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1 Lovgrunnlag og forholdet til kommunens overordnede plansystem 
 

 
Arealdelen av kommuneplanen er en lovbestemt plan 
i medhold av plan- og bygningsloven (PBL) og inngår 
som ett av tre deltema innenfor den langsiktige delen 
av kommuneplanen. Kommuneplanen er 
kommunens overordna plandokument og arealdelen 
er en overordnet plan for framtidig arealbruk 
innenfor hele kommunens område. PBL forutsetter at 
kommunens arbeid med kommuneplanen legges opp 
som et rullerende planarbeid i den forstand at 
kommunestyret minst en gang i hver 
kommunevalgperiode skal vurdere planen og 
behovet for å foreta endringer i den.  

 
Gjeldende arealdel består av to deler, en kommunedelplan for sentrum (Sentrumsplanen) som ble 
behandlet av bystyret i mai i 1991 (først stadfestet av departementet i 1994), og en arealdel for 
resten av kommunen som ble bendlet av kommunestyret i mars 2005 og juni 2006 (sistnevnte 
tidspunkt var kun bestemmelsene til planen gjenstand for behanndling).  
 
Foreliggende reviderte plan omfatter på samme måte som planrevisjonen i 2005 ikke sentrums-
området. En revisjon av sentrumsplanen forutsettes oppstartet etter sluttbehandlingen av 
foreliggende plan. 

 

 

2 Mål, strategier og utfordringer i arealpolitikken 
 

På samme måte som kommuneplanens samfunnsdel, er arbeidet med arealdelen tuftet på 

kommunens fire grunnverdier (SNOR-verdiene). Anvendt mer konkret på arealdelen betyr dette 
bl.a. følgende: 
 

• Samhandling – planprosess og plandokument skal preges av medvirkning og involvering fra 
innbyggere, organisasjoner, nabokommuner, fylke og stat 

• Nyskaping; planarbeidet skal møte nye arealutfordringer med nye løsninger 

• Optimisme; planen skal både ta opp i seg og utløse optimisme  
• Raushet; planprosessen skal framelske forståelse og imøtekommenhet for ulike interesser 

og standpunkt i arealpolitikken 
 

Samfunnsdelen av kommuneplanen for Kristiansund 2008-20 har i et eget kapittel trukket opp den 
langsiktige strategien for by- og arealutviklingen. De overordnede mål og strategier er formulert slik: 
 
Mål 

Kristiansund kommunes langsiktige areal- og utbyggingspolitikk skal sikre en bærekraftig bruk 
av areal- og naturressursene. Framtidig byutvikling skal skje slik at de gode bymessige 
kvaliteter i dagens bystruktur og det biologiske mangfoldet ivaretas, samt at man sikrer folks 
muligheter for natur- og friluftsopplevelser. 

 

 
Strategier 

 Kristiansund kommune gir sin tilslutning til Fredrikstaderklæringen. Denne skal legges til grunn 
for arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling i kommunen, der hensynet til grøntverdier, 
friluftsliv og biologisk mangfold skal vektlegges. 

 Strategiene i denne kommuneplanen konkretiseres og utdypes gjennom kommuneplanens 

Kommuneplanen 

      Langsiktig del           Kortsiktig del 
 

Retningslinjer  

for sektorenes  

planlegging 

Samordnet 

handlingsprogram 

- Økonomiplan 

Mål 

Utfordringer 

Strategier 

Arealdelen 
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arealdel. Denne skal særlig ha fokus på: 
o Sikring av viktige naturområder og rekreasjonsområder i alle deler av nykommunen – 

grønne korridorer, en restriktiv strandsoneforvaltning og gi rammer for bruk av de 
bynære friluftsområdene 

o Vern av dyrka og dyrkbar jord 
o Fastlegging av framtidig hovedutbyggingsretninger og sikring av arealer for nødvendig 

boligbygging, anslagsvis 100-120 boliger pr år. 
o Tilrettelegging av næringsarealer i nødvendig omfang og variasjon 
o Arealdelen skal også gi retningslinjer for sikring og forvaltning av kulturminner, sikre 

landbrukets arealbehov og universell utforming, omhandle samfunnssikkerhet og 
beredskap samt belyse detaljhandel / lokal senterstruktur. 

 I løpet av 2008 skal det også igangsettes arbeider med en lokal miljø- og energiplan og en ny 
sentrumsplan. 

 
 
Utfordringer 
Utformingen av arealpolitikken dreier seg i stor grad om å avveie behovet for vern av naturområder i 
forhold til behovet for å ta naturen i bruk til menneskeskapte tiltak (områder for boliger, nærings-
virksomhet, offentlig virksomhet, samferdselstiltak mv.). Begge standpunkt kan begrunnes ut fra et 
motiv om å optimalisere den samlede befolknings velferd i bred forstand. Folks ulike standpunkt i 
konkrete avveiningssituasjoner bunner noen ganger i ulike verdier (stillingtaken basert på prinspielle 
holdninger, gjerne på vegne av et fellesskap), mens de i andre situasjoner er tuftet på ulike (sær)-
interesser (stillingtaken basert på hva man vil ha fordel av som enkeltindivid – ståsted bestemmer 
standpunkt). I en praktisk beslutningssituasjon blir det ofte ikke skilt mellom disse beveggrunnene, 
men det kan være fruktbart å reflektere over egen og andres motiv eller begrunnelse for bestemte 
standpunkt. 
 
Utover denne allmenne problemstillingen knyttet til vern/utbygging, er den spesielle og konkrete 
utfordringen ved denne planrevisjonen hvordan man forholder seg til den nye beslutningssituasjonen 
sammenslåingen til én kommune gir. Sammenslåingen gir nye forutsetninger for arealbruk i begge de 
to tidligere kommuneområdene, det være seg nye muligheter som nye utfordringer: 
 
Fortetting 
Ved forrige planrevisjon i tidligere Kristiansund kommune, ble det avsatt to nye boligområder 
(Dalabukta, Bjønnahaugen øst) i tillegg til tidligere avsatte områder (Draget og Sommero/Myran). I 
de fire områdene har utbygging siden den tid kun foregått i Sommero/Myran-feltet. I samme periode 
har boligbyggingen fordoblet seg i forhold til nivået i femtenårsperioden forut. Dette innebærer at 
boligbyggingen i sterkt økende grad har skjedd som fortetting, og da vesentlig i sentrum rundt det 
sentrale havnebassenget. Selv om denne fortettingen dels kan forklares med manglende klargjøring 
av de nevnte feltene, antas utviklingen i vesentlig grad å være etterspørselsbasert. Trenden de siste 
årene synes å være at folk ønsker å bo sentralt også i en geografisk konsentrert by. Det er imidlertid 
mange gode, faglige og miljømessige grunner til fortetting/konsentrert bosettingsmønster: 
 

• Mindre transport 
• Lavere energi-/oppvarmingsbehov 
• Redusert arealbruk 
• Ressursbesparende tettstedsdrift 
• Utvikler urbane kvaliteter 
• Fremmer mangfold i botilbudet  
• Bedre tjenestetilbud 
 

Fortetting er imidlertid ikke entydig positiv. Ulemper kan oppstå: 
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• Grønne lunger bygges ned 
• Uheldige trafikkbelastninger kan oppstå i bo- og oppholdsmiljø 
• Reduserte bokvaliteter (tett naboskap, reduserte utsiktsforhold) 
• Særpreg, kulturhistoriske elementer og/eller landskapstrekk kan ødelegges eller forstyrres 

 
Vi står derfor ofte overfor dilemmaer i valg av utbyggingsstrategi og konkrete valg av nye 
utbyggingsområder. Aktuelle dilemmaer sammenslåingskommunen står overfor er bl.a.:  
 

Utbygging på Frei eller i Kristiansund byområde? 
Kristiansund profilerer seg i ulike sammenhenger 
som den kompakte by med de fordeler dette 
innebærer. Skal denne profilen utvikles videre og 
endog forsterkes gjennom å tilrettelegge en 
vesentlig del av utbyggingsområdene i eller i 
direkte tilknytning til byområdet? En konsekvens og 
en annen begrunnelse for dette kan være å verne 
om de større og sammenhengende naturområdene 
på Frei. Gitt at man ønsker å tilrettelegge for ny 
utbygging, kan problemstillingen konkretiseres til et 
valg mellom å verne de bynære natur-, landskaps- 

og friluftslivsverdiene kontra å beholde større sammenhengende naturområder intakt på Frei. 
 
Hvor mye klimahensyn skal tas? 
Klimahensyn i vår lokale arealplanlegging dreier seg i hovedsak om tre forhold: 

 Å velge de utbyggingsalternativ som gir det minst omfattende, framtidige transportarbeidet. 
Kommunen har et stort arbeidsplassoverskudd i byområdet. Ut fra klimahensyn isolert sett 
bør ny boligbygging lokaliseres i eller nært byområdet. Alternativt bør areal for nærings-
utvikling hovedsakelig lokaliseres på Frei. Sistnevnte strategi er trolig mindre effektiv på kort 
sikt og det synes ikke støttet av markedsaktørene som i svært stor grad ønsker å lokalisere 
seg nært bysenteret. 

 Å legge til rette for en utbygging som i størst mulig grad muliggjør bruk av annen, fornybar 
energi enn vannkraft. 

 Å velge et utbyggingsmønster som gjør det attraktivt å bygge ut og levere fjernvarme slik at 
fjernvarme kan dekke en størst mulig del av det samlede oppvarmingsbehovet i kommunen. 

 
Tett eller spredt utbyggingsmønster? Utnyttingsgrad - eneboliger eller flermannsboliger? 
For byområdet er det knapt relevant å diskutere valg av utbyggingsmønster for den videre utvikling. 
Hovedspørsmålet dreier seg i hovedsak om hvor mye mer som skal kunne tas til utbyggingsformål i 
umiddelbar tilknytning til eksisterende utbyggingsområder. Denne diskusjonen er i hovedsak av-
grenset til Nordlandet med unntak av Skorpa som også er en aktuell utbyggingsmulighet. Deler av 
Skorpa og Kvennbergmyran er i gjeldende plan vist som ”mulig utbyggingsområde etter plan-
periodens utløp”.  Ytterligere utbyggingsmuligheter i jomfruelig natur av noe omfang er bare aktuelt 
på sørsiden av flyplassen og østsiden av Gløsvågen. Hvorvidt noe utbygging skal skje i disse områd-
ene er ikke et spørsmål om utbyggingsretning eller utbyggingsstrategi, men et spørsmål om hvor 
sterkt byområdet bør utnyttes til utbyggingsformål på bekostning av naturområdene.  
 
For områdene på Frei fortoner situasjonen seg helt annerledes. Her står kommunen overfor flere 
veivalg. Tre plantema med innebygde dilemmaer står sentralt: 

 Valg av utbyggingsområder. Det er betydelige arealer egnet for utbygging på Frei, men de er 
også ”egnet” for vern. Avveining mellom utbygging og vern på kort og lang sikt er en 
problemstilling som kan reises for store deler  av de lavereliggende arealene rundt hele øya. 
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Valgmulighetene er potensielt store, men også vanskelige. Problemstillingen henger nøye 
sammen med et annet viktig plantema:  

 Valg av utbyggingsmønster. Når valg av utbyggingsområder er  store, er det rom for alterna-
tive utbyggingsretninger  (for eksempel 
øst- eller vestover fra Rensvikområdet, 
utbygging langs kommunal vei ved  
Omsundet og østover eller langs 
fylkesveien over Nerlandsflata? ) og alter-
native utbyggingsmønstre (få, større 
områder eller flere, mindre satellitter ? – 
se kart) Omdisponering/tap av 
naturområder behøver ikke å bli svært 
forskjellig i de to tilfellene, men vilkårene 
for å etablere og utvikle offentlige og 

privat tjenestetilbud og infrastruktur vil være mye bedre i det førstnevnte tilfellet. 

 Valg av utnyttingsgrad.  I tillegg til at utbyggingsmønsteret på Frei er karakterisert av å være 
spredt, er de etablerte boligfeltene i større grad preget av større eneboligtomter og  større 
andel eneboliger. Mange folk som vil etablere seg utenfor det sentrale byområdet, ønsker å 
etablere seg i enebolig med romslige tomter. Kommunens evne til å tilby slike tomter 
påvirker trolig kommunens attraktivitet som bosted. Ulempene er knyttet til stort 
arealforbruk, økt konfliktgrad i forhold til vern, større samfunnsmessige kostnader knyttet til 
infrastruktur og transport og dårligere betingelser for etablering av offentlig og privat 
infrastruktur, herunder etablering av attraktiv kollektivtransport.   

 
I det etterfølgende drøftes mer konkret aktuelle behov for ulike arealbruksformål og hvilke 
forutsetninger kommunen legger til grunn for å imøtekomme disse.  
 
 

3 Planforutsetninger 
Økende grad av arealknapphet tilsier at de arealene som tas i bruk til utbyggingsformål, bør 
få en høyere utnyttingsgrad også i vår kommune. Endringen i forhold til nåværende 
(gjennomsnittlige) arealutnytting, vil særlig måte gjelde for Frei-delen av kommunen. Alter-
nativet til en økt utnyttelsesgrad er mer spredt utbygging og et mer diffust skille mellom 
utbygd og ikke utbygde områder og  mindre av større, sammenhengende naturområder. 
 

3.1 Overordna og langsiktige forutsetninger 

Som nevnt foran i kap. 3 har kommunen lagt vern av viktige natur- og kulturmiljø som en 
viktig premiss for arbeidet med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Kommunen har 
som del av planarbeidet gjennomført en egen kartlegging av natur-, landskaps- og friluftslivs-
verdiene for nordre del av Frei i tillegg (Rapporten Grønn plakat for nordre Frei følger planen 
som ikke mangfoldiggjort vedlegg, men legges ved offentlig høring og gjøres tilgjengelig på 
nett og er ellers tilgjengelig hos bygningssjefen). Resultatet av denne kartleggingen har 
sammen med statlige føringer for arealpolitikken og eksisterende dokumentasjon av disse 
natur- og kulturverdiene vært grunnlaget for administrasjonens arbeid med utformingen av 
planen. Grønnstrukturanalysen viser at områdene med høyest verneverdi er ganske 
fragmenterte og at de i stor grad er knyttet til de sjø- og vassdragsnære områdene. I disse 
områdene er de også mest sammenhengende. Legger man til områdene med middels 
verneverdi blir områdene med grønne verdier større og mer sammenhengende og 
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restarealet mer oppdelt. Disse restarealene er vist på kartutsnittet under med rød 
avgrensingsfarge på gjeldende kommuneplan. Det er også innenfor disse områdene 
kommunen har søkt etter områder for utbyggingsformål. 

 
Ved denne revisjonen har kommunen prøvd å se lenger fram i glasskula enn planperiodens 
utløp (2020). I et lengre tidsperspektiv vil behovet for utbyggingsareal naturlig nok øke og 
dermed vil også konflikten med verneinteressene bli større og mer tydeliggjort.  
 
Eksisterende utbygging og utbyggingsmønster er den enkeltfaktoren som i størst grad 
bestemmer lokalisering av ny utbygging. Valg av nye utbyggingsområder og ny infrastruktur 
er derfor ikke bare et valg for neste planperiode, men også et valg av en svært viktig premiss 
for senere arealplanrevisjoner. Konkret for Kristiansund kommunes del vil viktige elementer i 
hovedbildet kunne beskrives slik: 
 

 Det sentrale byområdet har ekspandert konsentrisk ut fra havnebassenget og Dala-
sundet og tatt i bruk nødvendig utbyggingsareal på Innlandet, Kirkelandet, Goma-
landet og Nordlandet.  Kun marginale deler av de gjenværende, ubebygde områdene 
er aktuelle for utbygging. Veksten er nå nådd Skorpa og østsiden av Nordlandet.  De 
planmessige utfordringene knyttet til framtidig bruk av de ikke utbygde områdene i 
denne delen av kommunen er nå i mindre grad av strategisk karakter. Valg mellom 
utbygging og vern er knyttet til en avveining av de respektive enkeltområdenes 
egnethet og verneverdi.  Det er i liten grad spørsmål om å velge utbyggingsretning 
eller utbyggingsmønster. Kommunesammenslåingen har imidlertid medført en 
valgmulighet av strategisk karakter for deler av dette området: 
 

 For den aller østligste delen av Nordlandet (øst for Gløsvågen) sto man før kommune-
sammenslutningen overfor et valg mellom utbygging og ikke-utbygging mens utbygg-
ing på Frei, og i første omgang nordre Frei, nå framstår som en alternativ og fore-
trukket retning for å møte det generelle byvekstbehovet i et langsiktig perspektiv. 
 

 På Frei er nordre del mest utbygd, men med viktige boligkonsentrasjoner både i sør 
(Flatset og Møst) og på østsiden (Kvalvåg/Bjerkestrand). Langs østsiden av Frei er det 
mer eller mindre en sammenhengende randbebyggelse langs fylkesveien. Alternativ-
et til videre vekst på Nordre Frei kan være konsentrert utbygging ved Storbakken 
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og/eller fortsatt omfattende spredt bebyggelse langs fylkesvegen på sør- og østsiden 
av Frei. 

3.2 Behovsvurderinger 

Behovet for å tilrettelegge areal for ulike type formål for en gitt periode fram i tid må i 
betydelig grad baseres på skjønn. Faglig innsikt i og analyse av hvilke underliggende driv-
krefter som bestemmer innholdet og omfanget av ulike arealbruksbehov er et viktig utgangs-
punkt, men konjunktursvingninger og nye trender vil kunne bety mye for hvordan behovet 
for ulike typer arealbruk vil kunne utvikle seg. Det er derfor ønskelig å dimensjonere ulike 
arealbehov slik at kommuneplanen kan fange opp og svare adekvat på ulike utviklingsforløp.  
Det er imidlertid viktig å peke på at selv om planperspektivet er 2020 og årene deretter, skal 
planen vurderes og i praksis revideres minst én gang i hver valgperiode. Den nye planloven 
som iverksettes fra 1.7.2009, har bestemmelser om at kommunestyret i løpet av det første 
året i valgperioden skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør 
omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, her-
under langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, den kommunale tjenesteproduksjonen og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Det innebærer at vilkårene for å få en 
fleksibel og tilpasningsdyktig plan for den overordnede arealbruken vil ytterligere forbedres i 
årene som kommer. 
 
I planen er arealbehovet nært knyttet til forventninger til befolknings- og næringsutviklingen 
og de ulike sektorenes planer/behov for utvideteller endret arealbruk. Dette omtales kort i 
det etterfølgende. 
 

3.3 Boligetterspørselen og arealbehovet for nye boliger 

 
Den samlede boligetterspørselen bestemmes av 
mange faktorer. De viktigste er folketallsutviklingen, 
herunder nettoflyttingen, utviklingen i familie-
/husholdsstrukturen, bruksendringer (for eksempel 
kontorisering av boliger) og utviklingen i 
kjøpekraften (mest betydning på kort sikt). 
 
Som nevnt foran, er det et mål å tilby boliger og 
boligtomter som kan bidra til økt befolkningsvekst i 
Kristiansund og omegnskommunene. Tilbudet av 
fortettingsmuligheter og tomter bør derfor være noe 
større enn den antatte etterspørselen for å være 
sikker på at boligtilbudet ikke skal bli en faktor som 
virker begrensende på befolkningsutviklingen. 
Videre bør det samlede tilbud representere et 
mangfold av muligheter mht. boligtype, størrelse og 
lokalisering slik at heller ikke dette virker dempende 
på boligetableringen. 
 
 

 

Ledig boligkapasitet i gjeldende plan 

Nye/ikke ferdigbygde boligfelt (antall boenheter) 

 

Dalabukta vest 200 
 

 

Draget 135 
 

 

Sommero/Myran 200 
 

 

Sæter 200 
 

 

Bolga 50 
 

 

Frei sentrum 50 
 

 

Ørnvika vest 65 900 

Fortetting – kjente prosjekt   
 

 

Stortua  36 
 

 

Sjursvika 32 
 

 

Jutvika 106 
 

 

Port Arthur 100 
 

 

Norfinn 26 
 

 

Byhagen I/II 20 
 

 

Nergata 8-10 30 
 

 

Nordholmen/Strandgata 100 
 

 

Nordre Frei 50 500 

Fortetting – ukjent lokalisering  100 
 Spredt boligbygging (Frei) 50 150 

Sum utbyggingspotensial 
 

1550 
Tabell 1 Utbyggingspotensial i gjeldende plan 
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3.3.1 Befolkningsutviklingen 

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det i kap. 7 Befolkning og levekår fastslått at kommunen skal 
drive aktiv tilrettelegging for nærings- og boligutvikling , og kunne håndtere en befolkningsvekst på 
0,5 – 1,0 % årlig.  
 

Etter 25 år med stagnerende 
folketall har Kristiansund etter 
tusenårsskiftet hatt en positiv folke-
tallsutvikling med en foreløpig topp 
i veksten i 2008 med 276 personer. 
Veksten er knyttet til endringer i 
nettoflyttingen til kommunen og 
den er nært knyttet til innvandring. 
Den innenlandske nettoflyttinga har 
isolert sett i gjennomsnitt bidratt til 
å redusere folketallet i kommunen 
med gjennomsnittlig 57 personer/ 
år i perioden 2000-2007. 2008 skiller 
seg imidlertid sterkt ut med et 
positivt bidrag på 57 personer. 
Utviklingen siden 1980 er vist og 
sammenlignet med Molde i figuren i 

til venstre. I tillegg til den historiske befolkningsutviklingen siden 1980 viser figuren framskrevet 
folketall fram til 2030 basert på SSB sine middelverdier for antatt fruktbarhet, levealder, innenlands 
flytting og nettoinnvandring i vår region de siste årene.  Av figuren går det fram at en forventet, årlig 
befolkningsvekst på 0,7 %  er nær identisk med denne framskrivingen og i motsetning til den 
historiske utviklingen, peker  den framtidige utviklingen på en mer parallell folketallsutvikling i de to 
kommunene. Dette underbygger at den forutsetning for befolkningsutvikling som er gjort i sam-
funnsdelen av kommuneplanen, også bør kunne legges til grunn for revisjon av arealdelen av kom-
muneplanen. SSb baserer sin framskriving på regionale trender og det er de siste års positive utvik-
ling lokalt som nå preger SSB sin positive framskriving av folketallet. Flyttebalansen varierer mye fra 
år til år og det er usikkert om befolkningsutviklingen blir slik SSB sin framskriving viser. Det vil i første 
rekke være større næringslivsetableringer eller bortfall av slike som kan tenkes å påvirke flytte-
balansen. De siste 10 årene har petroleumsvirksomheten gitt positive bidrag til innflyttingen. Det er 
imidlertid neppe grunn til å tro at den skal bidra med større impulser det neste tiåret enn det siste.  
 
Gjennomføring av større samferdselsprosjekt vil også kunne påvirke næringsutviklingen og folks 
boligpreferanser. Bygging av Atlanterhavstunnelen og nedlegging av bomstasjonen på Krifast vil trolig 
ha større betydning for næringsutviklingen enn for økt boligbygging i Kristiansund. Det kan godt være 
at Atlanterhavstunnelen vil redusere terskelen for pendling fra Averøy (dvs. økt utflytting til Averøy), 
men de første årene vil pendlingslysten trolig dempes av bompengeavgiften. 
 
En optimistisk vurdering tilsier at den antatte befolkningsutviklingen vil bli i tråd med SSB sin 
framskriving. Befolkningsutviklingen sin betydning for boligetterspørselen vil i så fall øke framover.  

3.3.2 Utviklingen i husholds- og familiestrukturen 

Antall bosatte per bolig har over en lang periode vist en jevn nedgang i Kristiansund, som i landet for 
øvrig. Mens det i 1980 var 2,5 bosatte per bolig var tallet 2,3 i 1990 og 2,1 i 2001. I 2008 var den 1,95 
for vår sammenslåtte kommune. Den standardheving som ligger i en slik utvikling, betyr mer for 
boligetterspørselen enn befolkningsutviklingen. Selv om reduksjonen i antallet bosatte per bolig har 

Historisk 
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vært jevn i siste 20-årsperiode, er det rimelig å anta at reduksjonen vil flate ut. I så fall vil utviklingen i 
husholdsstrukturen etter hvert bety mindre for boligetterspørselen enn den har vært fram til nå.  

3.3.3 Bruksendringer og andre former for boligavgang 

I Kristiansund har avgang av boliger til andre bruksformål hatt relativt lite omfang. Da er det mer 
typisk at hele eller deler av f. eks næringsbygg tas i bruk til boligformål. Av betydning for bolig-
etterspørselen kan avgangen av hybler og leieligheter som innlemmes i hovedboligen, trolig bety 
mer. Brann betyr lite i denne sammenheng. Kommunen har ikke statistikk som viser omfanget av 
disse bruksendringene og boligavgangene, men kommunen legger til grunn at bidraget fra disse 
faktorene på boligetterspørselen vil bli omtrent på samme nivå som de siste årene. 

3.3.4 Samlet arealbehov for boligformål 

De faktorene som er nevnt foran, og 
som er de viktigste faktorene som i det 
langsiktige perspektiv bestemmer den 
framtidige boligetterspørselen, peker 
isolert sett  i retning av en boligetter-
spørsel på minst samme nivå som de 
siste årene. Resultatet av denne 
etterspørselen de siste 25 årene er vist 
i figuren til venstre. Figuren viser at 
antall fullførte boliger varierer ganske 
mye fra år til år. Gjennomsnittet for de 
siste fem årene er vel 100 boliger per 

år. Ut fra forventet befolkningsutvikling og en positiv utvikling i næringslivet bør kommunen ta høyde 
for et boligbehov på 125 boenheter/år . 
Dersom dette nivået legges til grunn for en planperiode på 12 år, vil behovet for nybygging av boliger 
kunne beregnes slik:  
 

Teoretisk beregnet behov: 125 boliger/år gir et samlet behov på                    1500 boliger  
Ivaretakelse av valgmuligheter mht. lokalisering, boligtype, 
størrelse, mv. medfører et ekstra behov 

 
+   800 boliger 

Sum boligbyggebehov = 2300 boliger  

Tilrettelagt i gjeldende planer - 1550 boliger 

Netto behov for nye boligområder i revidert  plan =  750 boliger  
 

Tabell 2 Boligarealbehovet i revidert plan 
 
Dersom man forutsetter at det samlet som et gjennomsnitt for all type boligbygging trengs 1 da per 
bolig, er det behov for ca 750 da til boligformål i planperioden. Hvordan dette behovet skal dekkes 
omtales i kap. 4. 
 

3.4 Etterspørsel etter næringsareal 

Etterspørselssituasjonen for næringsareal er svært anstrengt i kommunen. I 2005 og særlig i 2006 og 
2007 ”eksploderte” nærmest etterspørselen etter næringsareal i tidligere Kristiansund kommune 
etter å ha vært svært labert siden 1990 med unntak av oljebasevirksomheten. Den anstrengte situa-
sjonen har sammenheng med at kommunens avsatte næringsareal på Kvennbergmyran på kort 
varsel i 2008 måtte tas i bruk til mellomlagring av utsprengte tunnelmasser fra Atlanterhavstunnelen. 
Fremdeles har basevirksomheten utvidelsesmuligheter (utfylling i sjø) sentralt på basen og noen mer 
marginale muligheter mot øst. Baseselskapet har imidlertid signalisert ytterligere utbyggingsbehov 
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basert på økt etterspørsel fra oljeleverandørvirksomheten knyttet til drift, vedlikehold og modifika-
sjonsarbeid for utbygde felt og til nye, planlagte prosjekter i Norskehavet.  Fiskeribasen har ledig ca 
40 da areal, men da bare for fiskerirelatert virksomhet. På Kvennbergmyran er ca 20 da solgt til 
flyplasshotell og ca 65 da næringsareal er ervervet av lokal utbygger uten at tidspunkt for utbygging 
eller noe konkret formål er fastlagt.  
 
Kommunen eier bare små næringsarealer på Frei. Gjeldende plan gir rom for en viss utvikling av 
nordøstre del av Husøya og private har satt i gang reguleringsplanarbeid for nordvestre del av 
Husøya for å legge til rette for sjøretta næringsvirksomhet. Gjeldende plan gir også rom for utvidelse 
av næringsarealene i Sødalen, men de private grunneierne har så langt ikke tatt disse mulighetene i 
bruk.  

 

3.5 Behovet for grøntområder 

Områder som i arealdelen har vært avsatt til landbruks- natur og friluftsområder (LNF-områder), har 
omfattet både områder som har særskilte kvaliteter som sådanne, men også områder som ved 
senere planrevisjon kan være aktuelle som utbyggingsområder. Fram til nå har dette ”problemet” 
delvis vært løst ved å avsette slike verdifulle grøntområder som friområder. Det fordrer imidlertid at 
kommunen som regel eier eller erverver området. Kommunen hadde som ledd i planprosessen 
ønsket å gjennomføre en grønnstrukturanalyse for alle landbruks-, natur- og friluftsområdene og 
klarlegge hvilke områder det er kritisk viktig ikke å bygge ned eller gjøre utilgjengelig for allmenn-
heten. Av kapasitetsgrunner er denne blitt avgrenset til nordre del av Frei. Dette har vært medvirk-
ende til at man ved denne planrevisjonen har vært forsiktig med å foreslå utbygging i større eller 
viktige grøntområder utenom nordre Frei. 

3.6 Arealbehovet for samferdselsformål 

3.6.1 Veiformål 

Trafikken på riksvei 70 som er stamvei og hovedinnfartsvei til byen, har økt til et nivå veien ikke er 
bygd for. Det er behov for standardheving langs størsteparten av de siste 15 km inn til bykjernen. 
Framtidig vei gjennom Rensvik er i gjeldende plan forutsatt lagt på sørsiden av Rensvikvatnet med 
tunnelløsning under Rensvik som alternativ.  Det har i planprosessen kommet svært mange protester 
mot dette trasévalget og kun tunnelalternativet vil bli fremmet som framtidig innfartsvei ved denne 
planrevisjonen. Kommunen vil opprettholde alternativet med innfartsvei i dagen over Råket, og 
forslaget om å legge ny flyplassvei noe lenger mot nord. 
 
For å ivareta behovet for areal rundt en tunnelåpning for en framtidig Talgsjøtunnel, er det avsatt 
areal til dette ved krysset mellom Gløsvågveien og den nye Pilotveien over Kvennbergmyran. 

3.6.2 Flyplassen 

Flypassen er i gjeldende plan sikret en utvidelse østover som gir grunnlag for en utbygging av en 
banelengde på 2.400 m inkl. nye sikkerhetssoner. Kommunen og Avinor har samarbeidet om 
reguleringsplanleggingen av en framtidig utvidelse av flyplassen. Arealdelen av kommuneplanen er i 
samsvar med reguleringsplanen. 

3.6.3 Havna 

Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) har hatt en sterk utvikling de siste 10-15 årene. Devoldholmen 
ble i 2009 utpekt som stamnetthavn (NTP 2010-2019), og det er en viktig utfordring å bidra til øket 
konsentrasjon av stykkgods/enhetslaster til dette terminalområdet. Devoldholmen er arealmessig 
svært begrenset, og videre utvikling av det offentlige havnetilbudet er avhengig av at terminalfunk-
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sjonen kan videreutvikles andre steder enn på Devoldholmen. Sammen med andre aktører (Husøya 
Industripark) ser KNH Husøya og tilliggende arealer som særlig godt egnet til å supplere og videre-
utvikle Devoldholmens offentlige tjenestetilbud. KNH mener det næringslivssamarbeid og areal-
utviklingspotensial som preger området, gir et meget godt grunnlag for et fremtidig og fremtidsrettet 
godsknutepunkt for Nordmøre/Nordvestlandet. Infrastrukturmessig er det gode muligheter for til-
rettelegging av effektive transportløsninger sjø/land. Et samarbeid med Bolga Næringspark øst på 
Husøya vil utvide områdets næringslivsbredde og gi nye utviklings- og samarbeidsmuligheter.  

 

4 Utbyggingsløsninger 
I det etterfølgende er alle større utbyggingsforslag omtalt. For en fullstendig gjennomgang 
av alle innspill og kommunens vurdering av disse vises det til Vedlegg I: Sammenstilling av 
innspill til planprosessen. 

4.1 Nye boligområder 

Følgende nye områder er avsatt til boligformål i revidert plan:  
 
Disse områdene vil sammen med 
eksisterende boligfelt legge til rette for 
bygging av inntil 2250 boliger i plan-
perioden. Som nevnt foran, er det av 
hensyn til å imøtekomme en valgfrihet 
mht. bosted, boligtype og boligstørrelse 

lagt til rette for 750 flere boliger enn forutsatt etterspørsel samlet for hele perioden. Det forutsettes 
imidlertid at planen skal revideres i hver kommunevalgperiode og dersom første revisjon tas om fire 
år, vil man da, gitt at forutsetningene slår til, ha ledig areal for bygging av ca 1800 boliger, noe mer 
enn hva man har på nåværende tidspunkt (1550).  
 
De avsatte boligområdene er konsentrert til den nordlige delen av kommunen der mesteparten av 

eksisterende bebyggelse og infra-
struktur allerede er etablert. 
Dette er et bevisst valg for å 
redusere transportarbeidet og 
utnytte fordelene knyttet til 
fortetting nevnt i kap. 2. I om-
råder avsatt til boligbygging må 
det åpnes for plassering av nød-
vendige offentlige institusjoner 
som for eksempel barnehager og 
omsorgsbaser. 
 
Godt over halvparten av den nye 
boligbyggingen forutsettes å 

komme i Frei. Det blir en viktig utfordring å få lokalisert ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser 
til det samme området i kommunen for å holde det samlede transportarbeidet på et lavest mulig 
nivå. 
 
Det er i planen lagt opp til at deler av Skorpa i planen ikke lenger omtales som ”potensielt 
utbyggingsområde etter planperiodens utløp”, men nå gis formell planstatus som framtidig 
boligområde. Tidligere betegnelse indikerer at bystyret ved planrevisjonene i 1990, 1997 og 2005 la 
til grunn at deler av Skorpa er godt egnet til boligformål og at verneverdiene ikke var av en slik 
karakter at en utnytting til boligformål ville være prinsipielt uakseptabelt. Bystyret har senere (2006) 

Navn/beliggenhet Areal (da) Antall boliger 

Skorpa 180 370  

Jørihaugen vest 200 120-150 

Rensvik/Sandtjønn 70 60-100 

Torvhaugan øst 180 100-120 

Sum 630 650-740 

Tabell 3 Areal- og boligtilgang i revidert plan 

Torvhaugan øst 

Skorpa 

Jørihaugen 

Rensvik 
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gitt nye eiere konsesjon for erverv av den ubebygde delen av Skorpa der formålet med ervervet var å 
bygge ut deler av eiendommen med boliger. Utbygging av området gir mulighet for å imøtekomme 
behovet for relativt sentrumsnære boliger og derved bidra til mindre transportarbeid enn andre 
aktuelle, alternative utbyggingsområder. Ulempen er tap av vakker og særegen natur- og 
friluftsområde. 

4.2 Nye næringsområder 

Forslaget til lokalisering og størrelse av nye områder for næringsvirksomhet er i hovedsak styrt av 
ønsket om å imøtekomme tre viktige hensyn: 
 
1. Kommunen har en særdeles anstrengt tomtesituasjon når det gjelder næringsareal i det bynære 

området. Kommunen har i lang tid måttet avvise forespørsler om næringsarealer i tilknytning til 
sentrum, Løkkemyra og på Kvennbergmyran. 

2. Den petroleumsrettede leverandørindustrien har behov for sjørettede områder med betydelig 
utviklingspotensial. Forsyningsbasen og leverandørbedrifter lokalisert rundt basen har nå kun 
marginale utviklingsmuligheter når det gjelder arealutvidelser og basen er avhengig av ny 
arealtilgang for å møte det arealbehovet næringen har. Etablering på Hestvikholmene på Averøy 
kan være en mulighet for noen, men en delt basefunksjon med såpass stor avstand mellom 
enhetene, er ikke en optimal situasjon for en forsyningsbase som nå i økende grad møter 
konkurranse fra baser lenger nord.  

3. Havnevirksomheten har behov for sjørettede områder for å ivareta og videreutvikle de stamnett-
havnefunksjoner som i dag er lokalisert til Devoldholmen. Det er foran (pkt 3.6.3) pekt på de ut-
fordringer som er knyttet til å videreutvikle stamnetthavnefunksjonen på Devoldholmen og hvor-
dan disse kan imøtekommes på Husøya og tilliggende områder. Det interkommunale havnesel-
skapet har selv pekt på de spesielt gode mulighetene Husøya og Fugløya sammen utgjør. Det som 
gjør området spesielt gunstig sett fra sjøtransport- og havnesiden, er muligheten til å fylle igjen 
det grunne sjøområdet mellom Husøya og Fugløya. Dette gir meget god beskyttelse for både 
skipstrafikken og losse-/lastefunksjonene og en betydelig arealtilgang. Totalt sett vil Husøya/ 
Fugløya tilfredsstille krav til arealbruk og –tilgang på lang sikt, gode samordnede transport-
løsninger, både felles og spesialtilpassede terminalløsninger, nye tjenester og flerbruksløsninger 
hva angår nærings- og havneutvikling. Nærhet til Vestbase åpner også for fordeler hva angår 
utstyrstilgang. Husøya/Fugløya sett i sammenheng, representerer derfor et unikt nærings- og 
havneutviklingsområde i regionen. KNH mener det gjennom samarbeidet med Vikan Nærings-
park organisatorisk og fysisk ligger til rette for å arbeide målrettet for å bygge opp et suppler-
ende og langt på vei alternativt, fremtidsrettet offentlig havnetilbud til Devoldholmen på kort og 
lang sikt.  

 
Den nye planens svar på disse utfordringene er vist i tabellen og i figuren nedenfor: 

  

 
Det har også i denne planprosess-
en vært fremmet ønske om at det 
legges til rette for en utvidelse av 
oljebasen mot vest. Langsiktige 

Navn/beliggenhet Areal (da) 

Kvennbergmyran 370 

Dalasundet (sjøareal)               60 

Husøya/Bolgneset  330 

Storbakken øst 190 

Sum 950 
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arealbehov tilsier at en baseutvidelse mot vest som i alle tilfelle vil måtte bli av begrenset størrelse, 
ikke vil kunne tilfredsstille basens langsiktige arealbehov. I et langsiktig perspektiv framstår ulempene 
med en varig konflikt med et stort boligområde som betydelig større enn den gevinsten som er 
knyttet til midlertidig å kunne dekke et behov man på lengre sikt kan ivareta på tilfredsstillende måte 
sammen med sitt øvrige, framtidige arealbehov i Husøyaområdet. 
 
Utbygging av Husøya/Fugløya framstår som den beste utbyggingsløsningen sett fra havnevesenets og 
industriens/basevirksomhetens syn. Mulighetene for å få etablert en skjermet havn med et stort 
bakareal over et gruntvannsområde vil løse både kortsiktige og mer langsiktige utviklingsbehov disse 
virksomhetene står overfor. En slik løsning antas i utgangspunktet å utløse innsigelse fra vernemyn-
dighetene. Kommunen ønsker derfor å fremme utbygging av Husøya/Bolgneset som et alternativ til 
utbygging av Fugløya. Dette området vil gjennom etablert infrastruktur øst og vest på Husøya og 
allerede avsatte utvidelsesområder i gjeldende plan, få en sterk næringsmessig utvikling.  Området 
framstår også som det eneste realistiske alternativet for en nødvendig utvikling av havnefasiltetene i 
Kristiansund (ivaretakelse av stamnetthavnfunksjonen) og forsyningsbasen ser området som sitt 
naturlige og nødvendige ekspansjonsområde. De sterke, samfunnsmessige utbyggingsinteressene 
som gjør seg gjeldende i dette området sammenholdt med virkningene disse nødvendigvis ville ha 
fått for fuglelivet med en nedbygging av Fugløya, aktualiserer behovet for å gå over Bolgleira og ta i 
bruk Bolgneset og områdene vestover til utbyggingsformål.  
 

4.3 Areal for nye offentlige/allmennyttige bygg og anlegg 

4.3.1 Eldreinstitusjoner 

Kommunen står overfor betydelige utfordring-
er når det gjelder utvikling av pleie- og om-
sorgstjenestene. De demografiske trekk ved 
befolkningen er nå slik at vi nå står foran en 
betydelig vekst blant de aller eldste (90 år+). 
Tettere inn mot 2020 vil veksten særlig 
komme i aldersgruppen 65-75 år og den 
bølgen vil forplante seg til de eldre 
aldersgruppene i de påfølgende årene. De 
areelle utfordringene vil være å kunne tilby 
attraktive tomter som på en fleksibel måte 
kan dekke ulike bygningsmessige behov 
kommunen ønsker å utvikle for denne 
målgruppen. I planen er det avsatt to tomter, 
hhv ved Frei sentrum (ca 50 da) og ved 

Sommero/Myran (ca 25 da).  

 

4.3.2 Skoler 

Det er i gjeldende plan avsatt tomt til skoleformål ved Frei sentrum. Denne tomta foreslås i revidert 
plan avsatt til boligformål da behovet for økt elevkapasitet kan tilfredsstilles ved påbygging av 
eksisterende skoler (Rensvik og Bjerkelund). Økt behov ellers i kommunen forutsettes også ivaretatt 
ved eksisterende skoler, evt. ved påbygging. 
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4.3.3 Allmennyttige formål – massedeponi 

Det er et stort udekket 
behov for massedeponi i 
kommunen. Planen anviser 
tre områder for formålet, 
ett i Daumannsdalen og to 
øst for riksvegen ved 
Storbakken. De to sist-
nevnte er i gjeldende plan 
avsatt til masseuttak og vil 
fortsatt kunne utnyttes til 
dette formålet i kombina-
sjon med bruk som masse-
deponi. Det nordligste av de 
to er forutsatt å kunne tas i 
bruk til næringsformål når 
behovet for dette oppstår 

og er avsatt til kombinert masseuttak/deponi/erverv. 
 

4.4 Sentrumsutvikling – kjøpesenterlokalisering 

I juni 2008 vedtok regjeringen en forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Hensikten er 
å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transport-
valg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for 
dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og 
tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Bestemmelsen innebærer at kjøpesentre bare 
kan etableres eller utvides i samsvar med fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av vare-
handel og andre servicefunksjoner. I fylkesdelplan for senterstruktur for2004-2008 for Møre og 
Romsdal er det ikke foretatt noen avgrensing av sentrumsområde i de respektive kommunene. Det 
forutsettes at slik avgrensing foretas av den enkelte kommune, og at følgende prinsipp legges til 
grunn: 

• Sentrumsfunksjoner skal knyttes til kommunesentrene. Bydelssentre kan vurderes i Ålesund, 
Molde og Kristiansund. 

• Dagens mangfold og konsentrasjon av handels-, service- og kulturtilbud skal være 
utgangspunkt for avgrensinga av sentrum. Det skal være gangavstand mellom ytterpunktene, 
800m er retningsgivende maksimalavstand i de tre største byene 

• I ytterkantene av dagens sentrum kan det avsettes område for framtidig sentrumsutvikling 
og for plasskrevende varer 

• Sentrumsarealene skal ha god tilgjengelighet vha gode kollektivtransport-, parkerings-, gang- 
og sykkelveiløsninger samt hensiktsmessig lokalisering av offentlige bygg. 

 
I foreliggende plan er det tatt utgangspunkt i det ovennevnte. Ett område i sentrum på Kirkelandet er 
avgrenset omtrentlig slik sentrumsplanen (kommunedelplan for sentrumsområdet) er avgrenset 
(Vågen er utelatt) og er byens og kommunens sentrum. Innenfor dette området er kommunens 
administrasjon og det vesentlige av Kirkelandets handelsvirksomhet samlet. Her ligger også de 
sentrale havnefunksjonene (Devoldholmen er stamnetthavn og tilknyttet stamveinettet) og sentrum 
er kommunens sentrale trafikknutepunkt.  
 
Løkkemyra er kommunens andre viktige sentrumsområde. Dette området ble på 1970-tallet utlagt 
som et supplerende service- og næringsområde til erstatning for begrensede og uhensiktsmessige 
areal i og nær sentrum. Siden 1990 har særlig arealene beliggende langs innfartsveien som går 
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gjennom området, blitt tatt i bruk 
til handelsvirksomhet. Behovet 
for arealer til slik virksomhet skjøt 
kraftig fart omkring 2005-2007 og 
området ble utvidet noe mot 
nordøst ved forrige planrevisjon. 
Det foreslås ingen utvidelse av 
næringsområdet ved denne plan-
revisjonen, men det alt vesent-
ligste arealet utenom Vestbase-
området foreslås vist som sen-
trumsareal slik tidligere kom-
muneplaner og fylkesdelplanen 
åpner for. 
 

Løkkemyra ble etablert og har blitt videreutviklet som et næringsområde og i noen grad som et 
bydelssenter fram til nå. Det har imidlertid ikke vært planlagt for etablering av boliger og offentlige 
tjenester i tilknytning til Løkkemyra. Det er fremdeles et mål å utvikle Løkkemyra i første rekke som 
et næringsområde. Hensikten med å avgrense et eget sentrumsareal på Løkkemyra er både å gi 
adgang til, men også å avgrense utbygging av større detaljhandelsvirksomhet der slik lokalisering i 
sentrum ikke er fysisk mulig på grunn av arealknapphet eller ikke ønskelig av andre grunner.  Det er 
ikke lagt til rette for andre sentrumsfunksjoner enn tjenesteyting og handelsvirksomhet. Det er lagt 
stor vekt på både i reguleringsplanleggingen og ved gjennomføring av disse planer god tilgjengelighet 
med buss og til etablering av gang-/sykkelveinett. Denne adgangen til å kunne etablere handelsvirk-
somhet og kjøpesentre på Løkkemyra uten å legge til rette for andre sentrumsfunksjoner, er ment å 
balansere Løkkemyras attraktivitet som bydelssenter i forhold til sentrum. Dessuten har det vært 
svært viktig for Kristiansund å ha områder for etablering av kjøpesenter for å ivareta sin region-
senterfunksjon og sin konkurransekraft i forhold til andre by- og regionsentra. Kommunens bransje-
organisasjon, By’n oss Kristiansund, som omfatter bedrifter både i det tradisjonelle sentrum på 
Kirkelandet og på Løkkemyra, har siden januar 2009 samarbeidet om å utvikle begge områder til å bli 
attraktive senterområder for regionen. 
 
Det avsatte sentrumsarealet på Løkkemyra er noe større enn i hovedsenteret og strekker seg om lag 
2000 m i øst-vestretning. I nord-sørretning overholdes det retningsgivende kravet om 800 m. Kravet 
om gangavstand mellom ytterpunktene blir imidlertid ikke like viktig så lenge området ikke har funk-
sjon som et tradisjonelt bydelssenter.  Løkkemyra er et handels- og næringsområde der de aller fleste 
som skal innom flere målpunkt, realistisk sett vil bruke enten buss eller privatbil til/fra Løkkemyra.  
Det lokale busstilbudet har godt belegg og er i stadig utvikling. I tillegg til gode bussforbindelser inn 
til området, er det et godt tilbud internt i øst-vestlig retning. Det at sentrumsarealet foreslås såpass 
stort i utstrekning, vil ut fra det forannevnte ikke vesentlig påvirke valg av transportmåte til/fra 
området og slik sett ikke generere mer trafikk til/fra området enn det som følger av at området skal 
fungere godt som et handels- og næringsområde for kommunen og omlandet. 
 
Et tredje sentrumsareal på Kvennbergmyran var også foreslått i høringsutkastet, men er etter 
nærmere vurdering, bl.a. basert på klare anbefalinger/innsigelse fra fylkesmannen, tatt ut av planen. 
 
 



17 
 

5 Planbestemmelser og formelle virkninger av vedtatt plan 

5.1 Juridisk bindende bestemmelser 

Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til de rettsvirkninger som følger direkte av plankartet. 
Hjemmelen for disse bestemmelsene er gitt i plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd. Den nærmere 
angivelsen av hjemmelsgrunnlaget for hver enkelt bestemmelse er angitt i parentes.  

 

1. Støy (§ 20-4, 2. ledd, pkt. b) 
Ved etablering av ny støyende virksomhet skal støynivå ved boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og barnehager ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442 (kap. 3, tabell 2). 
 

2. Utbygging på Bjønnahaugen (§ 20-4, 2. ledd, pkt. b) 
Dersom ervervsområdet på Bjønnahaugen ned mot Melkvika forutsetter atkomst fra framtidig 
firefelts vei over Bjønnahaugen, kan området ikke utbygges før en gjennom stadfestet 
reguleringsplan kan vise atkomstløsning fra de alternativene for firefelts vei som kan være 
aktuelle mellom Vikansvingen og Bjønnahaugen. 
 

3. Skilting (§ 20-4, 2. ledd, pkt. b) 
For områder avsatt til utbyggingsformål kan skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at 
kommunen har gitt tillatelse etter søknad etter plan- og bygningslovens kapittel XVII. Tillatelse 
kreves ikke for mindre skilt og mindre reklameinnretninger o.l. inntil 1,0 m² som monteres flatt 
på vegg for egen virksomhet. Unntaket omfatter ikke plassering av flere skilt, reklameinn-
retninger o.l. som skal plasseres på samme fasade. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et 
begrenset tidsrom.  
Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område 
under ett. 
 
Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i 
forhold til seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelsene. Skjemmende farger og utførelse er 
ikke tillatt og kan kreves endret, jfr. plan- og bygningslovens § 74-2. 

 
4. Reguleringsplan for utvidelse av golfbanen (§ 20-4, 2. ledd, pkt. b) 

Utvidelse av golfbanen kan ikke igangsettes før det foreligger stadfestet reguleringsplan som skal 
omfatte både utvidelsen og det eksisterende golfbaneområdet. 

 
5. Rekkefølgebestemmelser for utbygging (§ 20-4, 2. ledd, pkt. b) 

For områder avsatt til utbyggingsformål skal utbygging ikke finne sted før tilfredsstillende 
tekniske anlegg og samfunnstjenester er etablert. For boligområder skal lekeareal og felles 
uteoppholdsareal opparbeides og ferdigstilles, samtidig med at bebyggelsen tas i bruk. For 
områder avsatt til kontor, forretning, service, industri og offentlig formål skal uteområder og 
parkering ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. Før området avsatt til masseuttak, -deponi og 
erverv øst for Storbakken tas i bruk til ervervsformål, skal det tilliggende ervervsområde mot sør 
være utnyttet til formålet.  

 
6. Estetikk (§ 20-4, 2. ledd, pkt. b) 

Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn 
mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg sjøl og 
i forhold til omgivelsene. Ved fradeling og nybygging innen eksisterende utbyggingsområder skal 
det legges vekt på at ny bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til vei, 
gate, plass, og i forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk m.v. 
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7. Utbygging i LNF-områder (§ 20-4, 2. ledd, pkt. c) 

a.  Innenfor disse områdene er det ikke tillatt å oppføre nye boliger eller ervervsbebyggelse som 
ikke har direkte tilknytning til landbruksvirksomhet. Fiske som del av landbruksvirksomhet, 
inngår i LNF-formålet. Forbudet gjelder også fradeling og bortfesting av tomter til annet formål 
enn fiske- og landbruksvirksomhet 
 
b. Innenfor etterfølgende områder gis det adgang til spredt boligbebyggelse. Der hvor det 
oppstår gruppebebyggelse, stilles det krav til bebyggelsesplan (maksimal tillatt utbygging i 
planperioden er angitt i parantes): 
 
1. Gjengstøa  - Bjerkalia (6)     6. Flatsetøya (6)  
2. Kvalvågdalen (3)     7. Flatsetsundet (5) 
3. Bjerkestrand (5)      8.Vestre Flatset – Møstavågen (5) 
4. Or (5)      9. Amundøya – Brattøya (6)      
5. Flatset (6)     10. Vadsteinvika (6)   
   
Lokaliseringskriterier for ny bebyggelse: 
- Kunne tilknyttes tekniske anlegg (veg, vann og avløp) 
- Ligge mer enn 100 m fra sjø (kortere avstand kan aksepteres der ny bebyggelse skjer i  
  tilknytning til etablert bebyggelsesmiljø og der ny bebyggelse ikke vil svekke strandsonevernet 
  utover  det etablert bebyggelse evt. representerer). 
- Ligge mer enn 50 m fra jordbruksareal 
- Ligge mer enn 50 m fra automatisk fredete kulturminner  
- Lekemuligheter for barn i nærmiljøet skal være sikret 
 

8. Lek og opphold – utearealer   
For byggeområder skal det avsettes minimum 25 m2 areal/bolig som er egnet til utendørs-
opphold, lek og rekreasjon. Arealene skal ha trafikksikker atkomst og tilfredsstillende kvalitet i 
forhold til sol, lys, støy og luftforurensning.  

 
9. Fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, pkt. e) 

Fritidsbebyggelse er tillatt på avgrensede områder der det er konsentrasjoner av slik bebyggelse 
fra før og i særskilt avsatte områder for fritidsbebyggelse. Vesentlig utvidelse av bestående 
fritidsbebyggelse er ikke tillatt, med unntak av gårdsturisme. 
 

10. Kjøpesentre og andre servicefunksjoner 
Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides innenfor område avsatt til sentrumsareal. Utenom 
sentrumsarealene er det ikke tillatt å etablere eller utvide kjøpesentre med et samlet bruksareal 
på mer enn 3.000 m2. Fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike denne bestemmelsen dersom 
dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig med formålet med rikspolitisk 
bestemmelse for kjøpesentre. 
 

11. Universell utforming 
Ved utbygging av nye boligfelt og vesentlig utvidelse av eksisterende skal minimum 20 % av 
boenhetene være universelt utformet. Bestemmelsen gjelder ikke for områder tilrettelagt for 
selvbyggere. 
 

12. Etablering av avkjørsler langs riksvei 
Avkjørsler skal legges, brukes og utformes i samsvar med Vegvesenets til enhver tid gjeldende 
rammeplan for avkjørsel. 
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13. Lokalisering av ny bebyggelse 
Større bebyggelsesområder etableres minst 200 m fra jordbruksarealer. 

 

 

5.2 Retningslinjer 

Virkeområde 
Disse retningslinjene gjelder for hele kommunen med unntak for Sentrumsplanområdet. 

 
Arealutvikling 
Ved fremtidig arealutvikling skal det legges opp til god helhetsløsning mellom utbyggingsområder, 
kommunikasjonssystem og områder som ikke skal utbygges. 

  
Byggeområder 
Estetisk og landskapsmessig tilpassing 
Bebyggelsen skal utformes slik at eksisterende bebyggelsesstruktur og landskapsform styrkes. I dette 
ligger bl.a. følgende: 
  
Bygninger og anlegg skal utformes i samspill med omgivelsens karakter og form. Bebyggelsen skal ha 
en helhetlig form- og volumoppbygging og fremme gode gate- og uterom. Det skal legges særlig vekt 
på tiltakets/bygningens form, fasade og materialvalg, slik at gate- og plassrommet blir understreket 
og forsterket.  
  
Bebyggelsen skal i hovedsak underordne seg byens viktige landskapstrekk: høydedragene i sørvest - 
nordøst retning med de tverrgående sprekkesoner, strandsonens svaberg og bratte bergstrender, 
sammenhengende vegetasjonsbelter, trær med silhuettvirkning, markante enkelttrær og alléer. 
 
Sikring av grøntområder og opparbeidelse av turstier  
Ved utarbeidelse av større regulerings- og bebyggelsesplaner bør det gjennomføres en 
grønnstrukturanalyse. Ved utbygging av mer enn ti boliger bør naturområder sikres og grønne 
korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i området og/eller rundt området og til etablerte 
turområder/-stier i området, bør opparbeides i takt med utbyggingen/fortettingen.  
 
Eksisterende bybebyggelse 
I byggeområder for eksisterende bybebyggelse skal det bygges ut i samsvar med eksisterende 
stedskarakter. Bebyggelse og anlegg skal utformes med respekt for omgivelsens særpreg med hensyn 
til volum, form og materialbruk. Det skal legges særlig vekt på estetiske og arkitektoniske kvaliteter, 
ref. rundskriv H-7/97 fra Kommunal- og regionaldepartementet.  
  
Gjenreisningsbebyggelsen: 

 Nye hus, tilbygg til bolig eller uthus/garasje skal tilpasses helheten i strøket med hensyn til 
lokalisering på tomta, størrelse, form, materialbruk og farge. Det samme gjelder inngjerding av 
tomt. 

 Påbygg og tilbygg skal bevare og tilpasses hovedhusets volum, takform og materialvalg. Som 
hovedregel skal husets opprinnelige form være tydelig etter endringen. 

 Der det tillates takoppbygg eller – nedskjæringer må disse ikke dominere takflaten, og de bør 
være tilpasset eksisterende bygning og strøkets bygningsmiljø.  

 Ved nybygg, tilbygg og ombygginger skal bygningens materialbruk og fasadeuttrykk harmonere 
med materialvalg og fasadeuttrykk i strøkets opprinnelige bygningsmiljø. I sentrumsområdet skal 
takene være tekket med skifer. 
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 Det utarbeides en formingsveileder for sentrumsbebyggelsen. 
  
 
Landbruks-, natur- og friluftsområdene (LNF-områdene) 

 Eksisterende spredt boligbebyggelse i disse områdene tillates opprettholdt, og kan utvides 
innenfor lovens generelle bestemmelser.  

 Eksisterende boligbebyggelse kan etter tillatelse normalt gjenoppbygges etter brann. 

 Ved utvikling av gårdsturisme vurderes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for 
bygging av utleiehytter i LNF-område lokalisert til utmark og/eller i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse. Lokalisering og formgiving skal tilpasses eksisterende landskap og bebyggelse. 
Gårdsturisme må være en vesentlig del av næringsgrunnlaget. 

 Med ”vesentlig endring” av bestående fritidseiendom menes for eksempel en dobling av arealet 
på bygningen, en ny boenhet eller bruksendring. 

 Ved oppføring av naust skal det legges vekt på tradisjonell utforming, som tilpasses eksisterende 
bebyggelse og omgivelser. Naust skal ikke ha innretninger med tanke på lengre opphold og 
overnatting, samt ha minimalt med vindu. 

 Omdisponering av brygge kan tillates dersom det kulturelle aspektet får førsteprioritet. 

 Kaianlegg bør være felles for et område, og tilpasses omgivelsene. Utsprengninger og utfylling 
bør unngås. 

 Det må ikke gjøres terrenginngrep i strandsonen som i vesentlig grad endrer den stedegne flora 
og fauna, eller på sikt fører til utarming av områdets biologiske mangfold. 

 
Der spredt boligbebyggelse kan tillates, gjelder følgende retningslinjer: 

 Tillatt tomteutnyttelse: TU=30 %. Garasje skal være underliggende boligen i uttrykksform. 

 Der det tidligere er gitt dispensasjon fra plan, vurderes saken som kurant. 

 Fritidseiendommer kan omdisponeres til boligformål når vei, vann, avløp og teknisk standard 
gjøres tilfredsstillende.  

 
Lokalisering av handelsvirksomhet med plasskrevende varer  
Handelsvirksomhet skal søkes lokalisert til område avsatt som sentrumsareal. Der det er dokument-
ert behov for salg av særlig plasskrevende varer (motorkjøretøy, fritidsbåter, landbruksmaskiner, 
trelast og andre større byggevarer, trær og planter i hagesenter), kan slik virksomhet etableres i 
områder avsatt til ervervsformål (Kvennbergmyran, Frei sentrum, Sødalen eller Storbakkenområdet). 
 
Naust- og fritidsbebyggelse 
Ny naust- og fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet skje i områder som er avsatt til dette formålet i 
kommuneplanens arealdel. I tillegg kan slik bebyggelse tillates i områder der det er slik bebyggelse 
fra før. 
 
Skilting 
På bygninger må størrelsen på veggskilt tilpasses husets størrelse og harmonere med bygningen for 
øvrig. Det bør benyttes enkeltbokstaver festet på fasaden i horisontale tekstfelt. Skiltbokstavene 
tillates oppført med bakgrunnsbelysning eller indirekte belysning. Skilt som sammenhengende bånd i 
hele fasadens lengde, eller som på annen måte forsterker skillet mellom etasjene, tillates ikke.  
 
Eksisterende terreng og vegetasjon  
Ved gjennomføring av tiltak etter loven skal disse lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det 
oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon.  
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Lek og opphold – utearealer  
Ved regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker for boliger bør det foreligge en analyse og 
forslag til tiltak som viser nødvendige tiltak for sikker og variert lek og rekreasjon for barn og 
ungdom. 
  
Universell utforming 
Anlegg og bygninger, med tilliggende uteområder, herunder parkanlegg/opparbeidede turstier mv., 
skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere 
med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse.  
  
 
Det indre havnebassenget  
Havnebassenget er en svært viktig del av Kristiansunds historie og identitet, og er uten tvil byens 
viktigste byrom. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for havnebebyggelsen, vedtatt av 
bystyret i mai 2007. Nedenfor gjengis et utsnitt fra disse retningslinjene: 
 

 Kommunen bør legge til rette for aktivitet som styrker forholdet mellom byen og 
havnebassenget. 

 Utfyllinger som svekker havnebassengets rolle i bybildet bør ikke tillates. 

 Masseuttak i terrenget som vender inn mot havnebassenget, bør ikke tillates. De gjenværende 
bergknausene mot havnebassenget bør vernes mot ytterligere utbygging. 

 Kommunen bør legge til rette for aktivt bruk av bebyggelse og arealer langs sjøen, og særlig 
bygge opp under aktivitet som knytter virksomhet på land til virksomhet i sjøen. Generelt bør 
strekninger der strandsonen er naturlig, bevares. Der strandsonen er fylt ut, bør det settes krav 
til bearbeiding av strandkanten.  

 Strandsonen bør i størst mulig grad gjøres allment tilgjengelig. 

 Knutepunktene som referansepunkter i bybildet bør styrkes. 

 Landmerkene og siktlinjene sin posisjon i bybildet bør bevares. De er med på å definere havne-
bassenget som rom og Kristiansund som sted. 

 Man bør ta vare på de typiske trekkene i bebyggelsen langs sjøkanten, og særlig ta vare på mang-
foldet og den lesbare historien. De gamle bryggene bør bevare sin fasade i sjøfronten, mens ny 
bebyggelse bør trekkes litt inn slik at bryggene får en framskutt posisjon. Større anlegg bør brytes 
opp i flere volumer slik at man ikke sprenger skalaen i området. Nye prosjekter kan gjerne være 
”moderne” i sitt uttrykk så lenge volumoppbygging, skala og fargebruk harmonerer med 
omgivelsene.  

 Man bør ta være på egenart og mangfold i byens detaljer og utvikle dette videre slik at 
Kristiansund får et eget formspråk som kjennetegner byen. 

 

5.3 Virkninger av vedtatt plan 

Arealdelen av kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i 
kommunen.  
 
Tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med 
arealbruk eller bestemmelser fastlagt i gjeldende arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kan 
være til vesentlig ulempe for gjennomføringen av planen.  
 
Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplan og bebyggelsesplan, men faller bort i 
den utstrekning den strider mot slike planer som senere blir gjort gjeldende. Reguleringsplanen for 
Vågen har en detaljeringsgrad og en kombinasjon av formål som er vanskelig å få vist på 
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oversiktsplannivå og denne reguleringsplanen gjelder foran den arealbruk som er vist i den reviderte 
planen. 
  
Eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner supplerer og utfyller kommuneplanens arealdel der det 
ikke er motstrid mellom disse.  

 


