme tak. Hensikten med
planforslaget er i tillegg å ivareta både eksisterende og bevaringsverdig bebyggelse.
Uttalelse uten merknad fra DMF
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til høring av detaljregulering for opera,
museum og kulturhus i Kristiansund kommune.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Gabriella Fure Briceno

Seksjonsleder

rådgiver
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PLAN-19/00149

KRISTIANSUND KOMMUNE
Att.Anna Marita Karlsson Spånberg
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Automatisk svar fra DSB - detaljregulering - opera - museum - kulturhus Kristiansund kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
•
Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
•
Transport av farlig gods
•
Brannsikkerhet herunder tunneler og underjordiske anlegg
•
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er
nødvendig.
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om
DSBs uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Arkiv
Helle Nielsen
seksjonssjef

Anne Gran
førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Ole-Jakob Sande
1

NVE si generelle tilbakemelding til offentleg ettersyn av
detaljregulering R-280 - Opera, museum og kulturhus i Kristiansund
kommune
Vi viser til oversending av høyringsdokument datert 16.07.2021.
Om NVE
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde med motsegnkompetanse
innanfor saksområda flaum-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og
anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe
kommunane med å forebygge skader frå overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing om korleis nasjonale og vesentlege regionale interesser
innanfor desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og
bygningslova (pbl).
På grunn av stor saksmengd i høve til tilgjengelege ressursar har ikkje NVE kapasitet til å gå konkret inn
i alle reguleringsplanar som kjem på høyring. NVE vil prioritere å gi konkrete innspel og uttalar til
reguleringsplanar det det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Etter ei fagleg
prioritering gi vi hjelp til dei kommunane som har størst behov.
NVE si generelle tilbakemelding
Som planmynde har de ansvar for å sjå til at NVE sine saksområde blir vurdert og ivaretatt i
planframlegget. Vi har laga ein Kartbasert rettleiar for reguleringsplan som leier dykk gjennom alle våre
fagområde, og gir dykk verktøy og innspel til korleis våre tema skal takast omsyn til i reguleringsplanen.
Dersom de ikkje alt har gått gjennom rettleiaren rår vi dykk til å gjere det, og vurdere om våre
saksområde er teke omsyn til i planen. De må vurdere om planen tek omsyn til nasjonale og vesentlege
regionale interesser, jf. NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging.
De kan også bruke våre nettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og rettleiinga lagt opp etter
plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/. På NVE sine nettsider finn de koplingar til rettleiarar
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

og verktøy. Det ligg også mykje arealinformasjon på NVE sine kartløysingar.
Kommunen sitt ansvar
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt naudsynt omsyn til flaum- og
skredfare, overvatn, vassdrag og energianlegg i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar. Dette gjeld
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttale til saka.
De kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret hjelp i saka.

Med helsing

Ann-Kristin Larsen
fung. seksjonssjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:
Møre og Romsdal fylkeskommune
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 KRIST IANSUND

St at ens t

for pl

+

dyr og aeringsmiddel

Dykkar ref:
Vår ref :
2021/ 147236
Dato:
04.0 8.2 021
Org.nr:
985 399 077

a

0

UTTALE PLAN -19-00149-23 - R-280 DETALJ RE GULER
I N G FOR OPERA,
MUSEUM OG KULTURHUS
Mattilsynet har forvaltingsmynde for saker som omhandlar drikkevatn, og er difor høyringsinstans i
private og kommunale planar.
Drikkevassforskrifta stiller krav om at det til ei kvar tid skal kunne leverast nok og helsemessig trygt
vatn.
I saksframlegget til detalj reguleringa står det:
Teknisk infrastruktur
Det er eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledninger i og ved planområdet som har
tilstrekkelig kapasitet til a ta imot spillvann og overvann samt til a forsyn e et nytt kultursenter med
tilstrekkelig forbruks- og slukkevann.
Utifrå dette, meiner Mattilsynet at omsynet til drikkevatn er ivareteke.

Med helsing

Sissel Grønseth
seksjonssjef

Dette dokum entet er elektronisk godkj ent og blir sendt utan signatur.
Dokument som ma ha signatur blir i tillegg sendt i papirversj on.
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KRISTIANSUND
KIRKELIGE
FELLESnÅo

Organisasjonsnr,
Adresse:

976996895
Postboks

7l

6501 Kristiansund N

t

57 3't 9'l

Telefonnr

7

E-post:

kirkevergen@kristiansund. korrunune. no

J.nr

Ark.nr
MF/-

111

29.08.202r

Kristiansund kommune
v/ rådmann Arne Ingebrigtsen

UTTALE.2SO DETALJREGULERING FOR OPERA, MUSEUM OG KULTURHUS,
HøRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Kristiansund kirkelige fellesråd er svært fornøyd med at det endelig skal bli et kulturhus

i

Kristiansund. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med de aktørene som skal flytte
inn i kulturhuset.

Vi har noen bekymringer

angående byggeperioden, fordi Den norske kirke

i Kristiansund har

kontorer på Kongens Plass 5. Det betyr at vi er nærmeste nabo til byggeprosjektet. Vi er et
publikumskontor, hvor vi har forholdsvis mange på besøk. Besøk som skal til ulike samtaler
og møter, mellom annet sorgsamtaler.

Vi ber om

1.

at:

Vår tilgang til Kongens Plass 5 er sikret slik at både ansatte og besøkende kjenner på
trygghet.

2. At våre parkeringsplasser ved Kongens Plass 5 er tilgjengelige

og kan brukes gjennom

hele byggeperioden.

3. Vi er innforstått med at det vil bli en del bråk i byggeperioden,
å

men vi har et ønske om

få informasjon når det blir ekstra bråk i forbindelse med byggeperioden.

I tillegg vil Kristiansund kirkelige fellesråd presisere at Den norske kirke i Kristiansund er
interessert i at" tårnbygningen" ved Langveien skole bygges om slik at vi kan bruke lokalene

til kontorer og aktiviteter for innbyggerne i kommunen.

Med hilsen

Maritta Ohrshand
Leder

lsl

,Lt 0'!"*l
Kita.ia Fiske

'ffi"

Daglig leder /kirkeverge

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Marius Ibs Øien-Hansen
tirsdag 3. august 2021 10:05
Anna Marita Karlsson Spånberg
Jan Brede Falkevik; Jarl Arne Aspen
SV: R-280 Detaljregulering opera, museum og kulturhus

Hei
Da har vi sett gjennom R-280 detaljregulering for kulturhus.
Det virker som om det planlegges/beregnet med tilstrekkelig med slokkevann. Det ser også ut som
om det er kjørbar vei til alle deler av fasaden for brannbil (Felt BGP, SKF1,SKF2 og SKF 3). Tiltak for å
avbøte anlegget mot terror og sabotasje må stå i samsvar med Brannvesenets ønske om tilgang til
fasadene.
Til informasjon er Skolegata 12 i dag registrert som særskilt brannobjekt (omsorgsboliger).
Med vennlig hilsen

Marius Ibs Øien-Hansen

Leder BoR forebyggende brann og feiing

71 57 39 56
924 09 464

marius.ibs.oien-hansen@kristiansund.kommune.no

NORDMØRE

INTERKOMMUNALE
BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Fra: Jarl Arne Aspen <Jarl.Arne.Aspen@kristiansund.kommune.no>
Sendt: fredag 16. juli 2021 13:25
Til: Marius Ibs Øien-Hansen <marius.ibs.oien-hansen@kristiansund.kommune.no>
Emne: Fwd: R-280 Detaljregulering opera, museum og kulturhus

Få Outlook for Android
From: Magnhild Gjengedal <Magnhild.Gjengedal@kristiansund.kommune.no>
Sent: Friday, July 16, 2021 10:58:28 AM
To: Martin Gjendem Mortensen <Martin.Gjendem.Mortensen@kristiansund.kommune.no>; Kjell
Inge Mathisen <Kjell-Inge.Mathisen@kristiansund.kommune.no>; Siv Iren Stormo Andersson
<Siv.Iren.Andersson@kristiansund.kommune.no>; Christine Reitan
<Christine.Reitan@kristiansund.kommune.no>; Bente Elshaug
<Bente.Elshaug@kristiansund.kommune.no>; Eigunn Stav Sætre <Eigunn.StavSatre@kristiansund.kommune.no>; Tove Johannessen
<Tove.Johannessen@kristiansund.kommune.no>; Elin M Aspen
<Elin.Aspen@kristiansund.kommune.no>; Eivind Raanes
<Eivind.Raanes@kristiansund.kommune.no>; Vidar Dyrnes
<Vidar.Dyrnes@kristiansund.kommune.no>; Gjert Aaberge Dahl
<Gjert.Aaberge.Dahl@kristiansund.kommune.no>; Jarl Arne Aspen

<Jarl.Arne.Aspen@kristiansund.kommune.no>; Ingunn Pauline Strøm Oterhals
<Ingunn.Oterhals@kristiansund.kommune.no>; Kjetil Tore Fjalestad
<Kjetil.Fjalestad@kristiansund.kommune.no>; Kai Grimstad
<Kai.Grimstad@kristiansund.kommune.no>; Mattis Himo <mattis.himo@kristiansund.kommune.no>;
Kristine Lie <Kristine.Lie@kristiansund.kommune.no>; Toril Skram
<Toril.Skram@kristiansund.kommune.no>; Britt Engvig Hjelle <britt.engvighjelle@kristiansund.kommune.no>; leder@kristiansundir.no <leder@kristiansundir.no>;
post@sundbaten.no <post@sundbaten.no>; kparkering <kparkering@kristiansund.kommune.no>
Cc: Ingunn Mobæk <Ingunn.Mobak@kristiansund.kommune.no>; Jan Brede Falkevik
<Jan.Brede.Falkevik@kristiansund.kommune.no>
Subject: R-280 Detaljregulering opera, museum og kulturhus
Høring og offentlig ettersyn
Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 09.07.2021, sak nr. 33/21, vedtak om å legge R-280
Detaljregulering for opera, museum og kulturhus (konsekvensutredning), ut til høring og offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, saksframlegg med vedlegg er tilgjengelig på
kommunens hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under kunngjøringer, fra 16.07.2021
Kunngjøring kommer i TK 17.07.21.
Evt. spørsmål rettes til saksbehandler anna.marita.karlsson.spanberg@kristiansund.kommune.no
evt. jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no
Frist for merknader er 31.08.2021
mvh

Magnhild Gjengedal
Landskapsplanlegger
Plan og byggesak
71 57 38 92
www.kristiansund.no

From:
Knut Andreas Stai
Sent:
Thu, 26 Aug 2021 13:34:04 +0000
To:
Plan- og Byggesak
Cc:
Ingunn Pauline Strøm Oterhals; Martin Gjendem Mortensen
Subject:
19/01018-97 - Vedr. PLAN-19-00149-23 - R-280 Detaljregulering for opera,
museum og kulturhus, høring og offentlig ettersyn

Hei
Undertegnede har 2 roller i sammenheng med merknader til reguleringsarbeidet. Jeg er daglig leder for
Kongens Plass 5 og avdelingsleder hos Eiendomsdrift i Kristiansund kommune. På vegne av begge
virksomheter så ber jeg om forlenget fristen for merknader.
Eiendomsavdelingen har tidligere fått opplyst at «bevaringsverdig» bygningsmasse, gymsalen og
trappehuset langs Skolegata 9, ikke inngår i 1. etappe av «Kulturhuset» og ikke inngår i den
bygningsmassen som det planlegges søkt ferdigattest for i første omgang. Hvis dette fortsatt er
gjeldende, så ønsker Eiendomsavdelingen at bygningsmassen gis et mer «åpent» bruksformål. En tenker
at reguleringsbestemmelsene bør tilstrebe å legge til rette for mer generelt bruksformål, enn bare
kulturformål, slik at det blir lettere å finne alternativ bruk og dermed et økonomisk grunnlag for å
vedlikeholde den nevnte bevaringsverdig bygningsmassen.
Kongens Plass 5 AS vil miste flere parkeringsplasser da reguleringsplanen forutsetter snuplass for
kjøretøyer for varelevering, etc. foran portene til den gamle «Telenorgarasjen». Viser til
«Manøvreringsplan 71115-A-00-PL-SK-200-001». En ber utbygger vurdere et mer åpent
reguleringsformål for etasjen under skoleplana, slik at parkering av kjøretøyer ikke begrenses til
«Kulturformål». Undertegnende antar at «Kulturhusprosjektet» må bære erstatningskostnader for tapte
parkeringsplasser. Dersom reguleringsbestemmelsene ikke avgrenses til biler som benyttes i
sammenheng med Kulturhusets drift, da vil en kunne ha muligheter for å forhandle med KP5 AS om
alternative parkeringsløsninger.
Hilsen

Knut Andreas Stai
avdelingsleder prosjekt
Eiendomsdrift
knut.stai@kristiansund.kommune.no

71 57 37 80 (kontor)
952 67 654 (mobil)
www.kristiansund.no

Kontorfellesskap
Postadresse:
P.b. 6 Kongens plass
6501 Kristiansund

Kristiansund kommune
Plan og byggesak
Postmottak@kristiansund.kommune.no

Dato: 11. august 2021

Besøksadresse:
Storgt. 21
Sentralbord: 715 70490
Telefaks:
715 70499

Ansv. adv.: Edvard T. Eide
Vår ref: 5797 / ETE

Deres ref.:PLAN-19/00149 - Spånberg

Hjemmeside:
www.advokatkontorer.no
Advokater:

R-280 Detaljregulering for opera, museum og kulturhus. Høring og offentlig
ettersyn.
Viser til kommunens brev datert 17.07.2021 med orientering om planforslaget og
invitasjon til å inngi merknader.
Ziko Gruppen AS eier berørt eiendom gnr 1 bnr 119. Selskapet har bedt meg
orientere om dets planer for utvikling av eiendommen ved bygging av
leilighetsbygg med særlig tilpassing for eldre. Planen ble drøftet med rådmann
Ingebrigtsen under møte 15. mars i år. Det ble etter møtet utvekslet e-poster med
noe nærmere konkretisering av ideskissen som omfattet felles tiltak med
kommunal grunn. Jeg vedlegger epostutveksling mellom Ziko Gruppens daglige
leder Espen Bugge Larssen og rådmannen samt kopi av planskisse og
ideillustrasjon.

Edvard T. Eide
møterett for Høyesterett
Mobil: 90 60 08 41
Org.nr.:975 350 754
eide@advokatkontorer.no

Trygve Eide
Mobil: 90 04 28 20
Org.nr.:989 588 443
trygve@advokatkontorer.no

Kjell Stian Julnes
Mobil: 91 65 36 30
Org.nr.: 922 668 760
kjell.stian@advokatkontorer.no

Administrasjon:

Ziko Gruppen AS mener selskapets utviklingsplaner kan harmoneres med de
hovedformål som detaljreguleringsplanforslaget skal tilfredsstille. Det bes om at
eierens planer hensyntas under det videre reguleringsplanarbeidet. Om ønskelig
kan selskapets ledelse møte planavdelingen for nærmere orientering om egne
planer.

Monika Karasch
Advokatassistent DNA
monika@advokatkontorer.no

Med vennlig hilsen
Edvard T. Eide (PDF – sign.)
Advokat

Kopi: Ziko Gruppen AS

Medlemmer av Den
Norske Advokatforening

Kristiansund kommune - eByggWeb



