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 Planens hovedintensjoner 
Planarbeidet skal legge et nødvendig faglig og legalt grunnlag for at Kristiansund sentrum skal 
videreutvikles som et attraktivt og framtidsrettet regionbysentrum med et pulserende folkeliv.  

I dette ligger følgende: 
 Handels- og sørvisnæringa skal ha en positiv omsetningsutvikling 
 Parkerings- og trafikksituasjonen skal oppfattes som akseptabel av besøkende og 

næringsdrivende 
 Nye utbyggingstiltak og endringer i den etablerte bygg- og bystruktur må være forenlig 

med gjenreisningsarkitekturens formuttrykk 
 Framkommelighet og trygghet skal være god for alle grupper 
 Et mangfold av kulturaktiviteter skal gi besøkende og beboere rike opplevelser 
 Den kommersielle havnetrafikken er velkommen i bybildet 
 Rv. 70 som stamvei og stamnetthavna på Devoldholmen opprettholdes 
 Kollektivterminalen skal videreutvikles 
 Det nye opera- og kulturhuset skal innpasses i bylivet 
 Det er ønskelig med flere boligprosjekter i sentrum, der også barns bomiljø er ivaretatt 
 Vedlikeholdet av sentrale gater og byrom skal forsterkes 
 Kommunen skal stimulere til flere arbeids- og skoleplasser i sentrum 
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 Planens rettsvirkning 
1. Bestemmelsene er knyttet til plankartene med PlanID: K-201201 datert: 16.06.2017. 
2. Kommunedelplanen, som består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til 

plan- og bygningslovens (pbl) § 11-6, rettslig bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende 
tiltak som nevnt i pbl § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og 
bestemmelser.  

3. De juridisk bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift. Retningslinjer og forklaringer er 
ikke juridisk bindende men er styrende for saksbehandlingen og er angitt med skrift i kursiv. 

4. Ny kommunedelplan opphever eksisterende kommunedelplan for sentrum. 
5. Der denne planen eventuelt motstrider eldre planer eller planbestemmelser for samme areal, vil 

denne planen gjelde foran eldre planer med mindre annet er fastsatt. 
6. Når detaljregulering for R273 Sørholmen er vedtatt, vil den gjelde foran kommunedelplan for 

sentrum (denne planen). 
7. Følgende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde: 

 R006   Bro over Sørsundet  
 R007  Kirklandets sentrum 
 R007-02  Lekeplass og parkanlegg ved Allanengen skole 
 R007-05 Parkeringsplass for kvartal 16 
 R014   Talgøenget-Sørholmsveien  
 R014-06   Bebyggelsesplan Bremsnesveien 
 R020  Vågen 
 R020-01   Adkomstveg mellom Fosnagata 18 og 20 
 R026   Endret regulering av Samfunnshus 
 R028  Del av kvartalet Skolegata-Nedre Enggate-Kaibakken-Langveien 
 R035 Roligheten 
 R035-02 Bebyggelsesplan for Roligheten 
 R037   Hauan 
 R037-01   Bebyggelsesplan for tilbygg til Misjonskirken 
 R037-02 Bebyggelsesplan for brannstasjonskvartalet 
 R037-03   Bebyggelsesplan for kvartal 39 
 R043  Området Stallbakken – Prost Schanningsgt.-Lars Guttormsens gt.  
 R043-01   Lekeplass vest for Stallbakken 3 
 R087  Kombinasjonsbygg på «Fengselstomta» 
 R125 Del av matr.nr. 1668 (Nordmøre sparebank) 
 R134   Grand Hotell AS 
 R137 Drosjebilsentralen 
 R178 Ny veiforbindelse Konsul Knudtzons gt.- Sørsund bro 
 R193 Storgata 45 
 R213 Rv. 70 W.Dalls vei/Langveien 
 R223 Konsul Knudtzons gt. 6 
 R230  Vågen 
 R235 Storgata 41-43 
 R241  Viddalshaugen 
 R242  Storkaiaområdet  
 R245   Kvartal 42 
 R246  Politimester Bendixens gate 15 
 R255   Fosnagata 11, 13 og Vågebakken 9 

Hjemmel: § 11-6 
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 Plankrav og utfyllende dokumentasjon 

 Plankrav 

1. Ved ny utbygging med hovedformål bebyggelse og anlegg (§11-7 nr 1) og samferdselsanlegg (11-
7 nr 2) skal tiltak som nevnt i §20-1 ikke tillates uten at det er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan, jf. §11-9 nr 1.  

2. Ved utarbeiding av reguleringsplan skal planområdet som minimum omfatte hele kvartalet 
utbyggingen inngår i. 

3. Plankartet angir områder der det skal utarbeides reguleringsplan for større områder. Dette er 
nærmere angitt i kp. 6.4. 

4. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan skal det gjøres vurderinger om planen skal gi 
føringer for boligpolitiske tiltak. 

5. Unntak fra plankravet:  
a) Tiltak etter § 20-1 bokstav b-j er unntatt fra plankravet. Dette gjelder også mindre tiltak 

som omfattes av § 20-2 (selv om det er søkt tillatelse etter § 20-1). I områder som ligger 
utenfor hovedformål bebyggelse og anlegg skal tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne sted 
før det er utarbeidet reguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning, jf. §§ 12-
3 og 4-2.  

b) Mindre utbyggingstiltak på bebygd boligeiendom krever ikke ytterligere plan, der forhold til 
transportnett, kulturminneverdier og lovverk er ivaretatt, jf § 11-10 nr 1. Den nye 
bebyggelsen må kunne innpasses i en bestående struktur, og underordne seg 
eksisterende bebyggelse når det gjelder høyde og volum. Det skal dokumenteres at blant 
annet følgende punkt er ivaretatt: 8 Risiko og sårbarhet, 9 Barns interesser, 10 
Uteoppholdsareal, 11 Biologisk mangfold og 12 Kulturminner og kulturmiljø. Kommunen 
kan stille ytterligere vilkår for å fravike plankravet, bl.a. utvidet krav om dokumentasjon, 
nabovarsel, rekkefølgekrav eller høring. 

c) Grensejusteringer, jf matrikkelloven § 16, kan tillates uten ytterligere arealplanlegging. Det 
samme gjelder arealoverføring på inntil 150 m2 til bebygd boligeiendom.  

 
Hjemmel: § 11-9 nr 1  

 Rekkefølgekrav 

1. Før brukstillatelse skal følgende tiltak være utført/opparbeidet eller sikret gjennomført:  
a) Parkering, jf. 3.5 og uteoppholdsareal, jf 5.3. 
b) Støyskjermingstiltak for å tilfredsstille krav i § 3.10. 
c) Tiltak mot stormflo og bølgepåvirkning for å tilfredsstille krav i § 3.9. 

2. Reguleringsplan for Devoldholmen kan ikke godkjennes før det foreligger reguleringsplan for en 
løsning som gir et godt alternativ til dagens trafikkterminal. I tillegg må det avsettes et område som 
sikrer rasjonell drift og sikker trafikkavvikling, herunder areal for regulering av rutetider og 
parkeringsareal for buss. Dette trenger ikke være lokalisert ved terminalen. 

 Dokumentasjonskrav 

1. I reguleringsplaner og søknader om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for følgende 
a) Dagens stedskvaliteter og hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter som tilføres 

omgivelsene og det offentlige rom.  
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b) Det skal som del av reguleringsplanen utarbeides illustrasjonsplan som minimum viser 
terrengbehandling før og etter (inkludert forstøtningsmurer, skjæringer og fyllinger), 
bebyggelsens plassering og fotavtrykk, plassering av adkomst, renovasjon og parkering 
for bil og sykkel, samt bruken av utearealer. Illustrasjonsplanens bakgrunnskart skal 
inkludere naboeiendommer og da minimum kvartalet.  

c) Foruten illustrasjonsplan skal kommunen kreve 3D-perspektiver som redegjør for tiltakets 
omfang, påvirkning og fjernvirkning samt typiske snitt (høydesatte lengde- og tverrsnitt).  

2. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at byggegrunnen er stabil, jf. 3.9.  

Hjemmel: § 11-9 nr 6 og 7  
 
Retningslinjer 
1. Ved byggetiltak som overskrider 5000 m2 BRA kan kommunen kreve en enkel steds- og mulig-

hetsanalyse som redegjør for:  
a) muligheter for å innpasse offentlige byrom/forbindelser i/gjennom området  
b) muligheter for publikumsrettede funksjoner mot gater og byrom  
c) muligheter for å styrke grønnstruktur, landskap, gate- og bebyggelsesstruktur muligheter 

for bilparkering i eksisterende parkeringsanlegg i nærområdet, og fjerning av eventuell 
overflateparkering i planområdet og tilstøtende gater.  

 Infrastrukturkrav 

1. VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal angi prinsippløsninger for 
området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise 
overvannshåndtering og flomveier.  

2. Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. 
Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og beskrive hvordan 
løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom.  

Hjemmel: § 11-9, nr 3  

Retningslinjer 
2. Følgende dokumenter skal legges til grunn for arealplanlegging og søknad om tiltak:  

d) Kommunens VA-norm med tilhørende vedlegg  
e) Retningslinjer for overvannshåndtering  
f) Reglement for sanitæranlegg  

 Parkeringskrav 

1. Parkeringsdekning skal dokumenteres ved utarbeidelse av reguleringsplan og byggesøknad av 
tiltak etter § 20-1 bokstav a, b, d, g, j og l. Parkeringsdekning skal være i samsvar med krav i 
parkeringstabellen nedenfor, eller andre krav hjemlet i reguleringsplan.  

2. Det skal utarbeides en parkeringsplan vedlagt søknad om tiltak. Denne skal redegjøre for 
parkering for biler og sykler for bebyggelsens behov jf. pkt. 1. Planen skal vise lokalisering av 
parkeringsplasser, bruksordninger og eventuelle stedlige forhold som har betydning for den valgte 
løsningen, herunder også sikker hente- og bringeløsning etter bebyggelsens behov. Retningslinjer 
om utforming av parkering er grunnlag for vurdering av parkeringsplanen.  

3. Sykkelparkering skal ha en plassering og utforming som gir rask og enkel tilkomst til målpunktet. 
Sykkelparkering skal ikke være til hinder for fotgjengere. Større byggeprosjekt langs 
hovedrutenettet skal knyttes direkte til sykkelnettet.  

4. Ved sykkelparkering for beboere i hus med 4 enheter eller mer skal en søke løsninger med særlig 
tyverisikker parkering, for eksempel innendørs sykkelparkering som er lett tilgjengelig til/fra 
gateplan. For større boligkompleks må en i tillegg ta egne hensyn til gjesteparkering.  
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5. Der parkeringsplasser må ventes å bli benyttet i lengre tidsrom (eks. arbeidsplasser, skoler, 
kjøpesentre) skal en i størst mulig grad utforme sykkelparkering med ly for nedbør og vind og slik 
at en begrenser sykkeltyveri.  

6. Ved etablering av bygg for mer enn 20 ansatte skal det etableres garderobetilbud.  
7. Det må dokumenteres at nødvendig varelevering og serviceparkering etter bebyggelsens behov 

kan gjennomføres uten å være til hinder eller fare for andre trafikanter.  
8. Kommunen kan godkjenne at biloppstillingsplasser dekkes gjennom parkering utenfor tiltakets 

eiendom. I slike tilfeller skal det fremlegges en tinglyst erklæring om bruk.  
9. Sambruk av parkeringsplasser kan godkjennes innenfor rammen av gjeldende parkeringskrav, 

forutsatt at tinglyst erklæring foreligger.  
10. Kommunen kan forby at ubebygd areal brukes til bilparkering.  

Parkeringstabell med parkeringsplasskrav* Beregninggrunnlag  Sykkel  Bil 

Bolig  100 m2 BRA  3  1-1,2  

Virksomhet 

Forretning, handel, kjøpesenter  1000 m2 BRA  9  0  
Kontor  1000 m2 BRA  10  0,3-0,5 
Industri / verksted  1000 m2 BRA  3  1  
Lager / engros  1000 m2 BRA  3  1  
Restaurant / pub / kafé  1000 m2 BRA  6  0  
Mosjonslokaler  1000 m2 BRA  6  0  
Hotell  10 gjesterom  3  3  
Småbåthavn  10 båtplasser  3  2  
Bensinstasjon, gatekjøkken  Årsverk  0,3  0  
Sykehus  10 senger  1,5  3  
Sykehjem  10 senger  1,5  2  
Barnehage/barnepark  10 barn  1,5  0,3-0,5  
Skoler (grunn- og videregående)  10 årsverk  45  1  
Universitet/høyskole 30 årsverk  45  1  
Idrettsanlegg  10 personer  3  0  
Forsamlingslokale (kino/teater, kirke)  10 sitteplasser  3  0  

 
* Krav til sykkelparkering er minimumskrav. Andre tall i tabellen er makskrav til antall 

parkeringsplasser. Ved beregning av antall plasser skal det alltid rundes av oppover til 
nærmeste hele plass.  

*  Krav om sykkelparkering kommer i tillegg til krav om bilparkering. Parkering for andre 
motorkjøretøy regnes å være dekket innenfor areal avsatt til bilparkering.  

* Av antall beregnede plasser skal min 5 % (avrundet oppover til nærmeste hele plass) være 
utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig 
gangavstand til hovedatkomst og en gunstig trasé. Dette gjelder òg ved parkering til 
boligområder med mer enn 8 boliger.  

* Av krav til boligparkering regnes 80 % som egenparkering og 20 % som gjesteparkering.  
* Tabellen er ikke utfyllende i forhold til typer virksomhet. Dersom det føres opp bygg som ikke 

kan inngå i noen av kategoriene over, skal parkeringsdekningen vurderes konkret fra sak til 
sak. Sammenliknbare virksomheter brukes som utgangspunkt der det er naturlig.  

 
Hjemmel 11-9 nr 5 

Retningslinjer: 
1. Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal det være et mål å få helhetlige parkeringsløsninger 

for planområdet, og offentlig vegareal skal ikke benyttes. Større felles anlegg med god 
tilkomst til vegnettet skal søkes benyttet framfor parkering på hver tomt, så langt dette er 
mulig.  

2. Parkeringstabell vil være veiledende for å fastsette parkeringsdekning, men stedegne forhold 
må ligge til grunn ved vurderingen. 

3. Hver 50. p-plass bør utformes som ladestasjon for el-bil/el-sykkel 
4. Unntatt kjøreadkomst skal parkeringsanlegg/ -hus ikke etableres i første etasje med fasade 

mot fortau.  
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5. Hver 50. oppstillingsplass for sykkel bør dimensjoneres for sykkelvogn. 
6. Det bør avsettes minst 4 oppstillingsplasser for sykkel ved bussholdeplassene. 

 Universell utforming/tilgjengelighet for alle  

1. Ved utbygging av bebyggelse og anlegg skal kravene til byggteknisk forskrift TEK 10 oppfylles.  
2. Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 

planområdet og i forhold til omkringliggende områder.  
3. For eksisterende bygninger hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn og bystrukturen 

generelt skal kravene til universell utforming kunne fravikes.  

Hjemmel: § 11-9, nr 5 

Retningslinjer: 
1. Det skal unngås å plante vekster som er allergifremkallende. 

 Barn og unges interesser  

1. Statlig planretningslinje/forskrift om barn og planlegging skal legges til grunn for all planlegging og 
søknad om tiltak. Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter 
samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det skal tas spesielt hensyn til 
trafikksikre snarveger, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder.  

2. En forutsetning for omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er at det samtidig skal 
sikres erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.  

3. Erstatningsareal skal reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i rimelig nærhet av det 
arealet som omdisponeres, og det skal ha god og sikker tilgjengelighet og minst tilsvarende 
størrelse, kvalitet og bruksmuligheter.  

4. Barnetråkkregistreringer skal benyttes ved oppstart av nye reguleringsplaner.  

Hjemmel: § 1-1 og 11-9, nr 5 og nr 8 

 Risiko og sårbarhet  

1. ROS-analyser skal inngå i arealplanlegging og ved søknad om tiltak, med omfang tilpasset aktuell 
plan og tiltak. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging.  

Hjemmel: § 4-3  

 Sikring mot naturfare 

1. Grunnstabilitet: Byggegrunnen skal være stabil eller midlertidig og varig sikret mot ras/ skred i 
byggeområdet og/ eller andre områder.  

2. Oversvømmelse: Bebyggelse skal utformes resistent mot oversvømmelse. Bygningsdeler og faste 
installasjoner som er sårbare for vannskader skal ikke ligge lavere enn kotehøyde + 3,0 m over 
NN2000. 

Hjemmel §11-9 nr 8 
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Retningslinjer: 
1) Dokumentasjon skal være i henhold til gjeldende retningslinjer fra statlig myndighet. Per 2017 

benyttes følgende veiledere: 
 Flaum- og skredfare i arealplanar  
 Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak 
 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og 

utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 
 Flaumfare langs bekker 
 Havnivåstigning i kommunal planlegging 

 Støy 

1. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016) gjøres gjeldende for 
planområdet. 

2. Ved oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomme bruksformål eller grøntstruktur som 
tilrettelegges for uteoppholdsareal skal detaljerte forhold knyttet til støy avklares i reguleringsplan. 
Der man legger til rette for ny utbygging av støyfølsom bebyggelse i gul og rød sone skal følgende 
forhold ivaretas: 
a) Alle boenheter innenfor skal være gjennomgående og ha en stille side 
b) Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. 

Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 
c) Støykrav for utendørs oppholdsarealer med den størrelse og kvalitet som kommunedel 

planens bestemmelser om utearealer fastsetter, skal være tilfredsstilt 
d) Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruk kun har vinduer mot støyutsatt side 

må ha mekanisk balansert ventilasjon. Soverom på støyutsatt side skal i tillegg ha mulighet for 
forsert ventilasjon. 

e) Grunnskoler og barnehager bør ikke etableres i rød støysone. For andre typer skoler og 
helseinstitusjoner kan bygging i rød sone aksepteres, forutsatt at bygget har en stille side, og 
at pasientrom/undervisningsrom ikke vender mot støysiden. 

3. For nye boliger i planområdet skal det dokumenteres at det kan oppnås tilfredsstillende 
nattestøynivå samtidig med drift av serveringssteder i området, inkludert diskoteker/dansesteder.  

4. Ved etablering av nye støykilder, herunder støyende virksomheter og byggetekniske anlegg, f.eks. 
ventilasjonsanlegg eller lastebilramper, må den løsningen velges som gir minste støyemisjon. 

5. For støyende og mulig støyende tiltak, og støyfølsomt bruksformål, skal støyforholdene og 
nødvendige støyreduserende tiltak dokumenteres før igangsettingstillatelse gis.  

 
Hjemmel §11-9 nr 8 

 
Retningslinje:  
1) Ved arealplanlegging i støyutsatt område skal det i en tidlig planfase utarbeides en enkel analyse 

som avklarer hvilke plangrep som er nødvendig for å tilfredsstille støykravene.  
2) Kapittel 4 i T-1442 om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn for 

utforming av reguleringsbestemmelser i områder der slik støy er påregnelig.  
3) I områder der støysonekart foreligger skal disse innarbeides i arealplaner for støyfølsom 

bebyggelse.  
4) Ved planlegging av ny støyende virksomhet eller utvidelse av slik virksomhet skal tiltakshaver 

utarbeide støysonekart. 

 Forurensing 

1. Før gjennomføring av tiltak skal det utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter 
forurensningsforskriftens kapittel 2.  
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2. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset vises fram for 
forurensningsmyndigheten.  

3. Tiltak kan ikke igangsettes før dokumentasjon eller tiltaksplan er godkjent av 
forurensningsmyndigheten.  

Hjemmel §11-9 nr 8 

 Biologisk mangfold  

1. Arealer med registrerte verdier for biologisk mangfold, områder med uthevet landskapsverdi og 
områder som på annen måte inngår i grønnstrukturen skal ivaretas.  

Hjemmel: § 11-9 nr 6  

Retningslinjer: 
1. Biologisk mangfold skal ivaretas med grunnlag i prinsippene i Naturmangfoldloven (NML).  
2. Det skal tas hensyn til naturverdiene og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 

naturmangfoldet (jf § 6 i NML).  
3. I saker der kunnskap om det biologiske mangfoldet ikke er tilfredsstillende gjelder føre var - 

prinsippet. Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser med sikte 
på å forbedre kunnskapsgrunnlaget (jf NML §§ 8 og 9). Kunnskapskravet skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og risikoen for at det planlagte tiltaket kan skade naturmangfoldet. 

 Funn av kulturminner 

1. Dersom det under byggearbeid kommer frem gjenstander eller andre tegn som tyder på eldre 
aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding om funn skal innrapporteres til regional 
kulturminneforvaltning umiddelbart. 

Hjemmel: KML § 8 

 Estetikk og landskap 

1. Byggverk skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon, samt 
eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Byggverk skal fremme sammenhenger og historisk 
tilknytning. Ved utforming av nye bygninger og større tiltak kreves arkitektfaglig kompetanse.  

2. Søknader om byggetillatelse skal dokumentere byggetiltakets forhold til omgivelsene og en faglig 
begrunnelse for estetisk utforming, materialbruk og fargesetting, samt skilt- og belysnings-plan for 
større prosjekter. For ny bebyggelse til erstatning for eksisterende bør det av hensyn til 
stedstilpasning også redegjøres for riving kontra istandsetting og om tilpasning til gjenværende 
bebyggelses gesims-/møne-/byggehøyder og fasadeuttrykk. Alle fasademessige tiltak og synlige 
tekniske installasjoner skal framgå av søknadsdokumentasjonen.  

3. Det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter. Fra sjøen og nabolandeneskal det 
bakenforliggende landskapet være synlig og lesbart. 

4. Signalbyggene, dvs felleskapets bygninger eks kirka, brannstasjonen, rådhuset, skolene skal 
være framtredende i bybildet.  

5. Ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terrengformasjoner, bekkeløp, turdrag, naturland-
skap og sammenhengende vegetasjonsbelter både på byggetomten og mot nabotomtene.  

6. Større trær skal søkes bevart ved nye utbyggingstiltak. Med større trær menes stammeomkrets 
over 90 cm, målt 1,3 meter over terreng. Det skal sikres plass i plan og dybde til utvikling av 
rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for treets krone.  
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7. Ny bebyggelse skal forholde seg til den historiske gate- og bebyggelsesstrukturen, eventuelt bi-
dra til tydeliggjøring/tilbakeføring der strukturen er uklar eller fjernet. Gjenbygging av gateløp er 
ikke tillatt, og overbygninger skal unngås.  

8. For områder avsatt til utbyggingsformål kan skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at 
kommunen har gitt tillatelse. 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, reklameinnretninger 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 § 29-2. Skilt og reklame skal ha tilknytning til virksomhet i bygningen og 
tilpasses bygget i størrelse, ut-forming og farger. Takreklame er ikke tillatt. Frittstående reklame 
og flagg/vimpler skal unngås. I områder med vernehensyn kan det stilles bestemte krav til 
utforming og størrelse.  

Hjemmel: § 11-9 nr 6 
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 Eierform 

 Offentlige arealformål  

1. Følgende arealer avsatt til bebyggelse og anlegg skal være offentlige: 
3. Offentlig eller privat tjenesteyting vist med o_BOP 
2. Følgende arealer avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være offentlige: 
4. Veier vist med o_SV 
5. Havnearealer vist med o_SHA 
6. Parkering vist med o_SPA 
3. Følgende arealer avsatt til grønnstruktur skal være offentlige: 
7. Grønnstruktur vist med o_G 
8. Friområder vist med o_GF 
9. Parkarealer vist med o_GP 
10. Turdrag vist med o_GTD 
11. Ferdselsområder i sjø vist med o_VFE 

Hjemmel § 11-10 nr 3 
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 Bebyggelse og anlegg 

 Byggegrense 

1. Bebyggelse kan oppføres i formålsgrense der hvor ikke annen byggegrense er fastsatt. Tett 
bebyggelse (BYA = 50 % eller høyere) kan oppføres i nabogrense. Som hovedregel skal 
fasadeliv følge fortauslinje eller annet offentlig byrom, med mindre annen byggegrense er 
angitt. 

2. Mot vei skal byggegrense samsvare med formålsgrensen. 
3. I veikryss og avkjørsler skal kravet om frisikt overholdes. 
4. Følgende byggegrenser gjelder for pbl. § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø: 

o Boligbebyggelse: 10 meter 
o Sentrumsformål, næringsbebyggelse samt kombinert bebyggelse og anlegg: 3 

meter 

Hjemmel §11-9 nr 5 

 Generelle bestemmelser 

1. Tilhørende og nødvendige utearealer, herunder uteoppholdsareal, internveger og parkering, 
inngår i arealformål for bebyggelse og anlegg. 

2. Parkeringsareal medregnes i %-BYA med 15 m2 pr. biloppstillingsplass.  
3. Før rivingstillatelse gis skal rammetillatelse for ny bebyggelse være gitt. 
4. Faste bygningsdeler som stikker ut mot fortau (takutstikk, balkong, baldakin o.l.) skal ha minimum 

3,0 m fri høyde. 
5. Mot offentlig gate tillates ikke balkonger å stikke mer enn 60 cm utenfor veggliv. 
6. Baldakiner og takutstikk kan ikke stikke ut mer enn 3,0 meter eller til fortauskant. Baldakiner skal 

ha en visuelt lett utforming. Markiser kan stikke ut over hele fortausbredden. 
7. Tekniske anlegg skal være innebygd og utformet som en del av den arkitektoniske helheten til 

bebyggelsen. Åpne tekniske anlegg over tak tillates ikke. Det tillates tekniske anlegg med 
maksimalt 10 % av underliggende etasjeplan å stikke opp over maksimal tillatt gesimshøyde med 
inntil 3,0 m. Installasjonene skal trekkes tilbake fra fasaden mot offentlig gate. 

8. Avkjørsler skal fortrinnsvis legges til adkomstgater, og skal ikke plasseres nærmere gatehjørne 
enn 15 m langs samlegater og 10 m langs adkomstgater.  

9. Høye, lukkede sokkeletasjer mot offentlig gate tillates ikke.  
10. Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke medfører ulemper i form av lukt og støy for 

egen bebyggelse og nabobebyggelse. Det skal redegjøres for hvordan disse forholdene løses.  
11. Det skal være tilfredsstillende mulighet for varelevering. Varelevering skal skje på byens 

premisser og ikke være til unødig ulempe for bruken av gatene og fortauene.  
12. Grave- og byggetiltak kan ikke igangsettes før forurenset grunn er sikret eller fjernet  
13. Ved større boligprosjekter skal det foretas en vurdering av skoleveien  

Hjemmel §11-9 

 Uteoppholdsareal og lekeareal 

1. I reguleringsplanen og byggesøknader skal byggeområder disponeres og nye bygg plasseres slik 
at det oppnås gode private og felles utearealer. Alle boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal 
av tilstrekkelig størrelse i samsvar med følgende areal- og kvalitetskrav: 
a) Arealkrav privat areal 
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Minimum 25 m2 pr boenhet med separat inngang fra terreng  
Minimum 4 m2 pr boenhet med inngang fra felles trappeoppgang  
Intet krav for boenheter i bygninger i nummerert hensynssone bevaring av kulturmiljø  
(H570_2-72)  
Arealkrav felles uteoppholdsareal er minimum 50 m² (for 1-3 boliger) eller 15 m2 pr boenhet 
(for 4 boliger og mer) 

b) Kvalitetskrav  
Lokalisering: Felles uteoppholdsarealer skal være lett tilgjengelig fra boligene, og med mest 
mulig trafikksikker adkomst. Sandlekeplasser skal ha trafikksikker adkomst. Plassering og 
gangavstand til de aktuelle områdene skal påvises. 
 
Alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 100 m fra byggets hovedadkomst. 
Felles uteoppholdsarealer skal primært ligge på bakkeplan, alternativt kan inntil 50 % legges 
på opparbeidet dekke/takterrasse. Inntil 50 % av fellesarealene kan dekkes av nærliggende 
offentlige arealer som park, gatetun eller tilsvarende med god og trafikksikker tilgjengelighet. 
Summen av slike arealer kan maksimalt dekke 75 % av arealkravet.  
 
Helning: Arealene skal ingen steder være brattere enn 1:3. Brattere areal kan likevel 
medregnes dersom det har spesielle bruksverdier (for eksempel som akebakke).  
Helse, miljø og sikkerhet: Arealene skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal 
skjermes mot støy, rasfare, stråling, forurensning og annen helsefare.  
 
Form og struktur: Arealene skal ha hensiktsmessig form, størrelsesfordeling og plassering, og 
restarealer medregnes ikke. Minst 50 % av fellesarealet skal ligge samlet og sentralt (dette 
kan nyanseres i store prosjekter og planområder).  
 
Lokalklima: Arealene plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av 
solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol på 
minst halvparten av arealet kl 15 vårjevndøgn.  
 
Opparbeiding: Arealene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, og skal 
ferdigstilles samtidig med bolig. Arealene skal både invitere til samhandling mellom ulike 
bruker- og aldersgrupper og gi rom for skille mellom ulike typer av aktiviteter. I prosjekter med 
minst 8 boenheter blir det stilt krav til bruk av deler av fellesarealet for tilrettelegging for barn 
og unges aktiviteter. Privatareal og deler av fellesarealene skal kunne skjermes mot uheldig 
innsyn. Det skal legges særlig vekt på prosjektering og opparbeiding der fellesarealer legges 
på tak eller andre konstruksjoner  

Hjemmel § 11-9 nr 5 

Retningslinjer 
1. Ved seksjonering, bruksendring og hovedombygging kan det i reguleringsplan gis unntak fra 

krav til fellesareal dersom det kan påvises at kravene ikke lar seg oppfylle av hensyn til 
bevaring og/eller bystrukturen.  

 Boligbebyggelse (1110) 

1. Områdene skal brukes til boligbebyggelse med tilhørende anlegg og uteareal. 
2. Det tillates ikke å etablere ensidig belyste boligenheter mot nord eller nordøst.  
3. Mindre virksomheter innenfor arealformålene forretning og servering er tillatt som 

sekundærfunksjon. 

Hjemmel: § 11-10 
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 Boligbebyggelse (1110) og bevaring kulturmiljø (H570/ H730) 

1. Områdene inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø eller er båndlagt i medhold av 
Kulturminneloven, jf. 6.2, 6.3 og 6.4 for bygningsmessig utforming. 

2. Byggehøyde og tomteutnyttelse tillates ikke å overstige situasjonen ved vedtak av denne planen. 
jf. dog 6.3.5 og 6.4.5 for nærmere vurdering i ny regulering. 

Tabell 1: Områder avsatt til boligbebyggelse med spesiell bevaringsverdi 

kvartal område Lokalisering 
(bindestrek; husnummer fom. Tom., partall eller oddetall) 

hensyns-/ 
båndleggingssone 

III B1 Fosnagata 36-38 H570_5 

IV B5 Langveien 38-42 H570_63 

VI B4 Prost Schaaningsgate 11-13b H570_12 

VI B4 Prost Schaaningsgate 1-9 H570_13 

XII B7 Politimester Bendixens gate 12-16, Fridtjof Nansens gate 25 H570_8 

XIV B9 Øvre Enggate 10-18, Hauggata 37-45, Politimester Bendixens gate 4 H570_11 

XV B10 Hauggata 40 og 42 H570_14 

XVI B12 Fridtjof Nansens gate 15-23 H570_10 

XVII B13 Fridtjof Nansens gate 14-22, Politimester Bendixens gate 5-7, President 
Christies gate 4-6, Øvre Enggate 7-9 

H570_51 

XIX B14 Hauggata 28-36 (partall) H570_15 

Hauggata 26 H730_3 

XXI B15 Fridtjof Nansens gate 7-13 H570_22 

XXII B16 Fridtjof Nansens gate 8-12, President Christies gate 5-7, Helsingsgate 6-8 H570_49 

XXIII B17 President Christies gate 1-3, Helsings gate 2-4 H570_65 

XXV B35 Hauggata 18b-24b H570_18 

XXVII B18 Fridtjof Nansens gate 1-5 H570_21 

XXVIII B19 
 

Fridtjof Nansens gate 2a, 2b, 4 H570_53 

Øvre Enggate 1-5 H570_50 

XXIX B20 Øvre Enggate 2-6 H570_48 

XXXVIII B24 Marstrands gate 4-10b H570_47 

XLI B25 Ramsays gate 5-9 H570_55 

Marstrands gate 9-15 H570_45 

XLII B27 Langveien 13-17 H570_41 

LI B32 Langveien 5-9 H570_42 

Ramsays gate 4-8 H570_43 

LII B30 Storgata 18 H570_40 

B31 Storgata 20-26, Langveien 4 

B29 Konsul Knudtzons gate 5-7 

 

Hjemmel: §§ 11-10 og 11-9 nr 7 
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 Boligbebyggelse (1110) 

1. Maksimal tillatt byggehøyde og tomteutnyttelse fremkommer av tabellen under, jf. dog 6.1.4 for 
nærmere vurdering av utnyttelse og byggehøyder i ny regulering innenfor H570_A og gjeldende 
regulering der denne opprettholdes.   

Tabell 2: Områder avsatt til boligbebyggelse med tomteutnyttelse og byggehøyder 

kvartal område lokalisering 

maksimal  
tomte-
utnyttelse 

maksimal bygge-
høyde over terreng 

gesims møne 

III B2 Fosnagata 28b % BYA = 90 7 10 

B3 Fosnagata 28a % BYA = 80 9 12 

IV B5 Schou Bruuns gate 1 % BYA = 90 12 16 

VI B4 Lars Guttormsens gate 24a, 24b % BYA = 80 11 12 

Stallbakken 1,3 % BYA = 60 9 12 

XII B6 John Allans gate 9 % BYA = 90 10 13 

John Allans gate 11 % BYA = 90 15 16 

XIII B8 John Allans gate 3-7, Øvre Enggata 11-13 % BYA = 60 9 12 

XV B10 Hauggata 38 og 46 % BYA = 60 11 15 

XVI B11 Politimester Bendixens gate 15a-b % BYA = 80 14 17 

XXXVII B2 Kaptein Bødtkers gate 12-14, Moses plass 1-5, Helge 
Barmanns gate 5-11 

% BYA = 90 13 17 

XXXVIII B22 Helge Barmanns gate 3 % BYA = 90 10 14 

B23 Marstrands gate 2 % BYA = 90 13 16 

XLI B26 Konsul Knudtzons gate 6  % BYA = 90 14 18 

Marstrands gate 17 % BYA = 90 13 15 

Sykehusgata 4-6 % BYA = 90 9 12 

XLII B27 Ramsays gate 12-16 % BYA = 70 9 12 

XLIII B28 Langveien 8-12 % BYA = 90 10 13 

LVI B34 Sørholmsveien 29, Konsul Knudtzons gate 15-41 % BYA = 90 9 12 

LVI B34 Storgata 45 % BYA = 80 23 over 
havet 

26 over 
havet 

  Sørholmsveien 5-7 R273 Sørholmen 

 

Hjemmel: § 11-10 

Retningslinjer: 
1. Boligfasaden i første etasje som støter mot fortau bør ha vindusbrystning minst 1,8 m over 

gatenivået eller være trukket tilbake minst 1,5 m fra fortauskant  
2. Det skal legges vekt på å bevare og styrke eksisterende boligkvaliteter i strøk som er dominert av 

boligfunksjonen.  
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 Sentrumsformål, felles bestemmelser 

1. Områdene skal benyttes til sentrumsformål med tilhørende anlegg og uteareal. Formålet omfatter 
boligbebyggelse, forretninger, kontorer og tjenesteyting, herunder servering og overnatting. 

2. Arealer på bakkeplan som vender mot offentlig gate skal ha åpne fasader og være tilrettelagt for 
publikumsrettet aktivitet. Første etasje i nybygg skal ha minimum 4,0 m brutto etasjehøyde.  

Hjemmel: § 11-10 

 Sentrumsformål (1130) og bevaring kulturmiljø (H570)  

1. Områdene inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø, jf. 6.3 for bygningsmessig utforming. 
2. Byggehøyde og tomteutnyttelse tillates ikke å overstige situasjonen ved vedtak av denne planen, 

jf. dog 6.3.5 for vurdering i ny regulering og gjeldende regulering der denne opprettholdes.  
 

Tabell 3: Områder avsatt til sentrumsformål med spesiell bevaringsverdi 

kvartal område lokalisering hensynssone/ 
gjeldende regulering 

XXVI BS1 Vågeveien 5-7 H570_46 

XXVII BS2 Skolegata 12-16 H570_20, 52 

XXVIII BS3 Skolegata 6-10 H570_53 

XXIX BS4 Skolegata 2-4, Hauggata 13-15 H570_72 

XXX BS5 Hauggata 16 H570_19 

XXXIII BS6 Kongensplass 5, Nedre Enggate 9-21 H570_27 

XXXIV BS7 Nedre Enggate 8-12, Hauggata 1 H570_28 

Nedre Enggate 18-20 H570_29 

Hauggata 5-9 H570_30 

XXXV BS8 Hauggata 2-14 H570_31 

XLII BS10 Langeveien 19 H570_44 

XLIV BS11 Kongensplass 2-4, Nedre Enggate 1-5 H570_36 

XLV BS15 Knut Siems gate 7 H570_34 

XLVI BS12 Nedre Enggate 2-6a, Storgata 2-10 H570_33 

XLVII BS13 Storgata 1-7, Kaibakken 1-7 H570_61,71/ 
R 242 Storkaiaområdet 

XLVIII BS14 Storgata 9, Knut Siems gate 5  H570_56/ 
R 242 Storkaiaområdet 

BS16 Storgata 11, Arnulf Øverlands gate 4 H570_66/ 
R 242 Storkaiaområdet  

BS17 Arnulf Øverlandsgate 6 H570_59/ 
R 242 Storkaiaområdet 

 BS18 Arnulf Øverlands gate 8 H570_70/ 
R 242 Storkaiaområdet 

LII BS19 Konsul Knudtzons gate 1-3 H570_40 
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Hjemmel: §§ 11-10 og 11-9 nr 7 

 Sentrumsformål (1130) 

1. Maksimal tillatt byggehøyde og tomteutnyttelse fremkommer av tabellen under, jf. dog 6.1.4 for 
nærmere vurdering av utnyttelse og byggehøyder i ny regulering innenfor H570_A og gjeldende 
regulering der denne opprettholdes. 

Tabell 4: Områder avsatt til sentrumsformål med tomteutnyttelse og byggehøyder 

kvartal område lokalisering 

maksimal  
tomte-
utnyttelse 

maksimal bygge-
høyde, over havet 

gesims møne 

XXIV BS7 Nedre Enggate 14-16, Skolegata 5 % BYA = 95 22 32 

XXXIX BS9 Langveien 21 % BYA = 100 35 38 

XLVII BS13 Knut Siems gate 1-3, Arnulf Øverlands gate 2 R 242 Storkaiaområdet 

BS16 Storgata 11, Arnulf Øverlands gate 4 

BS17 Storgata 13a-b, Arnulf Øverlands gate 8 

BS18 Storgata 15, Arnulf Øverlands gate 8 

 
Hjemmel: § 11-10 
 
Retningslinjer: 
1. Bebyggelsene skal ha minst to ulike funksjoner. 

 Offentlig og privat tjenesteyting (1160), felles bestemmelser  

1. Områdene avsatt til offentlig og privat tjenesteyting og skal brukes til tjenesteyting, undervisning, 
kulturaktiviteter, forsamlingslokaler eller institusjons- og administrasjonsbebyggelse slik det 
fremgår av tabellene for de ulike kategoriene av offentlig og privat tjenesteyting. 

Hjemmel: § 11-10 

 Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) og bevaring kulturmiljø (H570/ H730)   

1. Områdene inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø eller er båndlagt i medhold av 
Kulturminneloven, jf. 6.2, 6.3 og 6.4 for bygningsmessig utforming. 

2. Byggehøyde og tomteutnyttelse tillates ikke å overstige situasjonen ved vedtak av denne planen. 
jf. dog 6.3.5 og 6.4.5 for nærmere vurdering i ny regulering. 

 
Tabell 5: Områder avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting med spesiell bevaringsverdi 

kvartal område lokalisering arealformål hensynssone 

I o_BOP1 Fosnagata 35 (trafokiosk) inngår i område til kulturinstitusjon H570_3 

II BOP2 Hollendergata 1-1b, Fosnagata 25 
(Brodtkorb-/ Christiegården) 

annen offentlig eller privat tjenesteyting H730_1 
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III BOP3 Fosnagata 26 (tilhører o_BOP2) annen offentlig eller privat tjenesteyting H570_6 

V o_BOP4 John Allans gate 2 (Allanengen 
skole) 

skole H570_2 

XVIII o_BOP7 Øvre Enggate 8 og 8b 
(Kristiansund brannstasjon) 

institusjon, administrasjon og annen 
offentlig eller privat tjenesteyting 

H570_16 

XXVI O_BOP19 Vågeveien 4 (rådhusutvidelse) administrasjon H570_46 

XXXII o_BOP10 Skolegata 9 (tidligere u-skole) institusjon H570_25 

Kongens Plass 6 (Folkets Hus) institusjon H570_26 

XXXV o_BOP11 Kaibakken 2 (Rådhuset) administrasjon H570_32 

XLIII o_BOP13 Kongens Plass 1 (Tinghus) administrasjon H570_38 

o_BOP14 Konsul Knudtzons gate 4 (Kino) annen offentlig eller privat tjenesteyting H570_39 

o_BOP15 Bernstorffstredet 2 (Bibliotek) institusjon H570_37 

 

Hjemmel: §§ 11-10 og 11-9 nr 7 

 Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

1. Maksimal tillatt byggehøyde og tomteutnyttelse fremkommer av tabellen under, jf. dog 6.1.4 for 
nærmere vurdering av utnyttelse og byggehøyder i ny regulering innenfor H570_A og gjeldende 
regulering der denne opprettholdes. 

Tabell 6: Områder avsatt til offentlig og privat tjenesteyting med underformål, tomteutnyttelse og byggehøyder 

kvartal område lokalisering arealformål 

maksimal  
tomte-
utnyttelse 

maksimal bygge-
høyde, over terreng 

gesims møne 

I o_BOP1 Fosnagata 35 (Kulturfabrikken) kulturinstitusjon avklares i reguleringsplan 

V o_BOP5 John Allans gate 2  skole avklares i reguleringsplan 

XIII BOP6 Fritjof Nansens gate 24 
(Misjonskirka) 

kirke/ annen 
religionsutøvelse 

avklares i reguleringsplan 

XXVIII BOP8 Fritjof Nansens gate 6 
(Baptistkirken) 

kirke/ annen 
religionsutøvelse 

avklares i reguleringsplan 

XXXI o_BOP9 Konsul Johnsens gate 1a 
(Kunstforeningen) 

institusjon avklares i reguleringsplan 

XXXII o_BOP10 Skolegata 9/ Kongens plass 6 
(opera- og biblioteksbygg) 

institusjon avklares i reguleringsplan 

XXXVIII o_BOP12 Kaptein Bødtkers gate 10 institusjon avklares i reguleringsplan 

XLI o_BOP16 Konsul Knudtzons gate 8 administrasjon % BYA = 90 29 31 

XLIX o_BOP17 Herman Døhlens vei 1 
(Sykehuset) 

annen offentlig eller 
privat tjenesteyting 

avklares i reguleringsplan (H810_2) 

LVII o_BOP18 Sørholmsveien 43 (politihus/ 
rettsbygning) 

annen offentlig eller 
privat tjenesteyting 

avklares i reguleringsplan 

 
Hjemmel: § 11-10 
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 Næringsbebyggelse (1300), felles bestemmelser 

1. Områdene skal benyttes til industri-, håndverks- og lagervirksomhet, hotell/ overnatting, servering 
eller bensinstasjon, slik det fremgår av tabellene for de ulike kategoriene av næringsformål. 

 Næringsbebyggelse (1300) og bevaring kulturmiljø (H570)   

1. Områdene inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø, jf. 6.3 for bygningsmessig utforming. 

Tabell 7: Områder avsatt til næringsbebyggelse med spesiell bevaringsverdi 

kvartal område lokalisering arealformål hensynssone 

XLV BN3 Bernstorffstredet 1, Knut Siems 
gate 11 

hotell/ overnatting H570_35 

 
Hjemmel: §§ 11-10 og 11-9 nr 3 og 4 

 Næringsbebyggelse (1300)   

1. Maksimal tillatt byggehøyde og tomteutnyttelse fremkommer av tabellen under, jf. dog 6.1.4 for 
nærmere vurdering av utnyttelse og byggehøyder i ny regulering innenfor H570_A og gjeldende 
regulering der denne opprettholdes. 

Tabell 8: Områder avsatt til næringsbebyggelse med tomteutnyttelse og byggehøyder 

kvartal område lokalisering arealformål 

maksimal 
tomte-
utnyttelse 

maksimal bygge-
høyde, over havet 

gesims møne 

IV BN1 Dr. Werrings gate 4 bensinstasjon % BYA = 90 40 40 

XLV BN3 Bernstorffstredet 1 mot Storgata hotell/ overnatting % BYA = 60 36 39 

Knut Siems gate 9 % BYA = 100 26 30 

LIII BN5 Sørholmsveien 9-15b industri-, håndverks- og 
lagervirksomhet 

R273 Sørholmen 

LVIII BN4 Storgata 41 hotell/ overnatting R235 Storgata 41-43 

- BN2 Arnulf Øverlands gate 1 servering % BYA = 90 7 9 

  
Hjemmel: § 11-10 

 Kombinert bebyggelse og anlegg (1800), felles bestemmelser 

1. Områdene skal nyttes til arealformål som fremkommer av tabellene under.  

 Kombinert bebyggelse og anlegg (1800) og bevaring kulturmiljø (H570/ H730) 

1. Områdene inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø eller er båndlagt i medhold av 
Kulturminneloven, jf. 6.2, 6.3 og 6.4 for bygningsmessig utforming. 
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2. Byggehøyde og tomteutnyttelse tillates ikke å overstige situasjonen ved vedtak av denne planen. 
jf. dog 6.3.5 og 6.4.5 for nærmere vurdering i ny regulering og gjeldende regulering der denne 
opprettholdes.  

 
Tabell 9: Områder avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg med spesiell bevaringsverdi 

kvartal område lokalisering arealformål hensynssone/ 
gjeldende regulering 

III BKB2 Fosnagata 30b-34 bolig/ tjenesteyting H570_4,62 

VIII BKB6 Fosnagata 20b bolig/ tjenesteyting H730_2 

Fosnagata 20-22 H570_47 

Fosnagata 16a-18 H570_48 

XII BKB9 Langveien 32 bolig/ tjenesteyting H570_7 

Langveien 36 H570_64 

XVI BKB12 Langveien 26-30 bolig/ tjenesteyting H570_9 

XX BKB11 Fosnagata 3-7 bolig/ tjenesteyting H570_54 

XXI BKB13 Langveien 20-24, President 
Christies gate 21, Helsingsgate 14 

bolig/ tjenesteyting H570_24 

XXIII BKB15 Hauggata 21-25 bolig/ tjenesteyting H570_65 

XXIV BKB16 Hauggata 18-24 bolig/ tjenesteyting H570_17 

XXVII BKB17 Langveien 16, 18 bolig/ tjenesteyting H570_23 

XXIX BKB19 Hauggata 17-19 bolig/ tjenesteyting/ kontor H570_72 

XLII BKB20 Langveien 11 bolig/ tjenesteyting H570_41 

LI BKB23 Langeveien 3 bolig/ tjenesteyting H570_42 

  Ramsays gate 2  H570_43 

LII BKB27 Konsul Knudtzons gate 9-11, 
Langveien 6 

bolig/ tjenesteyting H507_40 

LIX BKB24 Storgata 25 bolig/ tjenesteyting/ kontor H570_69 
R 242 Storkaiaområdet 

BKB25 Arnulf Øverlands gate 14, 
Storgata 21 

bolig/ tjenesteyting/ kontor H570_60 
R 242 Storkaiaområdet 

BKB26 Arnulf Øverlands gate 10-12 bolig/ tjenesteyting/ kontor H570_67,68 
R 242 Storkaiaområdet 

 

Hjemmel: § 11-10 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 

1. Maksimal tillatt tomteutnyttelse og byggehøyde fremkommer av tabellen under, jf. dog 6.1.4 for 
nærmere vurdering av utnyttelse og byggehøyder i ny regulering innenfor H570_A og gjeldende 
regulering der denne opprettholdes. 
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Tabell 10: Områder avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg med utnyttelse og byggehøyder 

kvartal område lokalisering arealformål 

maksimal  
tomte-
utnyttelse 

maksimal bygge-
høyde, over havet 

gesims møne 

I BKB29 Gassverktomta industri- og håndverk 
knyttet til kystkultur 

R230 Vågen 

III BKB1 Fosnagata 40 bolig/ tjenesteyting/ 
servering  

% BYA = 70 18 21 

BKB3 Hollendergata 5-9 bolig/ tjenesteyting/ kontor % BYA = 100 18 
 

21 

VI BKB4 Lars Guttormsens gate 28 bolig/ tjenesteyting % BYA = 90 31 31 

VII BKB5 Fosnagata 11 bolig/ tjenesteyting/ kontor % BYA = 70 24 26 

Fosnagata 13 23 23 

VIII BKB6 Astrups gate 3 bolig/ tjenesteyting/ kontor % BYA = 100 16 22 

IX BKB7 Devoldholmen bolig/ tjenesteyting/ 
barnehage/ høyskole/ 
kollektivanlegg/ park  

avklares i reguleringsplan (H810_1) 

X BKB8 

XII BKB9 Langveien 34, Politimester 
Bendixens gate 18-18b 

bolig/ tjenesteyting % BYA = 90 43 46 

XV BKB10 Vågebakken 5 bolig/ tjenesteyting % BYA = 70 23 26 

XX BKB11 Vågebakken 4-6c, Fosnagata 
1, Vågeveien 8-10 

bolig/ tjenesteyting % BYA = 90 17 23 

XXI BKB14 President Christies gate 19, 
Helsingsgate 12 

bolig/ forretning inntil 1500 
m²/ tjenesteyting/ kontor 

% BYA = 90 38 45 

XXVII BKB18 Helsings gate 11,11b bolig/ tjenesteyting/ kontor % BYA = 90 34 41 

XLI BKB21 Sykehusgata 2 bolig/ tjenesteyting/ kontor % BYA = 80 32 35 

XLII BKB20 Ramsays gate 10 bolig/ tjenesteyting % BYA = 80 24 27 

L BKB22 Storgata 34 bolig/ tjenesteyting/ kontor % BYA = 70 27 30 

LIX BKB24 Arnulf Øverlands gate 16 bolig/ tjenesteyting/ kontor R 242 Storkaiaområdet 

BKB25 Arnulf Øverlands gate 14 bolig/ tjenesteyting/ kontor 

BKB26 Storgata 17-19 bolig/ tjenesteyting/ kontor 

 

Hjemmel: § 11-10 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Vegformål   

1. Områder avsatt til vegformålet er offentlige trafikkområder og inkluderer kjøreveg, fortau, torg, 
byrom, gatetun, forhager, gateparkering og annen veggrunn.  

2. Ved større ombygginger og i reguleringsplaner for lengre strekninger, samt kryssområder skal 
gateutforming legges til grunn for løsningene.  
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3. Generelt skal det i vegplanleggingen legges stor vekt på myke trafikanter og kollektivtrafikk.  
4. Det skal ikke installeres hinder eller barrierer i gangsonen. 
5. Eksisterende forhager skal beholdes. I forbindelse med reguleringsplan skal det vurderes om det 

skal stilles krav til tilbakeføring av forhager.  
6. Et sammenhengende bygulv med områdevise variasjoner skal være utgangspunktet for utforming 

av byrommene o_SV2-o_SV4. Formgivning og materialkvalitet skal ha et langsiktig perspektiv. 
Materialvalg og utforming skal hensynta alle brukergrupper.  

7. o_SV5 og o_SV6 utformes som sjøfront/kai. Det tilrettelegges for at båter kan legge til på hele 
eller deler av områdene. Formgivning og materialkvalitet skal ha et langsiktig perspektiv. 
Materialvalg og utforming skal hensynta alle brukergrupper. 

8. o_SV7 kan stenges for kjøring og tilrettelegges for gående og syklende. 
9. o_SV8 og o_SV9 utformes som sjønære byrom. Formgivning og materialkvalitet skal ha et 

langsiktig perspektiv. Materialvalg og utforming skal hensynta alle brukergrupper.   
10. Gater som er siktakser skal holdes åpne, fri for sikthindrende møblering og installasjoner. Dette 

gjelder i hovedsak Langveien og Kaibakken 

Hjemmel: § 11-10 
Retningslinjer 
1. Gatebruksplanen viser en inndeling i ulike typer gater 

Innfartsveg - Kollektivtrafikk prioritert. To kjørefelt, tosidig med fortau, lite eller ingen 
kantparkering tillates.  
Samlegate - Biler og syklister likestilt. 1-2 kjørefelt, en- eller tosidig fortau. Langsgående 
kantparkering kan tillates etter nærere vurdering  
Boliggate/ gatetun - Biler, syklister, fotgjengere likestilt. Kjørbar med bil. Ingen skille mellom 
trafikanter. Ingen gjennomkjøring, grønn rabatt mot fasade. Parkering i hele område. Offentlig 
Gågate - Fotgjengere prioritert. Kjørbar med varebil (periodevis). Ingen skille mellom 
trafikanter. Begrenset innkjøring. Ingen parkering.  

2. Fortau bør opparbeides i henhold til gatebruksplan 
3. Langs hovedgatene bør det plantes trær i henhold til gatebruksplan 
4. Når det skal avsettes areal til kollektivterminal bør følgende forhold hensyntas: 

 Plassering/avstand 
o Sentral plassering og korte/flate gangavstander 
o Kort avstand til korresponderende sjøtransport 
o Kort avstand til taxiholdeplass 
o Mulig å tilrettelegge for kortidsparkering (kiss and ride) 

 Utforming 
o Tilstrekkelig areal 
o Godt tilpasset bybildet 
o Mulighet for service/ informasjon 

 Trafikale forhold 
o Mulig å få god trafikksikkerhet 
o Mulig å legge godt til rette for gående og syklende 
o Lavt konfliktpotensiale med annen trafikk 
o Mulighet for å snu bussen 

 Havn og kai 

1. Det tillates bebyggelse og anlegg som er tilknyttet havnevirksomhet, sjøtilkomst og båttrafikk 
2. Områdene tillates å gjerdes inn, unntatt o_SHA2 som skal være tilgjengelig for allmennheten. 

Hjemmel: § 11-10 
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 Grønnstruktur 

 Generelle bestemmelser til grønnstrukturformål 

1. I områder avsatt til grønnstruktur, park eller friområder tillates kun oppføring av bygg eller anlegg 
som er rettet mot grønnstrukturformålet. Mindre tekniske bygg, f.eks. trafoer, redskapsskur o.l. 
med maks. 25 m2 grunnflate og maks. bygningshøyde på 4 m kan tillates. 

2. Områdene skal være tilgjengelige for allmennheten.  
3. Områdene skal stelles og ikke tillates å gro til.  
4. Anlegg og installasjoner til lek, rekreasjon og fysisk aktivitet, samt kunstobjekter er tillatt. 
5. Asfalterte flater og kunstige vegetasjon, f.eks. kunstgress tillates ikke. 

Hjemmel: § 11-10 

Retningslinjer: 

1. Parkering og biltrafikk i området tillates ikke. 
2. Eksisterende trær bør bevares så langt som råd 
3. Ved bruk av arter som er på svartelisten må dette vurderes ift. spredningsfare 
4. Det skal unngås å plante vekster som er allergifremkallende, jf retningslinjer for universell 

utforming. 

 Grønnstruktur 

Områder som i hovedsak har som formål å binde sammen ulike grønne områder: 
1. o_G1 – Område mellom Prost Shcaanings gate og Fosnagata. Inngår i grøntstruktur, fra 

Vanndamman, via Kirklandet kirke, Allanengen skole og videre ned mot Devoldholmen. Det kan 
etableres, stier, trapper og sitteplasser. Området skal ha et grønt preg.  

2. o_G2 – Gangforbindelse mellom kino og bibliotek. Området kan tilrettelegges for opphold og lek. 
3. o_G3 – Område mellom Storgata og Arnulf Øverlands gate – mellom BKB26 og BS18. 

Eksisterende trappeforbindelse inngår 
4. o_G4 – Område fra Storkaia, forbi Scandic og tinghuset som ivaretar offentlig tilgjengelighet til 

sjøfronten. Det kan opparbeides sammenhengende turveg. Denne kan helt eller delvis 
opparbeides som brygge. 

5. G5 –Vidalshaugen. Området har historisk verdi da det viser opprinnelige terrengformasjoner som 
man hadde i bysentrum. Det skal derfor i størst mulig grad bevares, jf. gjeldende reguleringsplan 
for området (R241 – Vidalshaugen). 

 
Hjemmel: § 11-10 

 Turdrag 

Områder der det kan etableres turstier, trapper, brygger osv. med mål om å skape sammenhengende 
turveger og/eller snarveger 
1. o_GTD1 – Turveg langs sjø fra Vågen mot Devoldholmen. Det skal opparbeides 

sammenhengende turveg. Denne kan opparbeides som brygge. 
2. o_GTD2 – Turdrag mellom Konsul Knudtzons gate og Sørholmsveien.  
3. o_GTD3 – Område mellom Skolegata og Vågeveien. Eksisterende trappeforbindelse inngår 
4. o_GTD4 – Gangforbindelse mellom Kongens plass og nytt friområde ved Skolegata (o_GF4) 

 
Hjemmel: § 11-10 
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 Friområder  

Områder som i forutsettes ervervet og opparbeidet til allmenn bruk og opphold, i hovedsak med lek 
som formål: 
1. o_GF1 og o_GF2 – Balløkker og lekeareal ved Allanengen skole. Området skal tilrettelegges for 

lek, opphold og kulturelle arrangementer. 
2. f_GF3 - Område i Øvre Enggate mellom President Christies gate og Helsings gate. Området skal 

tilrettelegges for lek og opphold. 
3. o_GF4 – Dette er skolegården til den nedlagte skolen i Langveien. Området ligger inn mot 

Skolegata i den delen der gata er gågate. Området skal inngå i reguleringsplan for tilliggende 
offentlig tjenesteyting (o_BOP 10) slik at man får gode helhetsløsninger. Området skal 
tilrettelegges for lek, opphold og kulturelle arrangementer. Paviljonger for beverting, utsalg og 
kulturarrangementer kan tillates etter godkjenning.  

4. o_GF5 – Område mellom Konsul Knudtzons gate og Sykehusgata. Området skal opparbeides 
som lekeplass. 

Hjemmel: § 11-10 

 Park 

Parker er formelt samme formål som friområde, men vil som regel ha en annen og grønnere 
opparbeiding enn friområde. Parkene skal inneholde aktiviteter rettet mot et bredt segment av 
befolkningen. 
1. o_GP1 – Nordligste del av Øvreparken. Området skal videreutvikles som et offentlig parkområde. I 

tillegg til eksisterende park, kan området fremfor Kirkelandet kirke gis en mer parkmessig 
opparbeiding. Kirkens funksjonelle og fysiske behov skal løses som en integrert del av 
parkrommet. Alle tiltak i parkene må tilpasses det omkringliggende kulturmiljøet.  

2. o_GP2 – Midterste del av Øvreparken. Det gis hjemmel til å fjerne trafikk og parkering i Henrik 
Greves gate, og arealet kan gis en parkmessig opparbeiding. Det skal opparbeides gangareal på 
deler av vegarealet som fjernes, slik at den historiske gatestrukturen er lesbar. Området skal 
videreutvikles som et offentlig parkområde. Arealer for idrett, rekreasjon og større arrangementer 
skal prioriteres. Paviljonger for beverting, utsalg og kulturarrangementer kan tillates etter 
godkjenning fra Kristiansund kommune 

3. o_GP3 – Sørligste del av Øvreparken. Parkens historiske kvaliteter skal ivaretas. Det kan gjøres 
tiltak for å skjerme parken bedre mot veger og gjøre dette til en rolig del av parken 

4. o_GP4 – Nerparken. Helge Barmansgate og Fredrik Selmers gate, samt Konsul Johnsens gate 
stenges for trafikk. Arealet kan gis en parkmessig opparbeiding. Det skal opparbeides gangareal 
på deler av vegarealet som fjernes, slik at den historiske gatestrukturen er lesbar. Området skal 
videreutvikles som et offentlig parkområde. Arealer for idrett, rekreasjon og større arrangementer 
skal prioriteres. Paviljonger for beverting, utsalg og kulturarrangementer kan tillates etter 
godkjenning fra Kristiansund kommune 

5. o_GP5 – Parkområde og utsiktpunkt ved enden av President Christies gate. 
6. o_GP6 – Carolines plass. Eksisterende parkområde. Området skal videreutvikles som et offentlig 

parkområde med funksjoner rettet seg mot et bredt spekter av befolkningen. Arealer for opphold, 
lek og kulturelle arrangementer, skal prioriteres. Tiltak og funksjoner skal tilpasses områdets 
karakter, og parkrommet skal ha høy arkitektonisk kvalitet på vegetasjon, byromsmøblement, 
anlegg og installasjoner.  

Hjemmel: § 11-10 
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 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

1. o_VFE-områder omfatter sjøområder ved havneanlegg på land (SHA) der større båter og 
rutegående trafikk skal kunne ferdes uhindret, samt legge til kai. 

2. I o_VFE-områder skal det ikke etableres forhold som hindrer båter å legge til kai eller å ferdes i 
området, dette inkluderer også bading og andre friluftsaktiviteter. 

3. VS-områder er eksisterende områder som er tilrettelagt for småbåter og gjestebrygger 
Hjemmel: § 11-11 
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 Hensynssoner 

 Bevaring kulturmiljø, bymiljø, hensynssone H570_1 

1. Den generelle hensynssonen H570_1 dekker «Kristiansund sentrum» slik det av Riksantikvaren er 
utpekt som et kulturhistorisk bymiljø av nasjonal interesse. 

2. Bygningsmessige tiltak skal innordne seg eksisterende bystruktur. Brente Steders Regulering 
(BSR) (reguleringsplan R-007, 1946) og gjenreisningsarkitekturen skal utgjøre hovedtrekk i 
bymiljøet. Gater, plasser og bygningsmiljøer med utgangspunkt i denne historiske perioden skal 
fortsatt være lesbart som en planlagt helhetlig utbygging og danne rammen for videre utvikling.  

3. Bygningsfasader langs gateløp og mot plasser skal innordne seg eksisterende bebyggelse i 
byggehøyde, bygningsvolum og fotavtrykk. 

4. Takform og byggehøyde skal alltid vurderes nærmere i det enkelte prosjekt. Lavere byggehøyder 
enn angitt under det enkelte formål kan derfor fastsettes i den enkelte byggesak eller 
reguleringsplan. Oppgitte byggehøyder er retningsgivende.  

a) I sentrumsbebyggelsen preget av samspill mellom lave mellombygg og høyere hovedhus 
med gavlmotiv viser oppgitte byggehøyder til de høye bygningsvolumene og lave 
mellombygg skal være en høydemessig kontrast. 

b) Husrekker med fluktende gesims og/ eller møne skal ha samme gesims- eller mønehøyde 
selv om oppgitt maksimal høyde ikke oppnås.  

5. Bebyggelse skal følge byggelinje mot gate.  
6. Det er ikke tillatt å etablere nye eller å utvide balkonger mot gate. 
7. Takopplett mot gaten skal ikke utgjøre mer enn 33 % av fasadebredden. Inndeling og plassering 

av takopplett skal være samstemt med gatefasaden slik at det er symmetrisk eller på annet vis 
fremstår balansert og harmonisk. 

8. Taktekking skal være skifer. 

Hjemmel §11-9 nr 7 

Retningslinjer 
1. Lukkede fasader mot fortau bør ikke tillates 
2. Det bør kun brukes pusset mur og malt trepanel som fasademateriale. For fasaden bør det bare 

brukes fargepalett fra Brente Steders Regulering (BSR), der nabobebyggelsen ikke har samme 
farge.  

 Fredet bebyggelse og anlegg, hensynssonene H730_1-3 

1. I disse sonene er det kulturminner som er fredet etter Kulturminneloven. Det er ikke tillatt å sette i 
gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene. 

2. Eksisterende bebyggelse skal bevares med hovedkonstruksjon, fasadeinndeling og detaljer. Dette 
gjelder takform, taktekking, panel/kledning, pipe, trapper, vinduer, dører, belistning, utsmykning, 
skilt, ol. Utskifting av originale elementer som ikke lar seg utbedre eller reparere skal erstattes 
med eksakte kopier både i form og materiale.   

3. Det stilles krav til høy håndverksmessig kvalitet på alt som skal utføres på bebyggelse og anlegg. 

 Bevaring kulturmiljø, bygninger, hensynssonene H570_7-62 og 65-72 

1. De spesielle hensynssonene for bevaring av kulturmiljø, H570_2-72, med unntak for H570_2-5 og 
H570_63-64, skal sikre at kulturhistorisk verdifull bebyggelse fra gjenreisningsbyen bevares. 

2. Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges regional kulturminneforvaltning før det fattes vedtak. 
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3. Med unntak av mindre uthus, tilbygg og påbygg, tillates ikke eksisterende bebyggelse revet. 
4. Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes 

uendret eller føres tilbake til dokumentert tidligere utseende.  
5. Takform og byggehøyde skal alltid vurderes nærmere i det enkelte prosjekt. Lavere byggehøyder 

enn angitt under det enkelte formål kan derfor fastsettes i byggesak eller reguleringsplan.  
6. Material- og fargebruk skal følge mønsteret i gjenreisningsarkitekturen: 

a) Taktekking skal være skifer  
b) Vinduer skal være i trevirke. 
c) Mindre trehus skal ha stående malt trekledning med kraftig fargebruk fra BSR fargepalett 

og ingen nabohus skal ha lik farge. 
d) Større murhus skal ha pusset og malt murfasade med duse farger fra BSR fargepalett. 

Mineralittpuss skal bevares og tilbakeføring til mineralittpuss er tillatt. 
7. Balkonger skal være maksimum 1,5x4 meter innvendige mål og minimum 1,0 meter fra hushjørne. 
8. Material- og fargebruk på balkonger skal følge mønsteret i gjenreisningsarkitekturen:  

a) Balkonger på trehus skal ha rekkverk i samme materiale som bygningsfasaden eller grått 
eller sort metallrekkverk uten glass. 

b) Balkonger på murhus skal ha være i betong med grått eller sort metallrekkverk uten glass. 
9. Takopplett er ikke tillatt mot gaten. 
10. Takopplett mot bakgård skal ikke utgjøre mer enn 33 % av fasadebredden. Inndeling og 

plassering av takopplett skal være samstemt med bakgårdsfasaden slik at det er symmetrisk eller 
på annet vis fremstår balansert og harmonisk. 

11. Material- og fargebruk på takopplett skal følge mønsteret i gjenreisningsarkitekturen: 
a) Takopplett skal utføres med metalltekking (båndtekking) i skiferlignende farge.  

Hjemmel §11-9 nr 7 

 Bevaring kulturmiljø, bygninger, hensynssonene H570_2-6 og 63-64  

1. De spesielle hensynssonene for bevaring av kulturmiljø, H570_2-5 og 63, skal sikre at 
kulturhistorisk verdifull bebyggelse fra før annen verdenskrig bevares. 

2. Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges regional kulturminneforvaltning før det fattes vedtak. 
3. Med unntak av mindre uthus, tilbygg og påbygg, tillates ikke eksisterende bebyggelse revet. 
4. Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes 

uendret eller føres tilbake til dokumentert tidligere utseende.  
5. Takform og byggehøyde skal alltid vurderes nærmere i det enkelte prosjekt. Lavere byggehøyder 

enn angitt under det enkelte formål kan derfor fastsettes i byggesak eller reguleringsplan.  
6. Takopplett skal ikke utgjøre mer enn 50 % av fasadebredden. Inndeling og plassering av 

takopplett skal være samstemt med fasaden slik at det er symmetrisk eller på annet vis fremstår 
balansert og harmonisk.  

Hjemmel §11-9 nr 7 

 Soner med krav om felles planlegging 

Det er krav om helhetlig reguleringsplan (detaljregulering og/ eller områderegulering) for følgende 
områder: 
1. Devoldholmen (H810_1) 

a) I forbindelse med reguleringsplanarbeidet, skal det utarbeides en trafikk- og 
parkeringsanalyse. Denne må dokumentere hvordan ulike trafikantgrupper blir ivaretatt, 
samt at trafikkapasiteten er akseptabel. Det må synliggjøres hvordan trafikkavviklingen 
løses i forhold til eksisterende og planlagt infrastruktur. 
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b) Reguleringsplanen skal vise plassering av uteoppholdsareal. Plasseringen skal forsterke 
grøntdraget som går fra Vanndamman i vest til Vågen i øst. I tillegg stilles det krav til 
opparbeiding av uteområder som fremmer kontakten med sjøen og legger til rette for 
sjønær aktivitet. 

2. Sykehuset (H810_2) 
 

Hjemmel § 11-8 e) 


