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Kristiansund kommune
Reguleringsplan - Sørholmen R-273
Trekking av innsigelser ved 2. gang offentlig ettersyn
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver innen planlegging etter planog bygningsloven. En viktig oppgave for Fylkesmannen i kommunale planprosesser er å se til at nasjonale
og viktige regionale hensyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområder som miljøvern, landbruk, helse,
oppvekst og samfunnssikkerhet står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i planog byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.
Bakgrunn
Fylkesmannen viser til kommunens brev datert 28.05.2020, der revidert versjon av
reguleringsplan for Sørholmen blir lagt ut til andre gangs offentlig ettersyn. Siste revisjon av
plankart er datert 23.01.2020, og siste revisjon av planbestemmelser er datert 30.04.2020.
Fylkesmannen har i uttale datert 04.02.2016 ved første offentlig ettersyn innsigelse til både
støyavklaringene og barn og unges interesser.
Støy
I de reviderte bestemmelsene er anbefalt støynivå i tabell 3 gjort gjeldende for støy fra
næringsområdet. For de boligområdene som får støynivå over anbefalt grense pga. veitrafikk er det
krav i bestemmelsene til «stille side». Gjennom rapporten Støyvurdering Jemar laget av Cowi den
20.08.2014 og planbeskrivelsen er det tilstrekkelig sannsynliggjort at kravene gitt i bestemmelsene
kan innfris, samt at det er krav til støydokumentasjon ved byggesak.
Det er gitt plankrav om 11 m lang og 1,8 m høy støyskjerm i grense mot Konsul Knutzens gate 47 og
denne skal ifg. bestemmelsene være tegnet inn i plankartet. Vi kan ikke se at skjermen er tegnet inn i
plankartet men regner med at dette er en glipp som blir rettet.
Barn og unge
Planforslaget har nå satt av areal til lek (LK) som eget formål. I tillegg er det innarbeidet funksjonsog rekkefølgekrav og krav til støyskjerm, rekkverk og andre kvalitetskrav.

E-postadresse:
fmmrpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2520
6404 Molde

Besøksadresse:
Julsundvegen 9

Telefon: 71 25 84 00
www.fylkesmannen.no/mr
Org.nr. 974 764 067

Side: 2/2

Konklusjon
I revidert planforslag har kommunen imøtekommet våre innsigelser og Fylkesmannen trekker
innsigelsene gitt i fråsegn datert 04.02.2016.

Med helsing

Sveinung Parr Dimmen (e.f)
samordner

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Pb 2500
Statens vegvesen
Pb 1010 Nordre Ål

6404
2605

MOLDE
LILLEHAMMER

Kristiansund kommune

FYLKESKOMMUNEDIREKTØREN

Postboks 178
6501

-

Kristiansund N

Deres ref:
PLAN19/00148

Deres dato:
28.05.2020

Vår ref:
62266/2020/REGULERINGSPLAN/1505

Vår saksbehandler:

Vår dato:

Johnny Loen, 71 28 02 43

03.07.2020

Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sørholmen R-273 - uttalelse til offentlig ettersyn (andre gang)
Møre og Romsdal fylkeskommune viser til innsigelse gitt i brev 22.02.2016, og har ut
fra sine ansvarsområder følgende merknader:
Planfaglige merknader
Planen er omarbeidet på flere punkter i forhold til det forslaget det ble reist innsigelse
mot. Vi registrerer at det noe høyere utnyttingsgrad for boliger i ny versjon av planen
(målt som BYA), men dette har trolig å gjøre med at noe boligareal er tatt ut til leikeareal. Tallet på boenheter er færre.
Konsekvensutgreiingene er supplert når det gjelder barn og unge slik vi ba om. I tillegg er leikeareal med tilhørende bestemmelser inkorporert i planen.
Samla sett finner vi å kunne trekke innsigelsene til planen.
KONKLUSJON
Innsigelse gitt i brev 22.02.2016 blir med dette trekt, og planen kan for vår del
egengodkjennes.

Med hilsen

Ottar Brage Guttelvik

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli utsendt i papir
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NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vår dato

Vår referanse

07.01.2020

2019/13322/STNO

Deres dato

Deres referanse

02.05.2019

Norconsult AS
Klæbuveien 127
7031 TRONDHEIM

Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsplan Sørholmen,
Kristiansund kommune
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 02.05.2019, i e-post fra Norconsult AS, ovennevnte sak til
uttalelse vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med
bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50.
I forbindelse med reguleringsplan for Sørholmen i Kristiansund kommune og krav til
uteoppholdsareal på 25 m2 per boenhet, planlegges det å legge uteoppholdsareal på sjøterrasse.
Fundamentering gjøres med utstøpte stålrør. Det er ingen andre deler av tiltaket som medfører
inngrep i sjøbunnen.
NTNU gjennomførte en marinarkeologisk undersøkelse i 2014 i forbindelse med reguleringsplan
Sørholmen til Jomfruskjæret. Undersøkelsesområdet dekker omtrent to tredjedeler av området for
den aktuelle sjøterrassen. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer at undersøkelsen fra 2014 er
tilstrekkelig som grunnlag for avklaring av forholdet til kulturminner under vann i denne saken. Det
vil ikke være nødvendig å gjennomføre ytterligere marinarkeologiske undersøkelser i forbindelse
med reguleringsplan Sørholmen.

Med hilsen
Bernt Rundberget
Instituttleder

Staale Normann
Saksbehandler

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur
Postadresse
7491 TRONDHEIM

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

Besøksadresse
Erlings Skakkes gate 47 B

Telefon
+47 73 59 21 45

Saksbehandler
Staale Normann

Telefaks
+47

Tlf: +47 73 59 22 53

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Kristiansund kommune
Plan og byggesak
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND

Marinarkeologisk uttalelse til ny høring og offentlig ettersyn av
reguleringsplan for Sørholmen - R-273, Kristiansund kommune
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 28.05.2020 ovennevnte sak til uttalelse.
NTNU Vitenskapsmuseet viser i denne sammenheng til vår uttalelse av 07.01.2020 i forbindelse med
høring av reguleringsplan for Sørholmen i Kristiansund kommune, og har ingen ytterligere
merknader til reguleringsplanen, slik den foreligger.

Med hilsen
Staale Normann
Saksbehandler
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Uttale til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Sørholmen, R-273 i
Kristiansund kommune
Statens vegvesen viser til deres brev datert 28.05.2020.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge 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. Vi uttaler oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor
vegtransport.
Saken gjelder
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av industriarealet på Sørholmen i
tillegg til ny boligbebyggelse i Konsul Knudtzons gate 49 og Sørholmsveien 5.
Etter 1.gangs offentlig ettersyn kom det inn innsigelser og merknader til planen som har
medført endringer, og planen legges derfor nå ut til 2. gangs offentlig ettersyn.
Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
I vår uttale til reguleringsplan for Sørholmen ved 1.gangs offentlig ettersyn bemerket vi
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på kv. 10200 (Sørholmsveien), og at selv med
planlagt oppgradering var vi spørrende til at den kunne betjene et næringsområde på en god
måte.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
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Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6

Statens vegvesen

6412 MOLDE

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Sørholmsveien er stedvis svært bratt og smal, særlig på den østligste delen fra området B2a.
Vi har forståelse for at både terreng og bebyggelse legger begrensninger, men vurderer også
regulert oppgradering som utfordrende for fremkommeligheten til særlig lange og/eller
tungt lastede kjøretøy.
Det følger av planomtalen at større areal kan gi mulighet for å etablere en større kai på
Sørholmen slik at noe av transporten kan skje sjøvegen. Det må vurderes nærmere og må i
så fall inngå som formål i reguleringsplanen.
Reguleringsplanen for Sørholmen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015 med et areal som
strakk seg utover det som var avklart kommunens overordnede planer. I ettertid er det
utarbeidet en kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, vedtatt 15.05.2018, samt at
ny kommunedelplan for Kristiansund sentrum har vært 2. ganger på offentlig ettersyn.
Statens vegvesen mener Kristiansund kommune må vurdert arealbruken og
transportsystemet i sammenheng der et sentralt spørsmål er om det er tilrådelig å legge til
rette for en arealbruk som potensielt genererer mer næringstransport på Sørholmveien. De
overordne vurderingene burde inngått i kommunedelplanarbeidet for sentrum.
Mjuke trafikanter
Regulert fortau vil bedre trafikksikkerheten for mjuke trafikanter, men hensynet til
fremkommelighet, universell utforming og vinterdrift vil være dårligere enn normalkravet.
Kommunen som vegmyndighet må vurdere om det bør planlegges med ytterligere bredde på
fortauene.
Forbi politihuset og over parkeringsarealet (P) er dagens situasjon svært uoversiktlig og lite
sammenhengende. Særlig den skråstilte parkeringsløsningen (P) like vest for politihuset er
uheldig da den medfører rygging inn i Sørholmsveien, og kjøretøyene må enten kjører ned til
næringsområdet på Sørholmen eller rygger inn mot Storgata for å snu der. Selv om dette vil
bli noe mer tydelig ved bygging av fortauene f_FT1, f_FT2 og f_FT3, burde man sett på andre
løsninger til erstatning for parkeringsarealet (P).
Sørsundbrua
Sørsundbrua er den eneste forbindelsen til Innlandet. En utbygging på begge sider av brua
vil generer mer aktivitet og følgelig øke risikoen for uønskede hendelser som reduser
fremkommelighet eller i verstefall stenging av brua. Trafikkarealet mellom områdene
(innenfor byggegrensen) må derfor begrenses og organiseres på en tydelig måte. Videre må
brupilarene som er utsatt sikres fysisk mot påkjørsel.
Byggegrensen omfatter i utgangspunktet alle søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 dersom
ikke annet går frem av de juridiske dokumentene i reguleringsplanen. Plandokumentene bør
derfor vise eller beskrive bruken av arealene på en slik måte at vegeier (Møre og Romsdal
fylkeskommune) sine interesser ivaretas.
Innenfor bestemmelsesområde #1 kan det etableres fylling i sjø. Innenfor dette
bestemmelsesområdet står ene brubeinet til Sørsundbrua, og kan da påvirkes av eventuelle
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tiltak. Da det ikke er byggegrense i sjøområdene, må det sikres i reguleringsplanen at tiltak
som kan medføre skader på brua ikke kan gjennomføres uten en plan som sikrer brua sin
stabilitet i gjennomføringsfasen.
Konklusjon
Statens vegvesen viser til våre merknader over, og ber om at de vurderes sammen med de
respektive vegmyndighetene i det videre arbeidet med reguleringsplanen.
Transportforvaltning midt
Med hilsen

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Vidar Neraas
overingeniør
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NVE si generelle tilbakemelding til nytt offentleg ettersyn av
reguleringsplan for Sørholmen - R-273 i Kristiansund kommune
Vi viser til oversending av høyringsdokument datert 28.05.2020.
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormynde med motsegnkompetanse
innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn,
og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis
desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og bygningslova (pbl).
NVE prioriterer å gi innspel og uttalar til overordna planar og rettleiing/opplæring til kommunar med
store utfordringar innanfor vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalar til reguleringsplanar der
det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane
datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen», der vi ber kommunen om å
skrive tydeleg i oversendingsbrevet kva ein eventuelt ynskjer hjelp til i den enkelte sak. I denne saka kan
vi ikkje sjå at det er bede om slik hjelp. NVE gjev difor ikkje konkret fråsegn i denne saka.

For generell informasjon og rettleiing knytt til NVE sine saksområde viser vi til:


NVE sine karttenester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVE sin rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging som skildrar korleis interessene bør takast omsyn til i planen, slik at ein unngår
motsegn.



NVE si retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar flaum- og skredprosessar
som kan vere til fare, og korleis farane bør utgreiast og innarbeidast i planar.



NVE si sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy for å sikre at alle relevante saksområde
er vurdert og godt nok dokumentert.



NVE sine sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om
korleis overvatn bør handterast i arealplanlegginga. Vi viser også til Norsk Vann sin rettleiar
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

A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vann sin rapport B22 «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».


Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkeleg omsyn til flaumog skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar. Dette gjeld
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttale til saka.

Dersom det likevel er trong for NVE si hjelp i saka kan de kontakte NVE Region Vest med ein konkret
førespurnad.

Med helsing

Siss-May Edvardsen
fung. regionsjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.
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Tilbakemelding - Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Sørholmen - R-273 - 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 dette generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen 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 tuneller og underjordiske anlegg
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen 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
Administrasjon
Helle G Nielsen
Seksjonssjef

Ajeen Arvesen
Førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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UTTALELSE TIL REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SØRHOLMEN, R-273 I
KRISTIANSUND KOMMUNE
Vi viser til utsendt planforslag 28.05.2020 for reguleringsplan for Sørholmen i Kristiansund
kommune. Høringsfristen er 13. Juli 2020 og uttalelsen er dermed innen fristen.
NEAS har etter energiloven områdekonsesjon i Kristiansund kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen, høyspent og lavspent fordelingsnett.
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for de
anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.
Det vises for øvrig til vår informasjon gitt som uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeidet.
1. Elektriske anlegg i planområdet
Vi har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagte kart. Kartet kan brukes under
følgende forutsetninger:
• Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
• Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
• Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke
• Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til
https://ledningsportalen.no/

1.1 Adkomst og terrengendringer
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av
terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg uten at dette er avklart i dialog med
NEAS
1.2 Inntegning på plankart
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning.

NEAS AS
+47 71 58 10 00 / www.neasnett.no / kundesenter@neasnett.no
Postboks 2260 Løkkemyra, 6503 Kristiansund N

Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til
Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om beredskap
i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.
1.3 Andre forhold
I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye bygninger i planområdet skal forsynes med
elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan
benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny nettstasjon.
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning,
må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av
nye rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de
eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme, ønsker vi
at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk strøm.
Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge nye anlegg og angi hvor vi
ønsker at utbyggere skal grave kabelgrøfter inn til bygninger. Før selve arbeidet i utbyggingsområdet
starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med utbygger.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter når det gjelder tilpasning av
våre anlegg i den nye reguleringsplanen.
Med vennlig hilsen
NEAS AS

Petter Hals
Planlegger Kristiansund / Frei
Sentralbord:
Mobilnr:
E-post:

+47 71 58 10 00
+47 99 28 15 98
petterh@neas.mr.no

Vedlegg
Kartutsnitt

NEAS AS
+47 71 58 10 00 / www.neasnett.no / kundesenter@neasnett.no
Postboks 2260 Løkkemyra, 6503 Kristiansund N
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Fra: john.kuloy@nktv.no <john.kuloy@nktv.no>
Sendt: mandag 13. juli 2020 09:54
Til: Postmottak Kristiansund kommune <Postmottak@kristiansund.kommune.no>
Emne: Sørholmen, Ny høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Sørholmen, R-273.
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Norges Handikapforbund Norvest
V/ John Kuløy,
Stortua Terasse 2,
6511 Kristiansund.
Kristiansund Kommune, Plan- og byggesak
Pb. 178,
6501 Kristiansund
Vedr. PLAN-19-00148-23

Ny høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Sørholmen, R-273.
Norges Handikapforbund Nordvest har følgende merknader til reguleringsplanen.
Stedet er et boligområde med gjennomkjøring av store trailere og varebiler samt biler for ansatte i bedriften i
området. Kjørebanen er svært smal og flere strekninger uten fortau. Biler til beboerne i området genererer også en
del trafikk med behov for parkeringsplasser. Utvidelse av industriområdet samt bygging av nye boenheter i området
og med allerede store trafikale utfordringer vil denne problematikker ytterligere forverres. I tillegg går all tungtrafikk
forbi Storgata 45. Et boligkompleks med mange leiligheter hvor av beboerne er av eldre årgang med rullestolbrukere
og rullatorbrukere. Vinterstid med dårlig snebrøyting og isete veier er framkommelighet og trafikksikkerhet allerede
i dag et stort problem. Ved økende trafikk/tungtrafikk og smale fortau med sne og is vil situasjonen ytterligere
forverres. Allerede i dag er trafikksikkerheten og framkommeligheten problematisk. I framtiden vil behovet for en
sikker og trygg adkomst være en stadig økende
utfordring.
Bredere fortau og sikrere framkommelighet
vil derfor være en nødvendighet for framtidens beboerne i området.
Henvisning:

Veg- og gateutforming Nr. N100 i Statens vegvesens håndbokserie
For Norges Handikapforbund Nordvest
John Kuløy, kommunal kontaktperson for NHF i Kristiansund
Kopi:
Norges Handikapforbund Norvest.
Råd for funksjonshemmede med bistandsbehov, Kristiansund kommune.
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Anna Marita Karlsson Spånberg
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Postmottak Kristiansund kommune
onsdag 1. juli 2020 10:27
Plan- og Byggesak
Ny høring av reguleringsplan for Sørholmen, R-273 - til Storgaten 43 AS
R-273 Høringsbrev, 28052020.pdf; image001.png; image002.png

Fra: Jan-Eirik Berntsen <jeb@listerforvaltning.no>
Sendt: tirsdag 30. juni 2020 17:40
Til: Postmottak Kristiansund kommune <Postmottak@kristiansund.kommune.no>
Kopi: anna.marita.karlsson.spånberg@kristiansund.kommune.no; willy.wollo@norconsult.com; Erik Ohr
<Erik@Eoeiendom.no>; Paul Hovde <vaktmester@byggom.no>
Emne: VS: Ny høring av reguleringsplan for Sørholmen, R-273 - til Storgaten 43 AS
Hei.
Lister F forvalter eiendommen på vegne av eierne.
Vi viser til vedlagt høringsbrev. «Det er i planprosessen stilt krav til sammenhengende fortau fra nytt boligblokk i
Sørholmsveien 5 frem til eksisternde fortau ved Storgata 43, forbi politiets utkjørsel.»
Vi ber om at fortauskant blir nedsenket ved politiets utkjørsel fra garasje. Dette slik at biler lett kan kjøre ut/inn til
garasjen, samt at nedsenket fortauskant gir varsel/orientering om at det kan komme kryssende biler på stedet.
Jan-Eirik Berntsen
Mobile: +47 91 769 680
E-mail: jeb@listerforvaltning.no
____________________________________
Lister Forvaltning AS
Dronning Mauds gate 1
0250 OSLO
NORWAY

Fra: kart <erik@eoeiendom.no>
Sendt: tirsdag 30. juni 2020 11:01
Til: Jan-Eirik Berntsen <jeb@listerforvaltning.no>
Emne: VS: Ny høring av reguleringsplan for Sørholmen, R-273 - til Storgaten 43 AS
Hei Jan-Eirik
Se under.
Dere får ta kontakt med Kristiansund kommune dersom dere ønsker å gjøre merknader.

Med vennlig hilsen

Erik Ohr
Eiendomsutvikler

________________________
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Erik Ohr Eiendom AS
Postboks 577, 6501 KRISTIANSUND
Mobil: +47 900 22356

Sendt fra E-post for Windows 10
Fra: Anna Marita Karlsson Spånberg
Sendt: tirsdag 30. juni 2020 kl. 10.18
Til: erik@eoeiendom.no
Kopi: Willy Wøllo (willy.wollo@norconsult.com); norpower@jemar.no
Emne: Ny høring av reguleringsplan for Sørholmen, R-273 - til Storgaten 43 AS
Viktighet: Høy
Hei
Viser til dagens samtale vedrørende høringsvarsel til Storgaten 43 AS, som eier av gnr. 3 bnr. 579 i Kristiansund.
Dokumentene var sendt til riktig adresse registrert i Brønnøysundregistrene og Matrikkelen men ble returnert til
kommunen.
Vedlegger som avtalt høringsbrevet. Lenke til plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under
kunngjøringer, her.
Merk frist for eventuelle merknader 13. juli. Vennligst gi beskjed innen fristen hvis det er behov for forlenget frist.
Utskrift av planforslaget (mottatt ved retur), sendes som avtalt til Erik Ohr, pb. 577, 6501 Kristiansund for
videreformidling til rette vedkommende.
Vennligst bekreft at denne e-post er mottatt.
Vennlig hilsen
Kan ik k e v ise det k oblede bildet. Filen k an v ære fly ttet, ha fått ny tt nav n eller v ære slettet. Kontroller at k oblingen pek er til rik tig fil og plassering.

Marita K. Spånberg
71 57 38 89
Reguleringsarkitekt
Plan og byggesak
www.kristiansund.no
anna.marita.karlsson.spanberg@kristiansund.kommune.no
Kan ik k e v ise det k oblede bildet. Filen k an v ære fly ttet, ha fått ny tt nav n eller v ære slettet. Kontroller at k oblingen pek er til rik tig fil og plassering.
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Kristiansund kommune, Plan- og byggesak
Pb. 178
6501 Kristiansund

Kristiansund 13. juli 2020

Plan 19/00148 - Innsigelser til reguleringsplan R-273 Sørholmen
fra eierne av Sørholmsveien 2
Vi viser til høringsbrev datert 28. mai 2020 vedrørende reguleringsplan R-273 Sørholmen.
Våre innsigelser gjelder den delen planen som omfatter utvidelse av næringsarealet på Sørholmen,
bygging av en stor boligblokk i Sørholmsveien 5 og veiløsningen i Sørholmsveien.
Sørholmen og det omkringliggende området er et lite «frimerke» i utkanten av Kristiansund sentrum.
Området har tradisjonelt bestått av bolighus, brygger, et notheng, en smie, samt en liten bedrift på
Sørholmen. Adkomsten til området har vært via den smale Sørholmsveien.
I 1996 ble nothenget erstattet av en boligsameie, Storgata 45, med 27 boenheter. Biloppstillingsplassene til beboerne er i underetasjen, med innkjøring på kaia via Arnulf Øverlands gate. I tillegg
har boligsameiet 5 gjesteparkeringsplasser på gatenivå i Storgata/Sørholmsveien.
Politiet har garasje for sine utrykningskjøretøy i enden av Storgata/begynnelsen av Sørholmsveien.
Industribedriften på Sørholmen har over tid ekspandert med stor aktivitet og flere ansatte. Dette her
medført en betydelig trafikkøkning langs den smale veien. Sørholmsveien er nå i all vesentlig grad
blitt tilførselsvei til et industriområde. Daglig er det trailere, lastebiler, varebiler og personbiler som
kjører til og fra bedriften. I tillegg noen fotgjengere som går til og fra.
Det er svært betenkelig å vedta en reguleringsplan for området som medfører enda mer trafikk med
store kjøretøy, og en ruvende boligblokk som medfører økt personbiltrafikk samt at det blir enda flere
myke trafikanter som må konkurrere om plass i det lille området. Planen legger opp til en utvidelse
og bruk som langt overstiger de forutsetningene som området har. Sørholmsveien er på ingen måte
beregnet for en slik trafikk, og de foreslåtte tiltakene vil heller ikke på noe vis tilfredsstille de kravene
man med rimelighet må sette på tilførselsvei til en ekspanderende industribedrift. «Største risiko for
skade/ulykker vil kunne oppstå dersom det oppstår vesentleg auke i trafikken langs med Sørholmsveien samtidig med auka busetjing langs denne vegen.» (Planomtale med risikovurdering Norconsult).
Gjennomføring av hele eller deler av reguleringsplanen får betydelige negative og uopprettelige
konsekvenser for beboerne i området.

1 Sørholmsveien tilfredsstiller ikke veikravene - Innsigelse
Sørholmsveien går fra enden av Storgata og ned til Sørholmen.

Fra politistasjonen og ned til Sørholmen er det kun ett kjørefelt uten møte- og passeringsmulighet. Veien
er smal med høye skjæringer og fyllinger på begge sider. Deler av veien er bratt med 15 % stigning på
det meste (største stigning i Atlanterhavstunellen er 10 %), og det mangler fortau på deler av strekningen. Veien
tilfredsstiller ikke kravene etter dagens standard, satt av Statens Vegvesen. (SVVs håndbok N100)
Veien brukes i all hovedsak til trafikk til/fra Sørholmen. Daglig trafikk med store, tunge kjøretøy som
så vidt har plass til å komme fram, en del personbiler og noen fotgjengere. Trafikken har vært økende.
En kjempestor utvidelse av arealet på Sørholmen med 5.5 dekar over vannflaten (på størrelse med en middels
samt en planlagt stor boligblokk i Sørholmsveien 5 gir utvilsomt potensiale for en
betydelig økt trafikkmengde i Sørholmsveien. I følge Statens Vegvesen er myndighetene, i plansammenheng pliktig til å beregne trafikkmengden ut fra det planlagte arealets utnyttelsesgrad og
potensiale. Vi kan ikke se at dette er gjort i tilstrekkelig grad i denne reguleringsplanen.

stor fotballbane),

Side 1

Bredde og stigningsforhold i Sørholmsveien er krevende og godt utenfor gjeldende veinormer. Det har
hendt at trailere har sneiet borti veggen på den verneverdige boligen i Sørholmsveien 7. Ved et tilfelle
var det også en trailer som mistet veigrepet i bakken og skled inn i det nordøstlige hjørnet av bolighuset.

Bakken er smal, bratt og uten fortau.
Det har hendt at store kjøretøy har
mistet veigrepet på glatta. Det verneverdige røde huset fikk en trailer inn
veggen for noen år siden.

Det er daglig trafikk med store kjøretøy
som må åle ned den trange bakken til
Sørholmen.

Sørholmsveien har kun ett kjørefelt,
uten møte- og passeringsmulighet.
Fotgjengere har liten plass å ferdes
på. Det er utrygt for myke trafikanter
når store kjøretøy sneier forbi.

Det er ofte «kork» i munningen
mellom kjøretøy som skal inn og ut av
området. Politiet har også all sin
utkjøring her.

Det er i planen foreslått avbøtende tiltak, men dette er ikke tilstrekkelig for å få en tilfredsstillende
standard. Sørholmsveien vil fortsatt ha store utfordringer og utilfredsstillende vei- og fortauløsning:
• Da Sørholmsveien hovedsakelig er tilførselsvei til et industriområde og samtidig til noen boliger,
må man være ekstra nøye med universell utforming, samt tilrettelegging og trygghetstiltak for
myke trafikanter. Den foreslåtte vei- og fortauløsningen bærer i liten grad preg av dette. Bruk av
veiklasse A1 (adkomst til mindre boområde) kan ikke være riktig. Det blir å underkjenne at veien i det
vesentlige trafikkeres av kjøretøy til og fra Jemar. Som følge av dette uomtvistelige faktum ber vi
kommunen nøye vurdere bruk av en høyere veiklasse tilpasset adkomst til et næringsområde via et
lite boligområde.
• Veibredden vil fortsatt bli for smal i forhold til økt trafikk med større kjøretøy, økt personbiltrafikk
og flere fotgjengere.
• Det er daglig situasjoner med møtende trafikk, og dette vil øke. Det er få avkjøringsmuligheter og
det blir mye rygging. Når store kjøretøy i dag møtes i Sørholmsveien, må en av dem rygge tilbake
til den åpne plassen ved hovedinngangen til politistasjonen. Slik blir det også etter utbedringen.
• Den foreslåtte smale fortauløsningen er ikke tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt området foran
boligsameiet i Storgata 45. Over år har vi observert at fotgjengere ikke følger knekken i fortauet.
Isteden tas korteste vei, bak bilene (tjenestebiler, varetransport og besøkende) som står parkert foran
Storgata 45. Dette gjelder både beboere og de som skal til/fra Sørholmen. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner. Problemet vil forsterkes med økende aktivitet i området.
• Adkomsten til boligblokken som planlegges i Sørholmsveien 5 er ikke god, verken for kjørende
eller fotgjengere, med innkjørings- og inngangsramper på toppen av en 15 graders bratt bakke der
det daglig er store kjøretøy som passerer til og fra Sørholmen.

Adkomsten til boligblokken for fotgjengere og for personbiler er planlagt omtrent der trailerne passerer
på bildene over, rett foran våre biloppstillingsplasser, vår garasje og på toppen av den bratte bakken.

• Det er ikke planlagt parkerings- eller snuplasser for besøkende, vareleveranser, tjenestebiler osv.
til den planlagte boligblokka i Sørholmsveien 5. Dette blir en utfordring for trafikksikkerheten,
med «villparkering» langs veien, rygging og snuing, samt konfliktskapende bruk av de få gjesteparkeringsplassene tilhørende naboen i Storgata 45. Disse plassene er mye i bruk. Det er ingen
grunn til å tro at behovet for gjesteparkering blir mindre i den planlagte blokka i Sørholmsveien 5.
Side 2

• Det er bekymring blant beboerne i området om veien tåler trykket av den økte tungtrafikken, både
anleggstrafikk og økt tungtrafikk til industriområdet. Det gjelder blant annet stabiliteten på fjellet
under gatenivå like bak Storgata 45. Den foreslåtte nedskjæringen av berget langs nordsiden av
Sørholmsveien kan også føre til at tilstøtende bolighus og terreng blir utsatt for skader, samt at
berget under gatenivå kan bli ustabilt som følge av inngrepene i berget. En utglidning av berget kan
få katastrofale følger (jamfør Fjelltunveien-katastrofen i Ålesund). Beboere i Storgata 45 forteller om
vanninnsig inn i garasjeplanet, samt steinsprang fra berget under Sørholmsveien. Multiconsult
skriver i sitt notat, vedlagt reguleringsplanen, at berget er vurdert som egnet byggegrunn for
reetablering av adkomstveien til Sørholmen. Med utgangspunkt i den bekymringen som er uttrykt
fra beboerne i Storgata 45, ber vi kommunen sjekke nærmere hvilke geologiske undersøkelser som
ligger til grunn for denne vurderingen. Videre at det, slik Multiconsult har tilrådd, blir gjennomført
bygningsbesiktigelse og tilstandsvurdering av bygninger og anlegg som kan bli berørt av tiltakene i
reguleringsplanen.
• Det er også usikkerhet om den bratteste delen av Sørholmsveien på sikt tåler belastningen av den
tungtrafikken som veien har vært utsatt for i en årrekke.
• «Sørholmsveien tilfredsstiller ikke dagens krav i SVVs håndbøker om offentlig vei. Det er dyre og
omfattende tiltak som skal til for å oppnå kravene» (Cowi). Selv om det er en kommunal vei, er det
selvsagt utbygger som må ta alle kostnadene med utbedring/reetablering av veien.
• Sørholmsveien er i dag kommunal vei fram til Sørholmen. Vi er sterkt imot at veien foreslås omgjort til privat vei. Slitasjen på veien er i all hovedsak knyttet til aktiviteten på Sørholmen og det er
på ingen måte riktig at beboerne i området skal få vedlikeholdsutgifter knyttet til dette. Det er en
trygghet for beboerne langs veien at den fortsatt har status som kommunal vei.

2 Fyllmasser og tyngre utstyr må fraktes sjøveien

I beskrivelsen fra Norconsult er det blant annet anført at «Aktivitet i anleggsperioden vil kunne gi negativ
påverknad på leveforholda til dei som oppheld seg i nærleiken av utbyggingsområda. Utfylling i sjø vil
krevje tilgang til grovt utrekna 80–100 000 m3 steinmassar, enten tilkøyrt eller via sjøvegen. I planbestemmelsane er teke inn krav om utarbeiding av plan for vern av omgjevnaden mot støy og støv i
bygge- og anleggsfasen. Planen skal gjere greie for trafikkavvikling og massetransport som i hovudsak
kan skje frå sjø ved hjelp av lekter jamfør tilrådingar frå Multiconsult AS i notat 416249Rigberg-NOT001.» Tilrådningen fra Multiconsult (fra 2014) har hittil ikke blitt fulgt, og de senere årene har det vært
kjørt mye tungtransport med steinmasser samt tyngre maskiner til Sørholmen.
80–100 000 m3 steinmasser er en grotesk stor mengde, som kan bli tilkjørt gjennom sentrum av
Kristiansund, via Sørholmsveien og ned til Sørholmen. Hvis man tar utgangspunkt i 100 000 m3
steinmasse, og 8 m3 (ca. 14 000 kg) stein pr. lastebil, så utgjør det cirka 12 500 billass. Det vil da ta om lag
halvannet år å få tilkjørt steinmassene med 30 leveranser per dag, fem dager i uka. Dette er ikke i
samsvar med det generelle miljøarbeidet som pågår for å begrense tungtrafikken i sentrum.
Dette forholdet må kommunen vurdere nærmere.

3 Innsigelse mot foreslått inngripen i deler av eiendommen Sørholmsveien 2

I plandokumentene er det foreslått at deler av vår eiendom, Sørholmsveien 2, skal beskjæres for å få
etablert litt bredere vei samt et smalt fortau ned til Sørholmen. Vi er selvsagt ikke interessert i en slik
løsning da den blant annet:
• Forringer vår eiendom, trivsels-, kvalitets- og verdimessig.
• Fjerner/reduserer pålagte biloppstillingsplasser tilhørende
vår eiendom, inkl. oppstillingsplass til utleieleilighet.
• Trafikken vil omtrent sneie garasjen vår i og med at vi vil
miste arealet foran den. Dette medfører også at utkjøring
fra garasjen vil gå rett ut i veien, på toppen av den bratte
bakken
• Umuliggjør innkjøring av lift inn i hagen i forbindelse med
utvendig vedlikeholdsarbeid (vegger, vindu, pipe og tak).

Det er så vidt plass til å få lift inn i hagen. Lift er helt
nødvendig i forb. med diverse utvendig vedlikehold
Side 3

Vi vil ikke selge deler av Sørholmsveien 2, vi er avhengig av det smale arealet som omgir huset til
vedlikehold. Utbygger må alternativt kjøpe hele eiendommen, og selv gjøre de inngrep i den han har
behov for. Mulighetene vil da åpne seg for å kunne løse deler av de trafikkmessige utfordringene som
følger av utbyggingsplanene (jamfør deler av det som er anført under pkt. 1). Dette er utbygger godt kjent med
gjennom dialog og diverse epostutveksling.

4 Innsigelse mot boligblokk i Sørholmsveien 5

Som direkte berørt har vi selvfølgelig innsigelse mot bygging av en ruvende 26 meter høy boligblokk,
presset inn på en liten tomt rett foran vår eiendom og bolig.
Oppføring av en boligblokk i Sørholmsveien 5 kommer også i klar konflikt med det tinglyste skjøtet
datert 26. juni 1894 fra smedmester Kristian Aanes til bødtkermester Jacob Hammervold i forbindelse
med kjøp av det som i dag er vår eiendom (Skjøtet er vedlagt på side 6 i denne innsigelsen).
• I følge det tinglyste skjøtet kan området (Sørholmsveien 5 - vår anmerkning) ikke bebygges,
• Videre at Hammervolds eiendom har rett til adkomst til sjøen, samt bruk av området «til felles
afbenyttelse…»
• Skjøte ble utstedt 26. juni 1894, og tinglyst 2. juli 1894 med presisering av kjøperens rett til bruk av
2 tilstøtende grunnstykker til felles benyttelse.
Panteboken, oversendt
fra Statsarkivet, viser at
skjøtet fra Kristian Aanes
til Jacob Hammervold
ble tinglyst 2. juli 1894.
Den retten som kjøperen,
ifølge skjøtet, har «til
fellesbenyttelse av 2
tilstøtende grundstykker»
er understreket i
kolonnen «Adkomster og
heftelser»

• 9. juli 1938 ble eiendommen, med de rettigheter og plikter som tilhørte Jacob og Berte Hammervold,
solgt og skjøtet over til Reidar Kvalvik (Skifteskjøte tinglyst 20. september 1938).
• 2. juni 1992 ble eiendommen solgt fra Reidar Kvalviks etterkommere og skjøtet over til Synnøve
Kitdal og Petter Ingeberg (Skjøte tinglyst 2. juni 1992).
I tillegg vil vi bemerke følgende:
• En stor 26 meter høy boligblokk rett foran oss vil stenge betydelige deler av utsikten. Eiendommen
har alltid hatt fri utsikt til Sørsundet, Innlandet og Freikollen.

Det er flott utsikt fra Sørholmsveien 2.
Side 4

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vi vil miste sollys store deler av dagen av dagen. Dette er selvsagt trivselshemmende.
En stor høy boligblokk rett foran huset vil forringe verdien av vår eiendom.
Blokka vil føre til ytterligere trafikk i Sørholmsveien (se pkt. 1 om veiforholdene)
Den planlagte sjøterrassen som planlegges for å imøtekomme kravet til leke- og oppholdsareal for
barn må vurderes særskilt av plan- og bygningsmyndighetene. Prinsipielt bør det ikke etableres
lekeplass for barn på en terrasse bygd ut i sjøen, og spesielt ikke i et trangt sund, i et område med
stor skipstrafikk, strøm og tidvis kraftig vind. Etablering av en sjøterrasse bygd ut i havna vil
selvfølgelig skape presedens for flere andre som ønsker å bygge sjøterrasser ut i havnebassenget.
Dette er neppe en ønsket utvikling.
I byggeperioden vil det eksisterende bområdet bli urimelig belastet med mye støy og støv fra
anleggsområdet, som blir liggende tett inntil boenhetene - samt stor trafikk til og fra byggeplassen.
Peling i sjøen og omfattende grunnarbeid kan også føre til at tilstøtende bygninger og terreng blir
utsatt for skader.
Vi vil også påpeke at den planlagte boligblokken har maksimal utnyttelsesgrad og utformingen er i
disharmoni med de etablerte eldre bolighusene i området.
I området står den eneste gjenværende brygga (Clausenbrygga) langs sjøsiden på Kirklandet. Den er
verneverdig.
Det verneverdige røde, gamle bolighuset i Sørholmsveien 7 er det eneste gjenværende førkrigsbolighuset langs sjøfronten på Kirklandet. Boligblokka i Sørholmsveien 5 kommer tett inntil det
verneverdige huset. Norconsult skriver at dette svekker opplevelsen av kulturminnet.
Fylkesmannens merknad om at «Vi vil tilrå at blokka i Sørholmsveien 5 får redusert størrelse og
høyde, og at den blir trukket lengst mulig unna kulturminnet Sørholmsveien 7» er overhode ikke
hensyntatt i plandokumentene, heller tvert om.
Områdets spesielle særpreg med verneverdig brygge og verneverdig bolighus kombinert med
typiske gjenreisnings-bolighus vil forringes og delvis forsvinne hvis boligblokka blir bygd.

5 Innseilingen via Sørsundet blir totalt forandret

Videre utfylling og oppsetting av en diger produksjons-/lagerhall vil få store konsekvenser for det
visuelle bildet vi i dag har ved innseilingen til Kristiansund via Sørsundet.
Å flytte industri til vestsiden av Sørsundbrua ved hjelp av en diger utfylling og en stor ruvende
produksjons-/lagerhall er et betydelig inngrep i naturen og står i direkte kontrast til punktet i
detaljreguleringen om at «Nye bygg skal, når det gjeld retning, volum, materialbruk og farge, utformast
på ein slik måte at området samla får ei framtoning som syner eit godt heilskapt preg».
Fylkeskommunen har i tidligere tilbakemelding etter offentlig ettersyn meddelt at «Ny fylling med tenkt
industrihall oppå, samt leilighetsbygget på toppen vil frata dette kulturminnet det meste av sin verdi. Vi
vil primært rå til at utbyggingsprosjektet, særlig leilighetsprosjektet, blir justert og tilpasset Batterihammerens karakter og eventuelle rester av krigshistorisk installasjoner.»

Synnøve Kitdal og Petter Ingeberg
Eiere av Sørholmsveien 2
Side 5

Skjøte datert 26. juni 1894 (tilsendt fra Statsarkivet 25. juni 2020))

Side 6

Transkribering av skjøte datert 26. juni 1894
Skjøte
Underskrevne Smedemester Kristian Aanes gjør herved vitterligt at have solgt, ligesom jeg herved
sælger, skjøte og afhender til Hr. Bødkermester Jakob Hammervold 198,75 m2 – et hundrede nitti
åtte fem og sytti hundrededels Kvadratmeter - af den mig ved Auktionsskjøde av 14de juni 1892, thl
16de s. mnd hjemlede Eiendom matrno. 486, Snr 490, beliggende paa Hollahaugen hersteds for en
omforent Kjøbesum af Kr. 563,81 – fem hundrede sekstitre Kroner åtti en øre.
Da denne Kjøbesum er betalt skal nævnte grunnstykke, der har et areal som anført og grunden som
Kartforetningen af 24de mai 1892 udviser følge og tilhøre Hr. Bødtkermester Jakob Hammervold som
hans lovlige eiendom, idet bemærkes, at det paa samme ikke hviler Heftelser, da den Matrn 486 som
udgaaet fra Matrno 511 paahvilende pligt til uden erstatning for Grunden at se opført 9
Fortøiningsstolper, hvoraf 2 stp er nedsatt mellem Sydholmen og S. Walthers pakhuse ikke kommer
den kjøbte parcel til last da denne ikke besidder Søgrund - Det paa matrno 486 Snr 490 opførte
skadesløsbrev til O. Jullum for 800 kroner dat 10de thl. 11de februar 1886, der henstaar uaflæst, er
afgjort uden at det nu kan bringes tilveie.
Envidere bemærkes at det i øst for den kjøbte eiendom liggende stykke paa ovenfor omhandlede kart
betegnet med berget a, b, c, d ikke skal kunne bebygges, men tjene til felles afbenyttelse for saavel
Sølgerens som Kjøberens eiendom, ligesom heller ikke Stykket på vestre side af min (Sælgerens)
Smedebygning, betegnet på nævnte Kart med Berget e, f, g, h skal kunne bebygges, men skal tjene
begge Eiendommene som felles adkomstvei til Havnen, uden plikt for Kjøberen til sammesteds at
opføre eller vedligeholde nogen Søtrap.
For Salget forbliver jeg Kjøberens Hjemmelsmand efter Loven
Kristiansund 26de juni 1894
Til Vitterlighed K. R. A Olafsen

Chr. Aanes

Overstående utskrift viser at skjøtet fra Kristian Aanes til Jacob Hammervold ble tinglyst 2. juli
1894. Den retten som kjøperen, ifølge skjøtet, har til fellesbenyttelse av 2 tilstøtende grunnstykker
er understreket i kolonnen «Adkomster og heftelser»

Side 7

Kristiansund kommune
Plan og byggesak
Postboks 178
650 1 Kristiansund
24.08.2021

Vedr R-273 Sorholmen PLAN-19/00148-122 - begrenset høring
Vi viser t il skriv datert 9. august vedr begrenset høring på reguleringsplanen vedrørende vår eiendom
Sorholmsveien 2, knyttet til biloppstilling.
I skrivet datert 9. august foreslås det blant annet at vår biloppstillingsplass foran garasj en blir fjernet,
samt j ustering av innkj øringen til leiligheten i sokkeletasj en.
Vi protesterer selvsagt på dette forslaget.
I skrivet opplyses det at biloppstillingsplassen foran garasj en hovedsakelig er på kommunal grunn. Dette
er vi svært usikker på om er korrekt. Den høye muren som går langs sørsiden av vår eiendom ser ut til
a folge det tinglyste målebrevet (tinglyst 21.04.1944), og en naturlig forlengelse av linj en langs muren
dekker også biloppstillingsplassen foran garasj en - som da hovedsakelig ser ut til atilhore vår eiendom.
Garasj en og biloppstillingsplassen foran den, ble etablert i 1955 etter godkj enning fra kommunen, og vi
vil derfor selvsagt påstå at vi etter ca. 66 år har rettmessig hevd på bruken av denne uavhengig av
eiendomsforhold, og vi protesterer sterkt på forslag om endring.
Når det gjelder den smale, felles adkomstveien på nordsiden av vår eiendom så er det hovedsakelig
gangvei til eiendommene langs veien, og ikke beregnet eller benyttet til biltrafikk..Vi opplever at den
en sj elden gang brukes til varetransport. For a forhindre eventuell ytterligere bruk, kan den lille
veistubben skiltes med parkering forbudt, unntatt varetransport .
Vi forutsetter selvsagt at eventuelle små j usteringer som må foretas skj er uten at vi påføres ekstra utgifter
eller ulemper.
Vi viser for øvrig til våre tidligere uttalelser og innsigelser datert 13. j uli 2020 vedrørende R-273
Sørholmen. Som nevnt i den uttalelsen er det vel kj ent og godt dokumentert at det er store trafikkmessige
utfordringer knyttet til Sørholmsveien. Vi vil som nevnt ikke selge deler av vår eiendom. Utbygger må
alternativt kj øpe hele eiendommen, og vil da lettere kunne løse deler av de trafikkmessige utfordringene
som følger av utbyggingsplanene. Dette er utbygger kj ent med.
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Jørn Aasprong <jaaspron@online.no>
Thursday, July 2, 2020 12:58 PM
Postmottak Kristiansund kommune
Plan og byggesak PLAN-19/00148
Illustrasjon.jpg

Gjelder sak: PLAN-19/00148
Hei!
Jeg har innsigelse på høringsplanen i forbindelse med at jeg direkte blir berørt av planen.
Dersom Sørholmveien 5 blir bygget, vil det forringe verdien av mitt hus betraktelig, da det vil bli tatt
det meste av utsikten mot sør og innløpet til havna under broa. Det vil også bli mye mer støy i
forbindelse med mer trafikk, både til Sørholmsveien 5 og til industriområdet.
Ved sprenging inntil eiendommene i Konsul Knudtzons gate. 17, 19, 21, 23 og 25, for å lage bredere
vei til Sørholmen, vil det påføre skader på grunnmuren til eiendommene da denne er satt opp på
berggrunn. Det vil helt klart også bli rystelser på plattinger som er bygget på steinfylling og har
betongdekke som har stått siden 1948, dersom det foretas noen forandringer i berggrunnen.
Jeg legger ved en illustrasjon som viser hva jeg mener.
Mvh
Jørn Aasprong
Konsul Knudtzons gt 25
6508 Kristiansund.
mob 90626556

Anna Marita Karlsson Spånberg
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Postmottak Kristiansund kommune
mandag 13. juli 2020 10:58
Plan- og Byggesak
Vedr. ny høring av reguleringsplan for Sørholmen, R-273

Fra: Eli Schjølberg <eli.schjolberg@outlook.com>
Sendt: mandag 13. juli 2020 10:57
Til: Postmottak Kristiansund kommune <Postmottak@kristiansund.kommune.no>
Emne: Vedr. ny høring av reguleringsplan for Sørholmen, R-273
Osmarka 13. juli 2020
Til Kristiansund Kommune
Vedr. Ny høring av reguleringslan for Sørholmen R-273
Undertegnede, som er eier av Konsul Knutsons gt 21,har fått tilsendt dokumenter vedrørende ny høring,
reguleringsplan for Sørholmen.
Undertegnede har følgende merknader:
Planlagt nytt bygg i Sørholmsveien 5 vil redusere, i realiteten ta bort all utsikt til Sørsundet sett fra min eiendom.
Denne utsikta er for øvrig det eneste som er igjen etter tidligere utbygginger langs Sørsundet.
Undertegnede har også merknader til utvidelse av veibane/ fortau i Storgata nedenfor min eiendom. Slik jeg forstår
dokumentene foreslås en utvidelse av veien ved berget foran og delvis under husets murplatt.
Dette vil redusere området og det fryktes at utskyting av berget vil resultere i skader på murplatt og evt også på
huset.
Med hilsen Jan Karstein Schjølberg

1

Høringsinnspill til detaljreguleringsplan for Sørholmen PLAN-19/00148

Innspill fra Bjarne Tømmervåg og Marit Reitan, Konsul Knudtzonsgt 45

Det vises til varsel om ny høring og offentlig ettersyn mottatt 28.mai 2020. Frist for innspill er oppgitt
til 13.juli.
Det er skuffende å erfare at tidligere innspill fra oss er bagatellisert i denne nye versjonen. Vi har
kommentarer til fire områder i planforslaget:
•
•

•

•

Forslaget om erverv av deler av vår eiendom i Konsul Knudtzonsgt 45.
Redusert trafikksikkerhet i møtepunktet mellom Konsul Knudtzonsgt, Herman Døhlens vei og
avkjørselen til vår eiendom samt parkeringsplassene for sykehusansatte og varelevering til
sykehuset.
Redusert sikkerhet i selve tilkomstveien til Konsul Knudtzonsgt 45, 47 og 49 som følge av
planlagt nybygg med ytterligere 7 boligenheter. Dette representerer mer enn en dobling fra
dagens 6 boligenheter i de tre husene.
Sammenkobling mellom næringsinteresse og behov for boliger i sentrum.

1. Det presenteres en plan om å erverve deler av vår eiendom i Konsul Knudtzonsgt 45 til bruk
som såkalt «felles gatetun» - merket FGT i kartet. Det er oppgitt at 76 m2 (mer enn 10%!) av
vår eiendom skal erverves. Vi har ikke blitt kontaktet av initiativtaker om noe erverv, så man
må anta at det planlegges at kommunen vil gå til ekspropriasjon. Vi har ingen fordel av et
slikt inngrep på vår eiendom og vil ikke akseptere at det foreligger en fordelsovervekt som
tilsier ekspropriasjon. Normal fremgangsmåte er også at utbygger kontakter grunneier først i
slike tilfeller, for å diskutere mulige løsninger. Vi finner det merkelig at dette ikke er gjort.
Ulempene, i tillegg til trafikksikkerhet som vi omtaler nærmere i punkt 3 under, er åpenbare.
Vi har uteplass rett mot oppkjørselen og økt trafikk vil selvsagt forringe bruken av denne,
både i forhold til støy og støvplager. Videre er oppkjørselen (i plandokumentet vist til som
«gatetun» kun 3,5 meter bred og vi har ved flere anledninger opplevd at fliser og
blomsterkasser har blitt skadet og ødelagt, som følge av at biler har kommet for nært vår
uteplass. En økt belastning er overhodet ikke akseptabelt og anses å forringe verdien på vår
bolig.
Videre er begrepet «felles gatetun» fullstendig misvisende. Det er antagelig benyttet for å
bringe tankene hen til noe sosialt og hyggelig for alle beboere, men realiteten er at dette er
en oppkjørsel med plass til en bil av gangen, og svært knapp plass til fotgjengere eller
syklister ved passering av bil. Det er ingenting på denne delen av eiendommen som egner seg
til noe «gatetun».
2. Vi har tidligere anført innsigelser mot økt trafikkbelastning i avkjørselspunktet fra Konsul
Knudtzonsgt inn mot vår eiendom og nr 47 og 49 som følge av nybygget. Felles adkomstvei
ble avtalt da disse eiendommene totalt besto av 5 boenheter. I dag består de av 6
boligenheter, og det er allerede stor trafikkfare i utkjørselen. Spesielt gjelder dette ved
utkjøring til Konsul Knudtzonsgt fra eiendommene. Det er omtrent ingen sikt mot gaten

grunnet gjerder og murkanter, det er en 90-graders vinkel mot gaten til venstre og det er
viktig å være klar over at det her er et møtepunkt med 6 -seks- tilførselsruter:
•
•
•
•
•
•

Fra eiendommene i Konsul Knudtzonsgt 45, 47 og 49
Fra retning Batteriveien
Fra retning Herman Døhlens vei
Fra retning Sørsund bru
Fra varemottak sykehuset
Fra parkeringsplass for ansatte ved sykehuset nærmest legevakten

Det finnes ikke fortau i noen av retningene, slik at myke trafikanter blir tvunget ut i veibanen.
I tillegg ligger sykehusets helikopterplattform direkte mot samme møtepunkt. Dette gir et
travelt og uoversiktlig trafikkbilde med mange potensielle ulykkespunkter for biltrafikk og
ikke minst for fotgjengere og andre myke trafikanter. Å øke belastningen fra en av disse 6
tilførselspunktene med mer enn det dobbelte (fra nåværende 6 boenheter til planlagte 13
boenheter) synes hasardiøst og ikke i tråd med behovet for en trygg trafikksituasjon for alle
som ferdes i området. Eksisterende avtale om felles oppkjørsel er fra 1982 og var beregnet
på en mye lavere bruksrate enn den nye situasjonen vil tilsi.
Vi protesterer derfor på det sterkeste på at adkomsten til det planlagte bygget blir lagt til
samme adkomst som i dag.
3. Økt trafikk over vår eiendom vil også i seg selv redusere trafikksikkerheten for oss som
beboere. Oppkjørselen ligger i en bakke, og det er redusert sikt og svært kort vei fra vår
inngangsdør til oppkjørselen. Et barn kan lett forulykke hvis det løper ut i oppkjørselen.
Risiko for myke trafikanter generelt vil fordobles. Vi ønsker selvsagt ikke dette, og
protesterer derfor på det sterkeste mot tiltaket.
4. Planforslaget argumenterer for at en av fordelene ved tiltaket er at man vil legge til rette for
utvikling av næring og dermed tilførsel av nye arbeidsplasser. Dette gjelder tiltaket på
Sørholmen med utfylling etc., men blir likevel satt opp mot ulempene ved økt
trafikkbelastning, støy og annet for boligene i Konsul Knudtzonsgt. Dette er en ulogisk
sammenligning og kan ikke godtas – vi forstår ønsket om å sikre arbeidsplasser og videre
næringsvirksomhet, men dette er et separat tiltak som ikke kan veies opp mot ulempene
som et nytt boligbygg, som i seg selv ikke sikrer noen arbeidsplasser, medfører. Her oppleves
det som om utbygger forsøker å påføre grunneiere et slags «samfunnsansvar» for å bidra til
næringsutvikling. Boligene i Konsul Knudtzonsgt 49 må sees på som et tiltak som gjelder
boligbygging og ikke næringsvirksomhet. Dette er viktig fordi det ikke er mange fordeler med
boligbygget i seg selv – markedet for boliger er tregt og det er ingen forventning i markedet
om at dette skal ta seg opp i særlig grad i nærmeste fremtid med den samfunnsutviklingen vi
ser nå. Behovet for nye boliger i Kristiansund må derfor ikke tillegges særlig vekt, og kan
neppe forsvare en så stor forringelse av eiendom og ikke minst trafikksikkerhet som tiltaket
utgjør. Vi protesterer på argumentasjonen og sammenstillingen av hensynet til næring og de
ulempene som boligbygget medfører. Vi ber kommunen om å ikke godta en slik
argumentasjon.

Denne gangen ber vi om at kommune og utbygger tar våre anmerkninger seriøst og ikke møter oss
med en ny bruk av fancy begreper og ellers fullstendig bagatellisering.

Med vennlig hilsen
Marit Reitan
Bjarne Tømmervåg

Merknader til detaljreguleringsplan for Sørholmen PLAN 19/00148

Innspill fra Olav Johan Lyngstad og Susy Polonio, Konsul Knudtzonsgate 51, 6508 Kristiansund

Viser til Ny høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Sørholmen, R-273

Vi har bodd her i Konsul Knudtzonsgate 51, kun siden sommeren 2016 og har ikke vært inkludert i
tidligere høringer om reguleringsplaner.
Vi er direkte sjokkert over at det foreslåes å bygge 7 nye boligenheter der hvor trafikken til og fra
enhetene skal gå via eksisterende utkjørsel fra Konsul Knudtzonsgt. 45 til Konsul Knudtzonsgate.
Dette er en innkjørsel med nesten ingen sikt, det er ikke fortau i noen retning slik at både biler og
fotgjengere er i veibanen. Vi passerer her mange ganger daglig og har hjertet i halsen hver gang slik
det er nå. Som vi forstår av forslag til reguleringsplan skal det legges til rette for sentrumsnære
boenheter slik at en i liten grad trenger å bruke bil til butikk, skole og barnehage. (Planomtale med
sammendrag av konsekvensutgreiing, Punkt 14 avsnitt 3.) Dette impliserer at det skal tilrettelagt for
kommunikasjon uten bruk av bil. Fakta er at ut i fra denne utkjørselen er det ikke fortau i noen
retninger. Videre forflytning vil være i veibanen i alle retninger. Vi mangler her en vurdering fra
Kristiansund Kommune om farlig skolevei. Kriteriene for vurdering er følgende (fra Trygg trafikk;
»vurdering av særlig farlig skolevei»; Fartsnivå, trafikkmengde, tilrettelegging for fotgjengere,
veibredde og veiskulder, sikt og sikthindringer, veikryss, inn og utkjøringer, kryssing av vei, gangfelt,
veiforhold om vinteren. Her er det bare fartsnivået som er ok i forhold til vurderinger av farlig vei.
Her må Kristiansund Kommune vurdere trafikksikkerheten og faktisk vurdere å tilby gratis skyss for
elever til barneskolen. Når det gjelder vurderinger av trafikksikkerhet ved utbygginga av Konsul
Knudtzonsgt. 49 finner jeg følgende uttalelser i Planomtale med sammendrag av
konsekvensutgreiing; «Punkt 10. Forventa verknad av planlagte tiltaket», side 22 avsnitt 4;
«Samferdselsanlegg, transportbehov, kollektivdekning, trafikktryggleik» «Det er videre synt siktlinjer
i utkjøyringa til Konsul Knudtzons gate.» Jeg kan ikke finne noen dokumentasjon eller vurdering av
siktlinjer eller fare i dette krysset i mottatte dokumenter. Men det er i punkt 13,
«Interessemotsetningar» i samme Planomtale, avsnitt 5, tørt kommentert ; «Etablering av fleire
bueiningar vil medføre noko auka biltrafikk. Dette vil ikkje vera ønskelig for dei som bur i området».
Det er selvfølgelig ikke ønskelig å doble trafikken i et av Kristiansunds farligste kryss, dette har og
forslagsstiller sett og prøver å flytte trafikksikkerhet til en interessekonflikt. Det skinner igjennom at
dette ikke er tatt hensyn til selv om det er oppramset i avsnitt 4.1; «Nasjonale føringer; Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga.» og neste avsnitt som gjelder
samordnet bustad der det skal tilrettelegges for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport.
Det ligger ingen tilrettelegging for trygg transport inne i dette forslaget til reguleringsplan.
Hvis Kristiansund Kommune mener det er viktig å fortette sentrumsbebyggelsen, må det først legges
til rette med infrastruktur for trafikksikker transport før fortettingen starter. Tror ikke at det er noe
umiddelbart behov for fortetting nå, en rask sjekk på boliger til salgs på Finn innen 500m fra Konsul
Knudtzonsgt 49, viser at det er mellom 20 og 30 boliger til salgs i dag.

Vi mener at det er en uheldig sammenblanding av utbygging av næringsareal og utbygging av bolig i
dette forslaget til reguleringsplan. Fokus her er på utbygging av næringsareal og da blir delen med
boligbygging tatt mye lettere på.

I grunnlaget til reguleringsplan ligger det at det skal erverves eiendom og at deler av våre
naboeiendommer skal endres til «gatetun». Vi kan ikke forstå at en ervervelse av eiendommer vil
endre på at det er for trangt i gårdsrommet mellom eiendommene slik det er nå, og at det vil bli
svært vanskelig å opprettholde en fornuftig trafikkavvikling om det skal legges til 7 nye enheter. Det
er og henvist til at det skal legges til rette for 4 stk parkeringsplasser for eksisterende beboere i
Konsul Knudtzonsgt. 49 og i tillegg lage til en gjennomkjøring til nytt bygg. Det foreligger ingen
tegninger på at dette er mulig og det er heller ingen skisser på hvordan utrykningskjøretøy skal kunne
manøvrere seg i dette trange gårdsrommet. Det er pr. i dag 4 parkeringsplasser på adressen, men
den ene må fjernes om det skal være tilrettelagt for innkjøring til nytt bygg.

Vi finner det merkelig at forslaget setter grad av utnytting av areal ulik for de ulike eiendommer i
reguleringsplan. Eksisterende eiendommer skal ha 15% og 40% grad av utnytting av areal, mens nye
areal skal ha 85%. Dette området av byen har fortsatt et «landlig» preg med at de fleste
eiendommene har en liten grad av arealutnyttelse og har store grøntareal. Forslaget med høy
arealutnyttelse vil gå imot den vanlige bebyggelse i nabolaget, og faktisk være en forringelse av
nabolaget.

Med hilsen
Olav J: Lyngstad
Susy Polonio

From:
Sent:
To:
Subject:

Postmottak Kristiansund kommune
Tuesday, July 14, 2020 7:42 AM
Plan- og Byggesak
VS: Merknader til reguleringsarbeidet for Sørholmen - PLAN 19/00148 fra eiere av K. Knudtzons gt 61

Fra: runarsi@broadpark.no <runarsi@broadpark.no>
Sendt: tirsdag 14. juli 2020 00:29
Til: Postmottak Kristiansund kommune <Postmottak@kristiansund.kommune.no>
Emne: Merknader til reguleringsarbeidet for Sørholmen - PLAN - 19/00148 fra eiere av K. Knudtzons
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Til: postmottak@kristiansund.kommune.no
Dato: 13.07.2020
PLAN – 19/00148
MERKNADER TIL REGULERINGSARBEIDET FOR SØRHOLMEN
Som eiere av Konsul Knudtzons gate 61, viser vi til våre tidligere innsendte protester til
utbyggers planer – sist 14.02.16 - «Sak R-273 Sørholmen, detaljregulering – offentlig
ettersyn». Vi kommenterte da viktige punkter for oss.
Vi har nå lest igjennom de oppdaterte planene på ny, sammen med forslaget til ny
reguleringsplan. Vi ser at man har forsøkt å tilpasse prosjektets svake sider ytterligere etter
kommentarer og innspill man har fått, og slik vi forstår det, er det nå reguleringsplanen for
vårt område som skal tilpasses både industriprosjektet og boligprosjektene.
Som vi kommenterte i vår protest i 2016, var vi engstelige for at utfyllingen skulle gripe om
seg, ved at utbygger ville ta seg til rette, og at en ev. utfylling måtte organiseres i
kontrollerte former, og med et klart, definert prosjekt. Dette på bakgrunn av hvordan
tidligere planer var blitt lansert for oss naboer. For å illustrere dette nevner vi at det første
prosjektet Jemar Norpower presenterte for oss naboer var i 2005/2006, og dreide seg om
utbygging av 8-10 etasjers blokker i inntil 160 meters bredde vest for Sørholmen. Dette var
altså en gigantisk utbygging, nesten en ny bydel, og meningen var å fylle ut samme område
som man ønsker å fylle ut i dag, ev. litt større. Motivet til eier/firmaet var å tjene penger på
boligbygging, og hadde altså ingenting med båtbygging å gjøre. Vi naboer reagerte
naturligvis både på det gigantiske prosjektet, mangelen på gjennomtenkte løsninger, og ikke
minst at det skulle bygges på en fylling i sjøen hvor vi naboer mente vi hadde
eiendomsretten til sjøbunnen. Ingen av naboene takket for øvrig ja til tilbudet om å selge
tomt til firmaet.
Firmaet fikk avslag på utbyggingsplanene. Seinere har firmaet kommet med ny begrunnelse
for utfylling av samme sjøområde. Nå dreier ønsket om utfylling seg om endringer i
konjunkturer/etterspørsel for firmaet. Det er anført at firmaets kunder nå etterspør noe
større båter, noe som medfører behov for større hall til båtproduksjon, og derav fortsatt
ønske om å fylle ut i sjøen.
Vi har merket oss at det i siste reguleringsplan ble gitt tillatelse til utfylling i sjø tilsvarende
3.5 daa. Det viser seg nå at dette ønskes oppregulert til 5.5 daa. Det fremkommer også at
man opprinnelig ønsket seg ei utfylling på 8 daa, men at dette ble lagt til side fordi ei så stor
utfylling utløste krav om konsesjonsutgreiing. Vi frykter - ikke uventet - at hvis man først får
fylt ut de første 5.5 daa, så vil 8 daa komme på et senere tidspunkt, og da med begrunnelsen

at det vil være ei «naturlig forlenging» av utfyllingen/industriområdet. Dette vil være
samme argumentasjon som man bruker nå om at «Ei utbygging på Sørholmen vil vere ei
naturleg forlenging av den verksemda som er i området». Denne formuleringen skjuler
forøvrig at det egentlig er ei svær utfylling av sjøen i området omkring Sørholmen, som
utgjør forlengingen av verksemda, og ikke ei utbygging på Sørholmen. Eiendomsretten i
utfyllingsområdet bestrides fortsatt. Det er merkelig at utbygger ikke har fått avklart dette.
Trafikksikkerhet – vi er fortsatt ikke trygge på at dette blir godt nok ivaretatt.
Som vi anførte sist, stilte vi oss tvilende til påstanden om positiv effekt på sysselsettingen, og
at konsekvensanalysen til utbygger var selvmotsigende. Vi skrev at «…man ikke planlegger å
øke produksjonen, men ønsker å effektivisere den. Det betyr altså ikke en økning av antall
sysselsatte, kanskje heller en reduksjon av staben! Påstanden om den store positive effekt på
sysselsettingen trekker vi derfor i tvil.» I nåværende forslag argumenterer utbygger da også
motsatt av sist, nemlig med: «Endringane i industriområdet vil ikkje føre til auke i
arbeidsplassar eller auke i trafikken til og frå dette området».
Det vi anførte sist om prosjektets eksistensberettigelse gjelder fortsatt: «At man i tillegg
trenger to nye boligprosjekter for å klare å finansiere hallen og utfyllingen, gjør det klart at
investeringen ikke er selvbærende, men avhengig av andre prosjekter. Når man samtidig vet
at boligmarkedet i Kristiansund går en usikker framtid i møte, så er det slett ikke sikkert at
dette er en rentabel investering.»
Boligmarkedet i byen er fortsatt godt mettet med boliger både i sentrum og for øvrig, samt
nye boligprosjekter. Fremover skal en av byens største arbeidsplasser, Sykehuset, legges
ned, og omgjøres til et DMS med betydelig færre arbeidsplasser. I tillegg vil vi bemerke at
oljenæringen fortsatt er inne i en veldig vanskelig og usikker tid. Forholdene rundt disse to
viktige arbeidsplassene for Kristiansund og omegn, gjør at etterspørselen etter nye boliger
neppe kan forventes å øke i overskuelig fremtid.
Vi mener fortsatt at industri fortrinnsvis bør legges utenfor bykjernen, og er beskrevet i
2016.
Vi finner ingen god begrunnelse for å utvide sjøutfyllingen fra 3.5 daa til 5.5 daa.
Vi ser at det er tenkt å bygge inntil en meter fra vår eiendom i Konsul Knudtzons gate 61.
Bygget blir såpass høyt og ruvende, at vi ikke aksepterer dette. Vi ønsker at den normale
avstanden (4 m) etter Plan- og bygningslovens §29-4 legges til grunn. Dette av flere hensyn
som beskrevet i vår tidligere protest, men også for selv å ha muligheten til å bygge i
nærheten av vår egen eiendomsgrense. Økt avstand til vår eiendomsgrense vil også komme
beboerne i Konsul Knudtzons gt 59 til gode, som etter vårt syn får et uakseptabelt tap av
utsikt og solforhold. Vi skriver dette fordi denne eiendommen tilhører sykehuset, som i
mangel av stedlig eiendomsadministrasjon (i Kristiansund) neppe har vært oppmerksom
på/evnet å se dette tapet for eiendommen (men vi ser at de protesterte forrige gang).
Oppsummert mener vi at planforslaget og utbyggingsprosjektet totalt sett medfører større
ulemper enn fordeler, og at det er et prosjekt med mange svakheter som krever dyre og
vanskelige tilpasninger, til dels på bekostning av naboene, inkludert vår eiendom. Dette er
beskrevet i protestene våre fra 2016 og i dette dokumentet. Av dette vil vi spesielt trekke
frem et par viktige ting for oss: at eiendomsretten til sjøbunnen utenfor våre eiendommer
enda ikke er avklart, og at vi derved ikke kan akseptere utfyllingen. I tillegg aksepterer vi ikke
at det skal bygges nærmere eiendomsgrensen vår enn fire meter.
På vegne av beboerne i Konsul Knudtzons gt 61
Runar T. Simonsen

SalknrPlan-I9/00I48--25
Plan og byc;gesak
Anna Marita Karson Spånberg
Levert
til
Servicekontoret
I/6-2C
Vågeveien
4
6500 Kristiansund
N
Den 5.juni
fant jeg et brev fra deg i postkassen
inneholdende
reguleringsplan
for Srholmen.I
den er min eiendom Storgata
75, gitt
slavehandlernavet
Knudtzons
gate 47. 0ntale
står på side 33 under "Behov for grunnervery" "va
oman
runnerverv
plnforslaet
medfrer".
D r skrives
at det som rnå erverves
fra min eiendom Gnr/nr
5/I80 er
3I0 m2 strc.nderunn.
Dette området har j e aldri
solgt
og kommer aldri
til a
selge til Norpower/Ersnes.
If6lge
kertet
er min strandlinje
5Im. $kal lNorpower/rs
nes 5jpe
en 6
meter bred landgrunn
langs hele min strandlinje
( tilsamr1ten 310 m
for å
skaffe
seg eierrett
til
sjbunnen
utenfor
landeiendornoen?
I Tidens rav
den I9.ja
nuar 20I6 hadde jeg en artilkel
"Eierskap
p sjbunnen" om hvor..:or jeg eier "platå
foran marbakke" i flere
timeter
utover
i
sjoen.Jeg
sendte kopi av artikkelen
til konnnunen og puttet
kopi i postkassen til Norpower.Jeg
fikk ingen respons.
Norpower/Ersnes
engasjerte
Solem Arkitektur
til å lace reculerincsplan.
Tid dem skrev jee at Ersnes vil tmme stein pa sjobunnen
der jeg eier og at
jeg ikke vil ha noen steintomming
der.
På mote hos lforpower om bedriftens
utviklin 6 splaner
kan ca 25 berorte
naboer hore at jeg tar ordet og forteller
at jeg eier sjbunnen
der Iforpower
vil tomme stein
og at jeg ikke vil ha noen steiniyllints
der. Det kom ingen
respons
ra
Norpower/rsnes
pa motet og heller
ikke senere.
Steintmmin
en starter
uten at Norpower/Ersnes
har ervervet
5Im
s trand
grunn i betydnincen
kjpt
denne s.v meg.Norpower/Ersnes
har ervervet
strandgrunnen i betydningen
stjålet
denne fra meg og tatt
den i bruk.Han har berovet meg for tilflotsrett
og utfyllingsrett.
Jeg ilk
til advokat
Eide påny.Hans
respons var at "Dette kan Ersnes
m&tte grave opp igjen".Da
steintmminen
fortsetter
gi je flere ganger til
advokat
Eides lokaler,
men har har ikke tid til å koID.L.eut fra sitt
kontor
for å snakke med 11ec.Je 6 materer
en da tidspunktene
for nå lastebiler
kommer
med stein
til
orholmen ( ca 20 t;:anger) som viser
den store mengden som
tmmes.Jeg
sende brev om dette til !Advokat Eide.ken
det kommer ingen respons
fra ham.Een de steintmmi
ngen er ferdig,
får jee; brev fra ham om at han
iklrn lengre
kn
vore advokat for meg.Han skriver
at nå har han blitt
advokat
for Uorpower/Ersnes.Hen
han har hele tiden mens steintommineen
har oreatt,
oppfart
seg som advokat for Norpowerrsnes
med2 ivareta
hans interesser
OL.
ikke mine.
I I9 I slrev
bygninssjer
Gj6st6l
til Norpower/Malo
at Idar Tmerva
har i brev til byningsradet
skrevet
at hun eier sjobunnen
der iJorpower vil
tomme stein
ra
sykehrustomta.likevel
blir steintommi
nc;en foretatt
på min
fars sj6bunn,
men bare pi halvparten
av det som if6le
lNorpowers kart var
planlagt.en
det ble lagt til_·ette
ved triksin
for å svindler
til seg andre
halvdel
senere.
Det ble ikke noe mere steintnuming
av de to eierne
av :r;orpower Ine;olf 0 6
...lf Tf'.alo for de dode for min far. Men hva ble Ersnes fortalt
om triksingsforberedelsene
tilsteinfyllinG
av anrde halvdel
av de som på veg.ne av de to
ialoenkene
solute
ham Norpower? Hvem sto for sulet?
Mar rsnes
lar vere @
svaa·e på mine protester,
men fortsetter
uanlektet
å ture frem, kan det vo e
at han har i det skjulte
har mektige venner.
I avisen
i I98I
Norpower om levering
av denne avtalen.Je
mann og lNorpower.

le
en avtale
omtalt mellom kommunen/teknisk
radmann og
av stein
fra sykehustomta
til S6rholmen.
Jeg vil ha kopi
vil også ha kopi av korrespond ...,nsen mellom teknisk
råd-

%..es

Emil A. Tommervåg

Vedlegs:Leserbrev:ierslap
adr.:Storgata

75,

p% sjbunn.

6508 Kristiensund

lN

Q4

24 6 MENINGER

(

TIRSDAG19. JANUAR2016

TIDENSKRAV

LESERBREV

At Senterpartiet er imot har
vi blitt vant til. selvom flere
Sp-ordføreretar mer ansvar
enn sinepartifellerpå Stortinget.
At Arbeiderpartieter bådefor og
'
imot,
har vi ogsåblitt vant til.

Sidin mening, men fatt deg i korthet. Tidens Kravforbeholder seg retten til å redigere og korte ned
leserbrev.Anonyme angrep på identifiserbare eller navngitte personer eller virksomheter tillates ikke.
Post, Tidens Krav,Storgata 41, Postboks 8, 6501 Kristiansund

HELGE ORTEN

tk.no/meninger

'

om kommunereformen

Eierskap på

sjobunnen
EMIL ALFRED TMMERvAG

a moloen vest for SørsundD
brua skulle bygges, måtte
bystyret i 1922bevilge penger

(

I

til å kjøpe eiendom av Chr.
Loennechen. På Sørsundbruas
østside er bruas nærmeste
nabo et gammelt hus. Huseieren forte pa90-tallet rettssak
hvor det ble slått fast at han
eide sjøbunnen foran landeiendommen fram til marbakken,
fordi den var et undersjøisk
platå foran marbakke. Moloen
og huseierens sjøbunn ligger på
samme sjøbunnplatå.
Da Sorsundbrua skulle
bygges tidlig på Go-tallet, ville
det offentlige betale Chr.
Johnsen, eier av Sørholmen,
bare for en liten bit eiendom på
land. Men Johnsen protesterte
med at han også eide sjøbunn.
Som på Innlandet-siden ved
Sørsundbrua er her et undersjøisk platå foran marbakke.
Derfor måtte det offentlige
betale Johnsen for et brubredt
sjobunnomrade (ca. 900 m2?)
under der brua skulle bygges.
Målt rett vest fra kanten av
den gamle murkaien, strakte
Johnsens sjøbunneiendom seg
kanskje 25 meter. Den stanset
ikke her fordi det var slutt på
platået og marbakken begynte,
for platået fortsatte, men fordi
den her ble stanset av eiendomsgrensen til en sjøbunn
hvor jeg i dag eier.
Pi 1800-tallet eide Knudtzon
bade Sorholmen og Hansenkaia, og det ca. 180 meter lange
landområdet mellom disse to.
Derforvar han eier av det ca.
180 meter lange sjøbunnplatået
foran dette landområdet fram
til marbakken mot det store
dyp i Sørsundet. I dag er det
flere eiere til dette sjøbunnplat&et.
Ca. 1890 ble det reist en solid
stolpe nær sjøkanten. En
telefonkabel ble tvinnet rundt
stolpen, gikk ut i sjøen og over
til Innlandet. Telefonstolpen
ble grensestolpe mellom det
som senere ble Chr. Johnsens
Sorholmeneiendom, og det
som i dag er min eiendom.
Kabelen over til Innlandet ble
omtrent grenselinje på sjøbunnen mellom de to eiendommene.
Den brubrede sjøbunnripen som ble kjopt fra
Johnsen, ble gjort helt vest på
hans sjøbunneiendom,
liggende inntil min sjøbunn.
Vestkanten av brua ville da bli
liggende rett over grensen til

min sjøbunn. Hvis brua var
blitt lagt en halv brubredde
lenger vest, ville astlige
veibane blitt liggende over
Johnsens sjøbunn, og vestlige
veibane over min. Da ville det
måtte bli kjøpt sjøbunn fra to
eiere i stedet for en.

Hvis telefonstolpen som
markerte eiendomsgrensen på
land og sjøbunn hadde stått for
eksempel 10 meter lenger vest,
så ville Johnsens sjøbunn
strukket seg 10 meter videre
vestover på sjøbunnplatået.
Akkurat som Johnsen måtte

betales for den brubrede
sjøbunnstripen ved siden av,
ville noen måtte betale
Johnsen for denne 10 meter
sjøbunnen hvis de ville fylle
stein her. Men denne
10-meteren er en del av min
sjøbunneiendom, og noen i

kommunen vil la Ersnes
tomme stein her tross mine
protester.
I1983 ble det tomt stein pa
de nye eierne av Sorholmen
Norpower Malo sin sjøbunn øst
for brua, og på kommunens
brubrede sjøbunnstripe.
Norpower kjente til eierforholdene, for de ville kjøpe den
brubrede stripen av kommunen. Norpower fikk avslag,
men fikk tillatelse til å sette
løse gjenstander pa kommunens eiendomsstripe.
Jeg påstår at jeg eier sjbunnen vest for Sørsundbrua. I et
internt skriv som ligger i
kommunens arkiv, skrev
daværende bygningssjef
Gjstl i 1983at her eier
Tømmervåg sjøbunnen, og at
det er han som har rett til å
tømme stein her. Noen år
senere skrev bygningssjef
Hansen til Norpower Ersnes at
det er Emil Tømmervåg som
eier sjøbunnen her. Likevel
fortsetter noen i kommunen å
ville la Ersnes fylle stein vest
for Sørsundbrua. Og kommunen svarer ikke på brev fra
meg. Av Tidens Krav framgår
det at Bjarne Elde (Ap)og Sagen
(H) ivrer for at Ersnes skal få
fylle ut her. De to må raskt
fortelle i Tidens Krav hvordan
Ersnes kan fylle ut her nar jeg,
eieren, er imot.
Mener noen at sjøbunnen her
er uten eier? At Ersnes blir eier
hvis han tømmer stein her?
Da Ersnes for noen år siden
ville steinfylle og bygge en
monsterblokk med 130
leiligheter, og så for seg en
fortjeneste på flere hundre
millioner, sa han at han ville
flytte båtproduksjonen fra
Sørhalmen til sin store industritomt på Dale, for der var en
ny hall best egnet. Dette er
fremdeles riktig. Hvorfor foreta
en dyr kjempeutfylling ved
Sorholmen, nar slikt ikke
trengs på Dale? Hvor mange år
må all fortjeneste av batproduksjonen ved Sørholmen gå
til å betale den dyre utfyllingen?
For mindre enn ett år siden
ville Ersnes foreta en mindre
utfylling for å bygge båter av
nåværende størrelse. Nå prater
Ersnes ivrig om at det ikke er
marked for disse båtene, og
han vil bygge en større hall for
bygging av større båter. Etter at
utfylling er gjort, kan han
avlyse bygging av denne hallen
med at det nå ikke er marked
for disse båtene heller. Så kan
han igjen kreve å få bygge
monsterblokka for å få igjen
utgiftene til kjempeutfyllingen.

