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Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan
Bolgneset på Frei - revidert uttalelse til planprogram og varsel om
oppstart
Vi viser til brev sendt 17 august, (feilaktig datert 22.06.17). Vi ber om at det blir sett
bort fra dette brevet. Ut fra planområdet sin betydning og prospektene som ligger i
saken, vil vi gjerne gjøre noen presiseringer/korrigeringer.
INNLEDNING
Vi vil først signalisere at fylkeskommunen ser viktigheten av at det legges til rette areal
for satsing på næringsutvikling med utgangspunkt i havrommet. Bolgneset ble klargjort
som utviklingsområde gjennom gjeldende arealdel i kommuneplanen, og vil kunne få stor
betydning regionalt. Regulering vil være i samsvar med dette.
I all hovedsak er planprogrammet tilfredsstillende. Det er logisk oppsatt og inneholder
etter vår vurdering alle delmomenter som må være med. Vi har noen merknader på
detaljnivå.
Oppstartvarslet er sendt NTNU Vitenskapsmuseet med sikte på innspill om marine
kulturminner. VI har ikke mottatt svar innen gitt frist.
MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET
Planfaglige merknader
Oppstart er varsla 22 juni 2017, altså før endringer i pbl og KU-forskrift tok til å gjelde.
Forslaget er derfor vurdert etter loven slik den var før endringa.
Bolgneset AS er et heleid kommunalt selskap, men jamfør pbl § 12-8, bør det formelt
foreligge dokumentasjon på at reguleringsoppstarten er avklart gjennom et oppstartmøte
med kommunen. Det bør gjerne følge referat fra et slikt møte, eller i det minste en
henvisning til at slikt møte faktisk har funnet sted.
Planprogrammet er godt organisert og inneholder alle de hovedelementene som må være
på plass. Vi har noen supplerende merknader:
- Kap. 2 om dagens situasjon bør også si noe om hva slags naturmangfold og kultur
interesser som finnes i området, både over og under vann.
- Kapitlet kan med fordel også gi opplysninger om kjent kunnskapstilfang og dermed
synliggjøre hva som mangler. Vi registrerer likevel at en del av dette kommer fram i Kap.
6.
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- I kapittel 3 om rammer, ville det være en fordel om det kom fram hvordan ulike
føringer er viktige for planarbeidet og særlig de rammene som måtte gi formgivende
premisser. Vi presiserer at sjøarealplanen er en interkommunal plan, ikke regional, og at
den ikke er egengodkjent ennå.
- Kap. 6 bør ha et avsnitt om den generelle metodiske tilnærminga; tydeliggjøre at
komnsekvens er et produkt av verdi og risiko, skal man bruke tregradig skala, fem
ressurser til ulike fagtema. Det er et sjølstendig poeng at rapporter og resultater kan
sammenliknes og settes opp mot hverandre.
- I kap. 6.2 framkommer at man ønsker å se på ulike løsninger i planområdet. 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.
- I kap. 6.2 A blir det gjort konklusjoner som om det allerede er tatt viktige valg;
"skjæringen mot sør vil bli høyere enn nye bygninger. Nye bygninger vil videre ikke
skjerme...". Dette er strengt tatt unødvendig, i og med at det er planprosessen som skal
føre fram til hvor høye bygningene skal bli og KU hva slags konsekvenser det gir.
- Kap 6.2 E 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 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
Planprogrammet nevner gravrøys, ID 56452, som ligger innenfor planområdet. Det ble i
juni 2017 gjennomført ei arkeologisk registrering i området. Det ble ikke registrert andre
automatisk fredete kulturminner. Planprogrammet bør oppdateres på dette.
INNSPILL TIL PLANARBEIDET
Planfaglige merknader
Ut fra ryddigheten i planprogrammet venter vi at plandokumentene er tilsvarende godt
organisert. Vi minner for ordens skyld om at KU-dokumentet og utredningene må knyttes
logisk til planomtalen, jamfør pbl § 4-2. Vi har ikke særskilte merknader utover dette.
Vi imøteser ellers gjerne invitasjon til et møte om planprosessen og prosjektet.
Automatisk freda kulturminner
Planområdet er stort og den kjente gravrøysa, ID 56452, ligger i nordøstenden av dette.
Gravrøysa ligger flott til på tuppen av Bolgneset med utsyn utover Bolgsvaet mot
Innlandet. Gravrøysa ligger klassisk til som ei av våre kystrøyser, og er av stor verneverdi. Som et synlig kulturminne er den av stor kunnskaps- og formidlingsverdi.
Vårt utgangspunkt er at det bør settes av et område som hensynssone C rundt selve
verneobjektet, der deler av omkringliggende naturen blir liggende urørt som en kontekst
til røysa. Dette er i tråd med planprogrammet (Kap. 4.5) som legger opp til tilgjengeliggjøring for allmennheten. Hensynssona vil framstå som ei grønn lomme fra bebyggelsen
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på Ner-Bolga og ut mot Bolgneset, og invitere til allmennhetens bruk av området. Det vil
også kunne bidra til å minske de planlagte tiltakenes innvirkning på landskapsbildet.
Vedlagt forrige brev var et kart med forslag til utstrekning av hensynssone C. (Røysa sjøl,
pluss 5m sikringssone må være hensynssone D). Underliggende formål må være
"grønt".Til hensynssonene skal det knyttes følgende bestemmelser:
For Hensynssone C (H570); «Gjelder hensynssone (vernesone) rundt automatisk freda
kulturminne. Innenfor området skal kulturlandskapet med sin naturlige vegetasjon tas
vare på og skjøttes på en god måte. Det er ikke anledning til å sette i gang med graving
eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller
på annen måte utilbørlig skjemme verneområde eller fremkalle fare for at det kan skje.
Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet ved Møre og Romsdal
fylkeskommune.»
For Hensynssone D (H730); «Området inneholder et automatisk freda kulturminne. Den
naturlige vegetasjon skal tas vare på. Det er ikke anledning til å sette i gang med graving
eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller
på annen måte utilbørlig skjemme det freda kulturminne og dets verneområde eller
fremkalle fare for at det kan skje, jfr. Kulturminneloven § 3. Eventuelle tiltak må
godkjennes av rette antikvarisk myndighet ved Møre og Romsdal fylkeskommune.»
Ut fra gravrøysas karakter og de føringene som ligger i kulturminnelova, vil det i
utgangspunktet være vanskelig å tilrå frigiving. Dette vil i alle tilfelle måtte avgjøres av
Riksantikvaren.
Dersom kommunen mot formodning har ønske om frigiving av gravrøysa, vil dette måtte
avgjøres av Riksantikvaren.
KONKLUSJON
Møre og Romsdal fylkeskommune viser til merknader til planprogrammet og ber om at
disse blir vurdert før endelig vedtak.
Vi imøteser gjerne invitasjon til et møte om planprosessen og prosjektet.
Med helsing

Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef

Johnny Loen
Plansamordner

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.
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Fagsaksbehandlar
Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Torill Einara Nerbøvik, tlf. 71 28 03 30
Kopi:
Kristiansund kommune
Statens vegvesen, Region midt
Kystverket Midt-Norge
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler,

innvalgstelefon

senioringeniør

Kristin

Bolgneset

Utvikling

Vår dato

Vår ref.

17.08.2017

2017/4069/KREI/421.4

Deres dato

Deres ref.

22.06.2017
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Kristiansund kommune
Reguleringsplan
Uttale

for nytt næringsareal

til melding

om oppstart

på Bolgneset,

Frei

og forslag til planprogram

Fylkesmannen viser til Deres brev av 22.06.2017, der reguleringsplan
meldt oppstartet.

Vi har ut fra våre ansvarsområder

følgende

Bolgneset blir

merknader:

Generelt
Kristiansund

kommunes

detaljregulering

heleide

av nytt næringsareal

Formålet med reguleringen
havteknologisenter
koordinering

selskap Bolgneset
på Bolgneset,

er å legge forholdene

som skal skape muligheter

av operativ

virksomhet

Utvikling

AS har varslet

oppstart

av

med forslag til planprogram.

til rette for etablering

av et

for en base innen forskning, utvikling og

innen sjømat,

tang og tare, dyptliggende

mineraler,

mm.

Hele planområdet

er oppgitt å være 428 dekar, der det i kommuneplanen

78 dekar stort areal til formål næring (E). Som vist i kartutsnittet
område vist som mulig framtidig
2010 ble det presisert

kommuneplanen
planrevisjoner.

næringsareal

fra vår side at skravuren

er satt av et

under er et større

(skravur). l kommuneplanprosessen
av et mulig framtidig

ikke legger føringer for fylkesmannens

vurderinger
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av kommuneplan

Fylkesmannen

i Møre og Romsdal — Postboks
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av planområdet

Planprogram

Planprogrammet
frister

har gjort greie for formålet

og oversikt

med planarbeidet,

over hvem som skal delta. Vi registrerer

planprosessen

at alternativer

med

skal utredes

slik at de danner et godt grunnlag for beslutning.
Det vil bli utarbeidet
Planprogrammet

konsekvensanalyse

(KU) for tiltaket,

gjør rede for hvilke hovedtema

at særskilte

fagrapporter

vil bli utarbeidet

nødvendig.

Vår vurdering

er at planprogrammet

planarbeidet

jamfør pbl § 4-2.

KU skal behandle,

i videre

og legger føringer

prosess dersom
danner

om

det viser seg

et godt grunnlag

for

videre.

Natur— og miljøvern
Det er et svært stort sjønært
signalisert

at arealet

område

kan bli redusert

lokalt viktig beiteområde

som skal reguleres
i prosessen.

for flere fuglearter,

til næring

Planområdet

på Bolgneset.

Det er

inngår i et regionalt-

og

samt at Fugløya ligger relativt nærme i øst.

Fugløya er et naturreservat

med særlig verdi for biologisk

viktigste hekkelokalitetene

på Nordmøre, jf. Naturbase. Like sørøst for planområdet

en svært viktig strandeng
naturmangfoldet

og strandsump

skal utredes

lokalisert.

mangfold

Vi registrerer

og er en av de

at konsekvensene

av planen skal gjennomføres

seg et bilde av den framtidige

for

både i sjø og på land.

Det aktuelle området er mellom annet godt synlig fra byen. En visuell framstilling
nær- og fjernvirkningene

er

situasjonen

av

og vil gjøre det lettere å danne

som følge av reguleringen.

Støy
Støy er et miljøproblem

som rammer

svært mange mennesker

legge til rette for en langsiktig arealdisponering
gjennom

riktig arealbruk

er antakelig

som forebygger

det mest kostnadseffektive

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
med tilhørende
arealplanlegging

veileder M-128, ble oppdatert
og utbygging.

i Norge. Det er svært viktig å

støyproblem.
tiltaket

Forebygging

mot støy.

T-1442 med grenseverdiari

i 2017 og skal legges til grunn for all

tabell 3,
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Støyforholdene

må avklares så tidlig som mulig i planprosessen

støyfaglig utredning

der støynivå blir tallfestet

i tabell/punkt

høyder. Støytiltak som går fram av støyutredningen

ved at det blir utarbeidet

en

i kart for representative

skal innarbeides

i plankart og

bestemmelser.
Det aktuelle

arealet

består av større mengder

fjell, og det er sannsynlig

vil forårsake støy til bygninger med støyfølsomt

bruksformål.

er det stor usikkerhet om lengden på anleggsperioden
etter uttak. Støyutredningen
som støyskjerming
plassert,

Slik vi leser planprogrammet

og hvordan massene vil bli håndtert

bør kunne vurdere støysituasjonen

komme med anbefalte støytiltak.

at anleggsperioden

i anleggstiden,

Eksempel på Støytiltak kan være at terrenget

i anleggstida, eventuelt

og ev.
fungerer

avklaring hvor knuseverk skal stå optimalt

med mer. For at planen skal avklare støy i størst mulig grad må slike støytiltak

forankres i bestemmelsene
støygrenser

i planen. Det er T-1442 kap. 4 som gir retningslinjer

osv. som gjelder

i anleggsfasen.

5 i T-1442 i planbestemmelsene,

Det kan være formålstjenlig

slik at støykrav til ulike tider/dager

for hvilke

å ta inn tabell 4 og

går direkte fram av

planen.

Vei/øsning til området
Av planprogrammet

går det fram at det er gjort vedtak

som kan avlaste/erstatte
vedtaket

dagens veiløsning

om ikke å gå videre

til Husøya næringsområde.

er ikke gjort greie for. Vi viser til vår uttale

av 10.05.2010

med veiløsning

Begrunnelsen

arealdel om at en slik veiløsning via Bolgneset vil løse en årlang støykonflikt
begrensninger

i kjøretid og mengde for næringsaktørene

for

til kommuneplanens

som har lagt

på Husøya. Planen bør gjøre rede

for de moment som er avgjørende for at veiløsning til Husøya ikke blir en del av
reguleringsplanen.
Samfunnssikkerhet
Det må gjennomføres

en risiko- og sårbarhetsanalyse

plan og bygningsloven

§ 4-3. Analysen

(ROS-analyse)

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet,

og eventuelle

forhold som følge av planlagt utbygging. For planer som omfattes
konsekvensutredning
konsekvensutredningen.
skal vurderes,

for planområdet,

som har

endringer

av forskriften

i slike

om

(KU), kan ROS-analysen gjerne være en del av arbeidet med
Det bør klart fremgå av planprogrammet

og at ROS-analyse

er metoden

at samfunnssikkerhet

som skal brukes.

Konklusjon

Vi viser til våre faglige innspill, og ber om at de blir tatt hensyn til i videre planprosess.

Med hilsen

Jon Ivar Eikeland (e.f.)

Kristin Eide

fagsjef— plansamordning

senioringeniør

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ingen

signatur.

jf.

side

Fagsaksbehandler
Samfunnssikkerhet:

Trygve Winter-Hjelm,

tlf. 71258488

Kopi:
Kristiansund

kommune,

pb. 178, 6501 Kristiansund

Møre og Romsdal fylkeskommune,

Fylkeshuset,

N

6404 Molde

Statens vegvesen,

Region midt, pb. 2525, 6404 Molde

Fiskeridirektoratet

-Region Møre og Romsdal, Postboks 185, sentrum,

Kystverket

Midt-Norge,

Serviceboks

2, 6025 Ålesund

5804 Bergen
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Bolgneset Utvikling AS

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:

Jonas Solheim / 71274112

Vår referanse:
17/91636-4

Deres referanse:

Vår dato:

25.08.2017

Fv.267 - Uttale - Oppstart detaljregulering Bolgneset - Frei - Kristiansund
kommune

Viser til oversendelse fra Bolgneset Utvikling AS datert 22.6.17
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Saken gjelder

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et havteknologisenter og næringsområde
på Bolgneset på Frei.

Figur 1 Vegbilde august 2016: fv.267, HP 1, meter 1339
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

6412 MOLDE

Regnskap

6404 MOLDE

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen
Postboks 2525

Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6

Statens vegvesen
Postboks 702
9815 Vadsø
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Vurdering

Statens vegvesen har ikke merknader til formålet i planprosessen, men fv.267 har en lav

standard etter krysset med kommunal veg Husøyvegen, 1-feltsveg med møteplasser,

dekkebredden er om lag 3,8 meter. Fartsgrensen på strekningen er generell fartsgrense

utenfor tettbygd strøk, 80 km/t. Dersom en legger opp til arealbruk som vil genere økt

trafikk må en også sikre gjennom planen at veginfrastrukturen vil kunne tåle det. Kapittel I

under utredninger omhandler vegtrafikk, og våre fagområder synes her å være ivaretatt.
Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen:
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Det fremgår at en ikke skal planlegge for bolig eller detaljhandel, vi legger til grunn at en
ikke planlegger med annen besøksintensiv arealbruk.
Tilknytting til riks- og fylkesvegnett

Kryss og avkjørsler til riks- eller fylkesveg må være utformet i tråd med N100 og V121.

Kryss sikres frisikt i tråd med uregulert kryss, se figur E.7 i N100.
Regulering av riks- og fylkesveganlegg

Fv.267 må reguleres i tråd med dimensjoneringsklasse gitt i N100 ut fra en helhetlig

trafikkvurdering for området i et 20-års perspektiv etter vegåpning. Forventa trafikkutvikling

må vurderes for alle trafikanttyper. Det må fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal
avvikles. Det må avsettes et tilstrekkelig bredt belte til midlertidig anleggsområde for å

kunne gjennomføre nødvendige tiltak på fylkesvegen. Videre bør det sikres areal for
riggområde.

Byggegrense langs veg

Det bør fastsettes byggegrense i planen, den generelle byggegrensen etter vegloven er her
50 meter. Ut fra en helhetlig trafikkvurdering kan en vurdere en mindre byggegrense.
Rekkefølgekrav

En må gjennom planen sikre fremkommelighet og trafikksikre løsninger for alle

trafikantgrupper. Utbedring og/eller opparbeiding av veg, vegkryss, G/S-veg, avkjørsler og
lignende må sikres gjennomført gjennom rekkefølgebestemmelser.
Planområde

Langs fylkesvegen og i kryssområdene er det etter vår vurdering inntatt for lite areal i

planavgrensningen til å kunne regulere fylkesvegen i tråd med N100 og senere faktisk kunne
utbedre vegen. Videre er det i liten grad mulighet til å vurdere andre vegløsninger enn

dagens trase, det kan være formålstjenlig å melde oppstart på et større område og senere i
prosessen snevre inn.

Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid

Statens vegvesen inviterer til dialog og vi kan gjerne diskutere veg- og trafikkløsninger før

offentlig ettersyn. Vi minner om vår innsynsløsning vegkart.no som inneholder en rekke

3
nyttig informasjon og data for planleggingen. Statens vegvesens normaler og andre
håndbøker finner dere på våre nettsider. Vi ønsker dere lykke til med planarbeidet.

Med hilsen

Lisbeth Smørholm
seksjonsleder

Jonas Solheim
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND N

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Bolgneset utvikling AS
Postboks 178 Kongens plass
6501 KRISTIANSUND N
Rolf-Hening Blaasvær

Vår ref.
11/01258-78

Vår dato:
17.08.2017

Deres ref.

Deres dato:
20.06.2017
Vår saksbehandler:
Einar K Merli - 976 51 687

Kristiansund kommune - Høring - Detaljreguleringsplan Bolgneset Frei Forslag til planprogram for nytt næringsareal - Varsel om oppstart Uttalelse fra Avinor|

Vi viser til Deres brev av 20.06.2017 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for nytt næringsareal på Bolgneset på Frei i Kristiansund kommune og høring
av forslag til planprogram.
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.
Planområdet (eksklusiv tilførselsvei) ligger ca. 3240 – 5070 meter sørvest for landingsterskel til
bane 07 (fra vest) ved Kristiansund lufthavn.
1. Hinderflater/høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for Kristiansund lufthavn
Planområdet (eksklusiv tilførselsvei) ligger innenfor følgende hinderflater (høyderestriksjonsflater) i
restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet (Avinors tegning ENKB-P-10 datert 04.04.2005) for
lufthavnen, jf. EASA-krav om hinderflater og begrensing av hinder, gjeldende fra 01.09.2015:
 Den horisontale flaten (østre del av planområdet), jf. CS ADR-DSN.H.420 og CS ADRDSN.J.480.
 Den koniske flaten (vestre del av planområdet), jf. CS ADR-DSN.H.415 og CS ADRDSN.J.480.
 Innflygingsflaten til bane 07, jf. CS ADR-DSN.H.425 og CS ADR-DSN.J.480.
Planområdet (eksklusiv tilførselsvei) er vist med lilla farge på restriksjonsplanen/
byggerestriksjonskartet for lufthavnen i vedlegg 1.
Dimensjonerende hinderflater (høyderestriksjonsflater) vil være den horisontale flaten på kote
107,5 meter over havet (moh) og den koniske flaten. Den koniske flaten ligger på kote 107,5 moh
nærmest lufthavnen og stiger med 5 % til kote 158 moh lengst unna lufthavnen.
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Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 0 – 68 moh.
Avinor ber om at følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Hinderflater/høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for Kristiansund lufthavn
Det må ikke etableres bygg, påbygg, anlegg eller konstruksjoner i strid med
hinderflater/høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen/byggerestriksjonskartet (ENKB-P10) for Kristiansund lufthavn. Høyderestriksjonskravet gjelder også for kraner, skip eller
rigger som befinner seg innenfor sjøarealene, enten midlertidig eller permanent.
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 107 meter over havet, skal Avinor
Kristiansund lufthavn kontaktes på forhånd og godkjenne kranbruken. Tiltakshaver
(utbygger) er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse for å sjekke ut om dette er
akseptabelt med hensyn til flysikkerheten.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
2. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg
Detaljreguleringsplanen er vurdert med hensyn til byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene
ved Kristiansund lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.
Planområdet faller inn under byggerestriksjonskrav (BRA-krav) gitt av både
flynavigasjonsanleggene LOC07 og GP07. Planområdet er stort i utstrekning, som gir et BRA-krav
som varierer med ca. 25 meter i høyde. Det er betydelig avstand til nærmeste
navigasjonsinstallasjon og det er således grunnlag for å sette et midlere BRA-krav på 105 moh.
Avinor ber om at følgende fellesbestemmelser tas inn i detaljreguleringsplanen:
Krav til radioteknisk vurdering innenfor landarealene:
Ved alle nye bygg, anlegg, faste kraner, tilbygg og endring på eksisterende bygg som
inkludert takkonstruksjon, overstiger kote 105 meter over havet, skal søknad sendes Avinor
Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete
fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning.
Kristiansund kommune kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk
vurdering for byggene/anleggene/tilbyggene/fasadeendringene.
Krav til radioteknisk vurdering innenfor sjøarealene:
For skip/rigger som ligger til kai eller for anker i sjøområdene, skal det sendes søknad om
radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor Flysikring dersom høyden på skrog og
overbygg, eksklusiv skorstein, master og kraner, overstiger kote 105 meter over havet. Med
søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på skip/rigg. Det må foreligge en
positiv radioteknisk vurdering, før Kristiansund kommune kan gi tillatelse til oppankring av
skip/rigg.
Krav til radioteknisk vurdering av kraner:
Det er ingen krav om radiotekniske vurderinger ved bruk av midlertidige byggekraner
(tårnkraner/mobilkraner).
Radioteknisk vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).
Bestilling sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no
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3. Flystøysoner
Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Kristiansund lufthavn.
4. Avsluttende merknader
Dersom overnevnte forhold ikke tas inn / følges opp i det videre arbeidet med
detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til planen, jf. Plan- og
bygningsloven § 5-4.

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Kristiansund kommune
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bolgneset@gmail.com
Bolgneset Utvikling AS
Thor Dahls gate 1
3210 Sandefjord

Deres ref.:
Rolf –Henning Blaasvær

Vår ref.:
Nettforvalter, ANG

Dato:
14.8.2017

Merknad til planprogram, detaljregulering Bolgneset, Frei
Nordmøre Energiverk melder med dette noen viktige forhold som må vurderes i planprosessen.
Utviklingen av Bolgneset skjer i samme forsyningsområde som flere andre prosjekt, med truckstopp
ved Rv 70 ved Sødalen, opparbeiding av gangveg og ny veg til Husøya, og utvikling av næringsparken
på Husøya. Det arbeides med mulige nettforsterkninger på strekningen Nordlia (Sødalen)-BolgaHusøya.
Det vil være tre alternativer for å opprette energiforsyning til næringsareal på Bolgneset:
1. Kabling i tilkomstveg og tilkobling til 22kV luftlinje ved Vadsteinsvikveien. Kapasitet begrenset
av luftlinje fra Husøya, og evt foranliggende luftnett i Bolga, størrelsesorden 4 MVA
(100A/22kV). Da tas det hensyn til at linja rundt Møst-Vadsteinsvika i en feilsituasjon må
kunne forsyne Husøya-Bolga-Rensvik.
2. Sjøkabel over til Husøya. Dersom det blir etablert ny kabel Nordlia-Husøya er det
sammenhengende kabelforbindelse til Rensvik transformatorstasjon med dimensjon 240kvadrat. Kapasiteten tilgjengelig til Bolgneset i normaldrift av nettet kan da bli i størrelsesorden
8 MVA (200A/22kV).
3. Kabling i Fv 267 Vadsteinsvikveien til Bolgakrysset, i forbindelse med utvidelse av vegen. Her
kan høyspentkabelen kobles sammen med forbindelsen som går mot Storbakken, og i
normaldrift ha kabelkapasitet rundt 11MVA (300 A/22kV). Et stegvis alternativ vil være å
bygge ut alternativ 1, og legge kabelrør i den nye vegen for framtidig forsterkningsmulighet.
Det er viktig å bemerke at ved effektbehov på 8-10 MVA får dette konsekvenser for driften av
krafttransformatorene i Rensvik Transformatorstasjon, og det vil ikke være reservemuligheter i
distribusjonsnettet for så stor effekt. Høy utnyttelse av kablenes angitte termiske grenselast vil også
medføre spenningsfall, og dersom det er store enkeltlaster som kommer og går, f.eks landstrømsanlegg,
vil det bli utfordrende å forsyne stabil spenning i nettet som ligger på samme gren av forsyningen.
Valg av forsyningsløsning bestemmer de langsiktige utviklingsmulighetene for næringsarealet. Utbygger
må ta høyde for kostnadene ved nettilknytning og nødvendig nettforsterkning, og vi ønsker å legge til
rette for at det blir gjort gode, langsiktige vurderinger slik at nettutviklingen kan utføres mest mulig
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rasjonelt, og i den takt og omfang som skal til for både å dekke behovet på Bolgneset, og opprettholde
leveringskvaliteten i det eksisterende kraftnettet.
Dersom utvidelse av Vadsteinsvikveien fram til Husøyvegen (ca 2 km) blir del av utbyggingen peker vi
spesielt på alternativ 3, i minste fall at det vurderes rør for fremtidig etablering av kabelforbindelse
Bolgneset-Rv70 ved Sødalen.
Når det gjelder eksisterende 22 kV høyspentledning ved Vadsteinsvikveien krysser denne over
tilkomstveg/kryssløsning for veg til Bolgneset, øst for Daudemanshaugen. Dersom det blir behov for
ombygging av linje (flytting av stolpepunkt, heving av linje) skjer dette på utbygger sin kostnad.

Vennlig hilsen
NORDMØRE ENERGIVERK AS
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NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vår dato

Vår referanse

04.09.2017

2017/21824/STNO

Deres dato

Deres referanse

22.06.2017

Bolgneset Utvikling AS

Marinarkeologisk uttalelse til varsel om oppstart, detaljregulering
Bolgneset, Frei, Kristiansund kommune
NTNU Vitenskapsmuseet har mottatt, i e-post fra Bolgneset utvikling, ovennevnte sak til uttalelse.
NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for kulturminner under vann i Midt-Norge. Vi skal
vurdere alle planlagte tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til en eventuell konflikt med
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av lov om kulturminner av 9. juni
1978 nr. 50 (kml) §§ 4 eller 14.
Bolgneset utvikling AS har varslet om oppstart av arbeid med detaljregulering for nytt næringsareal
på Bolgneset.
Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen
graving, utfylling, moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at NTNU – VM vil kreve å
gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og omfang, jfr. kml §
9. Hensikten med en slik befaring er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller
vernede kulturminner under vann eller i strandsonen. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer
må iht. kml § 10 bæres av tiltakshaver.
Vi ber om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet i det videre planarbeidet, med hensyn til
materialbruk, alle inngrep i sjø (mudring, dumping, fylling etc) og reelle dimensjoner (herunder
fyllingsfot for eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig fremkommer på kartmaterialet.
NTNU VM takker for varselet og ber om å få oversendt 1. utkast av reguleringsplanen med
reguleringsbestemmelser og kartmateriale, til uttalelse når dette foreligger.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@museum.ntnu.n
o
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Erlings Skakkes gate 47 B

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 21 45

Saksbehandler
Staale Normann

Tlf: +47 73 59 22 53
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vår dato

Vår referanse

04.09.2017

2017/21824/STNO

Med hilsen
Bernt Rundberget
Instituttleder

Staale Normann
Saksbeahndler

Kopi:
Kristiansund kommune

Bolga Velforening
Postboks 108
6520 FREI

14.08.2017

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 Kristiansund

Forslag til ny vei for industrianleggene Husøya og Bolgneset.
Etter møte i velforeningen har vi arbeidet oss fram til følgende forslag for ny veitrase for
industriområdene på Husøya og Bolgneset. Forslaget kommer som en følge at vi i
orienteringsmøte for utvikling av Bolgneset ble bedt om å sende forslaget på nytt. Forslaget er
nå endret og tilpasset uviklingen av Bolgneset.
Dette forslaget har som formål å skjerme beboerne på Husøya, Bolga og Vadsteinsvika mot
ulemper som støy, støv med mer, samt få avsluttet veiproblematikken knyttet til Husøya.
Forslaget oppfyller videre fylkesmannens anbefaling om en ny tilkomstvei for Husøya, ref
uttalelse i konsesjon gitt Vartdal Gjenvinning.
Forslaget er laget med utgangspunkt i Støyforeningens tabell for”Gjsn. ÅrsdøgnEkvivalentstøy utenfor husvegg etter avstand fra midt av vei/gate” og temakart for
naturverdier for Frei fra 2004.
Veiforslaget vil i følge Temakart for naturverdier kun berøre Nedre Bolgens beitemark, som
er naturtype av lokal viktighet. Det er å bemerke at det er i beskjeden grad beitemarken blir
berørt og at det alt er vei i dette området. Det er den eksisterende veien som rustes opp i dette
naturområdet av lokal viktighet.
Veiforslaget vil på en god måte redusere støyproblemene knyttet til inn og ut transport.
Nærmeste bolighus Gnr. 138 Bnr 36 vil få en minste avstand til den foreslåtte veitrasen på
mer enn 35 meter. Andre boliger vil i hovedsak ha en avstand til veiforslaget på over 100
meter.
Kommunen har brukt som argument mot en tidligere foreslått veiløsning over Bolgnesset at
en oppgradering av fylkesveien blir for dyr, samt at de geologiske og geografiske forholdene
ble for vanskelige.
Dette forslaget vil ikke ha utfordringer ut over det den eksisterende veien har, samt at det
ivaretar beboernes interesser i langt større grad en det fremlagte veiforslaget.
Ut i fra de kart som er blitt utlevert, viser det seg at det alt er på plass en god del av veien, slik
at man kan danne seg et godt bilde av hvordan denne traseen vil framstå.
Allerede i dag er det betydelig trafikk med tyngre kjøretøyer til fyllinga ovenfor gravstedet,
noe som faktisk er med å verifisere grunnens holdfasthet.
Med unntak av Industrietablerernes egen grunn blir det med dette forslaget kun to grunneiere
å forholde seg til.
Disse er:
Gnr 138 Bnr 001. Øvre Bolgen gård
Gnr 138 Bnr 188 Eies av Øvre Bolgen gård.
Gnr 138 Bnr 011. Eies av Nedre Bolgen gård.
Gnr 138 Bnr 188 Eies av Øvre Bolgen gård. Huset er tidligere kondemnert og har i følge
opplysninger velforeningen har, ikke godkjent kloakkløsning.
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Veiløsningen ligger tett opp til Bolgen gravsted. At vei er lagt tett opp til gravlunder er ikke
uvanlig. For eksempel ligger Nordlandet gravsted minst like tett opp til RV 70 som har en
betydelig større trafikkbelastning. Området ved gravstedet er relativt flatt og om det skulle
være nødvendig vil kun en mindre støyskjerming avbøte problemet. For gravstedet vil
veiforslaget også ha den fordel at tilkomsten til gravstedet blir betydelig forbedret.
Nær halve vei løsningen er oppgradering av eksisterende vei. Hva stigning angår vil dette
veiforslaget være bedre enn det eksisterende. Det har jevnere og mindre stigning enn
eksisterende løsning, noe som også genererer mindre støy.
Vei forslaget vil også få en betydelig bedret siktlinje i forhold til eksisterende vei, noe som vil
gi en betydelig bedring av trafikksikkerheten særlig når det gjelder tyngre kjøretøyer som
denne veien i hovedsak blir benyttet av.
Badeplassen Bolgleira vil bli berørt av forslaget, men en oppgradering av området rundt den
eksisterende Husøybrua og Sør Bolgvågen vil kunne gi et minst like godt alternativ.
Velforeningen vil gjerne delta i dette arbeidet med å utvikle nye badeplasser rundt Bolgvågen.
Dette er et fremtidsrettet forslag som vil kunne serve anleggene på Husøya og Bolgneset inn i
framtiden, uten at konflikt med naboer skulle være tema.
I følge media ønsker bygningssjefen dispensasjon for å benytte eksisterende vei i to til tre år
fram i tid. Velforeningen ønsker ikke at en slik dispensasjon blir gitt. Beboerne med nær
tilknytning til den eksisterende veien opplever stadige brudd på kjøretidsbestemmelsene noe
som faktisk er av et slik omfang at flere beboere opplever helsebesvær som en følge av
ødelagt nattesøvn. Velforeningen ønsker derfor at et såpass enkelt veiprosjekt , ferdigstilles så
raskt som mulig, uten at det blir gitt noen dispensasjoner.

Mvh

Arve N Teige
Leder Bolga velforening
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Frei 13.08.2017

Kjære mottaker,

Vi her på Vadsteinsvikveien 58 (138/238) Marin Margret Jonsdottir og Oli Kr. Hrafnsson er helt imot
planene til at ombygge veien her og øke trafikken ved en uforutsigbare konsekvenser for oss og våre
hage og dyr her i området. Det er også nok sikkert at boligprisen har i området går ned. Vår advokat
kommer til med at følge denne saken.
f.eks.:
- støv og støy (innendørs og utendørs)
- dyreliv (husdyr og ville dyr, fugler, m.fl.).
- vegetasjon (i hagen og utenfor)
- fotgjengere og m.fl.

Hvis dokker kommer til at gå fremover med disse planene ønske vi at dokker kjøper oss ut i tid.

Vennlig hilsen,
Marin Margret Jonsdottir og Oli Kr. Hrafnsson.
Vadsteinsvikveien 58,
Mobil: Marin 4674-1602, Oli Kr. 4828-7817
E-post: majajonsd@live.com - olikr@live.com

Bolgneset Utvikling AS
Thor Dahls gate 1
3210

SANDEFJORD
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14.05.2018

-

Vår ref:
62130/2018/REGULERINGSPLAN/1505

Vår saksbehandler:

Vår dato:

Johnny Loen, 71 28 02 43

04.06.2018

Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan
Bolgneset - uttalelse ved revidert varsel om oppstart
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader:
Planfaglige merknader
Vi har ingen planfaglige merknader til endring i planavgrensinga.
Automatisk freda kulturminner
Foreslått utvidelse av Vadsteinsvikveien med gang-/sykkelsti ligger i et område som er
vurdert til å mindre potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. Det vil
ikke bli stilt krav om arkeologisk registrering i forbindelse med veiforslaget slik det her
er lagt frem.
I svingen ved Nerbolga er et automatisk fredet kulturminne, ID 7230, bosetning –
aktivitetsområde fra steinalder. Lokaliteten ser ikke ut til å bli direkte berørt av planlagt tiltak. Vi ber om at det i planen blir lagt inn en bestemmelse om at det skal settes
opp et sikkerhetsgjerde langs ytterkanten til Askeladden ID 7230 mot veien under
anleggsfasen for å hindre at det skjer skade på kulturminnet. Gjerdet skal sette opp i
samråd med oss.
KONKLUSJON
Vi har ikke merkander til endra planavgrensing.
I planen må det etableres en bestemmelse med krav om gjerde som skjermer automatisk
freda kulturminne i samråd med fylkeskonservatoren.

Med hilsen

Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef

Johnny Loen
Plansamordner

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli utsendt i papir
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Fagsaksbehandler
Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Torill Einara Nerbøvik, tlf 71 28 03 30
Kopi:
Kristiansund kommune
Statens vegvesen, Region midt
Kystverket Midt-Norge
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

