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Saksframlegg
R-273 Detaljregulering for Sørholmen - 2. gangs behandling og sluttbehandling
Rådmannen tilrår at hovedutvalg plan og bygning legger saken frem for bystyret med følgende forslag til
vedtak:

Rådmannens innstilling

Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Sørholmen, R-273, som vist på plankart med tilhørende
reguleringsbestemmelser.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksopplysninger

Denne saken gjelder sluttbehandling av forslag til detaljregulering for Sørholmen. Hensikten med
reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av industriarealet på Sørholmen gjennom fylling i sjø i
vestlig retning. Jemar Norpower AS er et firma med maritim tilknytning og er leverandør av spesialbygde
arbeids- og fiskebåter. En utviding med ca. 5,5 daa som omsøkt vil kunne ivareta bedriftens behov for
større areal i samband med økende aktivitet, og for oppføring av ny produksjonshall med tilstrekkelige
dimensjoner. Det er også ønskelig å tilrettelegge for et ryddigere uteområde. I tillegg foreslås ny
boligbebyggelse, i Konsul Knudtzons gate 49 og Sørholmsveien 5, med inntil 21 nye leiligheter med
tilhørende arealer for lek og uteopphold. Byggeområdet ved Sørholmsveien 5 utvides med ca. 340 m² (i
dag sjøareal), hvorav ca. 200 m² til lek- og uteoppholdsareal. Gjennom rekkefølgebestemmelser stilles
krav til oppgradering og delvis omlegging av Sørholmsveien, som foreslås regulert fra offentlig til felles
kjørevei med sammenhengende fortau fra bolig i Sørholmsveien 7 frem til eksisterende fortau ved
Storgata 43. Adkomstvei til Konsul Knudtzons gate 45, 47 og 49, som i dag er privat, foreslås regulert til
felles kjørevei og gatetun. Bakgrunn for saken og nærmere beskrivelse av tiltakene fremgår av forslaget
med tilhørende planbeskrivelse.
Opplegget for planarbeidet er tilpasset forskrift om konsekvensutredning. Formålet er å sikre at
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen, og når det tas
hensyn til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres.
De positive virkningene som planen vil kunne gi, er at den styrker grunnlaget for videre
næringsvirksomhet på Sørholmen og at planen gir anledning til å etablere flere boliger nært sentrum.
De negative konsekvensene av planlagte tiltak, i forhold til null-alternativet, er i hovedsak knyttet til
naturverdier, landskap, kulturmiljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet, hensynet til barn og unge
samt støy og andre ulemper i anleggsfasen. Planlagte boliger medfører også redusert soltilgang og tap
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av utsikt for naboer. Forslag til avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget, som juridisk bindende
vilkår, for å søke avverge vesentlige negative konsekvenser.
Det har vært en lang og omfattende prosess for å komme fram til en omforent utforming av planen.
Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i 2016. Det ble da fremmet innsigelser til planforslaget fra
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (nå Statsforvalteren) og Møre og Romsdal fylkeskommune som
gjelder manglende tilrettelegging for barn og unge samt støy. Planforslaget er vesentlig bearbeidet, og
etter at revidert planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2020, er samtlige innsigelser
trukket i brev datert 3.7.2020 og 8.7.2020. Bystyret kan med dette fatte endelig vedtak med
rettsvirkning (egengodkjenning av reguleringsplan). Statens vegvesen opprettholder imidlertid sine
merknader knyttet til hensynet til fremkommelighet og trafikksikkerhet, og det foreligger fortsatt
protester på planforslaget fra berørte grunneiere og naboer i området.
Innledningsvis gis en beskrivelse av planforslaget slik det nå foreligger til behandling. Deretter
redegjøres det for tidligere vedtak og planpremisser, innkomne høringsuttalelser med forslagsstillers og
rådmannens kommentar samt de viktigste endringene etter offentlig ettersyn. Til slutt gis en samlet
vurdering av rådmannen. Dokumenter er vedlagt, og noen er tilgjengelige v/lenker (ctrl+klikk på linje).

Planforslaget

Forslag til detaljregulering for Sørholmen med konsekvensutredning er utarbeidet av Norconsult AS,
avd. Plan og Arkitektur Trondheim, på oppdrag av Jemar Utvikling AS. Planforslaget er en
detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3 og består av følgende dokumenter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plankart, sist revidert 5.8.2021
Reguleringsbestemmelser, rev. 27.10.2021
Planbeskrivelse, rev. 27.10.2021
Notat Flomsikringshøyder – Sørholmen, datert 20.12.2018
Notat Multiconsult AS 416249-Rigberg-NOT-001, datert 26.9.2014
COWI AS, Trondheim, Veiutredning, datert 18.8.2014, rev. 6.7.2021, med oppdaterte vedlegg:
6a C001 Plan og profil, rev. 25.5.2021
6b E001 Alternative løsninger fortau ved Storgata 45, rev. 5.7.2021
6c F001 Typiske snitt, rev. 5.7.2021
6d U001-5 Tverrprofiler, rev. 25.5.2021
7. Konsekvensutredning med ROS-analyse, rev. 14.4.2020
8. Notat, tillegg til punkt 5.6.5 i konsekvensutredning, datert 9.11.2015
9. Tilleggsutredning 5.17 (arealendringsområde i sjø), datert 4.2.2019, rev. 21.5.2019
10. Oversiktsperspektiv, (0-alternativet), datert 5.3.2015
11. Illustrasjoner ny lagerhall på Sørholmen, rev. 12.3.2020, komplettert med nytt snitt 27.5.2021
12. Illustrasjoner nye boligprosjekt i Konsul Knudtzons gate 49 og Sørholmsveien 5, rev. 22.6.2021
13. Illustrasjoner Konsul Knudtzons gate 49, Alt. 1 og 3, rev. 12.3.2020 (ikke videreførte alternativer)
14. Illustrasjon byggegrenser i plankartet, datert 18.11.2019
15. Arealtal plankart
Illustrasjoner som 3D-modell (SketchUp-fil), rev. 19.7.2019, ikke vedlagt
Fagrapporter til konsekvensutredning:
16. Rådgivende Biologer AS, Bergen, Rapport nr. 1845, datert 14.1.2014 (deltema 5.1, Biologisk
mangfold og 5.5, Andre miljøkonsekvenser, forurensing i sjø)
17. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim, datert 10.3.2014 (deltema 5.3, Arkeologi i sjø)
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18. a)COWI AS, Oslo, Støyvurdering, datert 20.8.2014 og b)Sikkerhet Miljø AS, Averøy (deltema 5.4 Støy)
19. Multiconsult AS, Trondheim (deltema 5.15, Geoteknisk og geologisk undersøkelse)
a) Notat Multiconsult AS 416249-Rigberg-NOT-001, datert 26.9.2014, se vedlegg 5
b) Multiconsult AS, Datarapport geotekniske grunnundersøkelser, datert 20.5.2014
Andre vedlegg:
20. Fastsatt planprogram, revidert iht. vedtak av 18.10.2012 (sak 12/53)
21. Saksframlegg 1. gangs behandling 21.5.2015 (sak 15/14)
22. Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn 2020 og begrenset høring 2021
23. Notat samrådsmøte 3.5.2021 (inkl. kommunalteknikk sine uttalelser 19.4.2021 og 29.3.2021)
24. Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn 2016
25. Forslagsstillers kommentar til høringsuttalelser 22.6.2021, 18.8.2020, 9.9.2016, 8.3.2016
26. Forslagsstillers kommentarer til innspill ved planoppstart (vedlegg til planbeskrivelsen, rev. 2019)
Endelig vedtatt plankart og reguleringsbestemmelser vil være planens juridiske dokument.
Planbeskrivelsen («Planomtale med samandrag av konsekvensutgreiing») omtaler planens mål,
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
Konsekvensutredningen (KU) utgjør i denne saken et eget dokument («Konsekvensutgreiing»), med
fagutredninger som vedlegg. I planbeskrivelsen gis et sammendrag av konsekvenser og aktuelle
avbøtende tiltak. Utarbeidede illustrasjoner er ikke juridisk bindende, men er med på å klargjøre hva
planen kan innebære av utbygging i området. Noen illustrasjoner viser, som omtalt i planbeskrivelsen,
alternativer som er vurdert i planprosessen. Illustrasjoner og foto i saksframlegget er hentet fra
plandokumentene, hvis ikke annet er oppgitt.
Planområdet har et samlet areal på ca. 32,6 dekar (daa) og omfatter også noen eksisterende boliger som
grenser til de planlagte boligprosjektene og industriområdet. Avgrensing av planområdet med hvit stipla
strek, med plassering av aktuelle tiltak kommer frem av figuren nedenfor, jf. også opplistingen under:






Utvidelse av industriarealet på Sørholmen, jf. skissert utfyllingsområde med rød flate (gnr. 3 bnr. 3)
Ny boligblokk med inntil 14 leiligheter i Sørholmsveien 5 (gnr. 3 bnr. 121)
Trafikksikkerhetstiltak i Sørholmsveien, som er kjøreadkomst til Sørholmen
Ny boligblokk med inntil 7 leiligheter i Konsul Knudtzons gate 49 (gnr. 3 bnr. 502)
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Utsnitt av plankartet med arealer for industri- og boligbebyggelse med tilhørende anlegg:

Illustrasjon fra 3D-modell – oversikt over planområdet ovenfra med planlagte tiltak skissert:

Planområdet er stort, og planforslaget består av vidt forskjellige typer tiltak med ulike virkninger. For en
utførlig beskrivelse av planforslaget og dets virkninger vises til planbeskrivelsen og øvrig planmateriale.
Planforslaget hjemler i hovedsak for følgende arealbruk, jf. plankart med referanse til bestemmelser (§):
Bebyggelse og anlegg (§ 4)
 Industri/ lager (IL) – Sørholmsveien 9 – 15, med hensynssone H570-2
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Mulig utfylling i sjø vest for Sørholmen omfatter en utvidelse av industriområdet på ca. 5,5 daa (over
vannflata). Under vannflatene dekker utfyllingen ca. 9,5 daa av havbunn, avhengig av utformingen av
fyllingsskråninga. Totalt areal som kan nyttes til industri- og lagerbygninger er 14,4 daa, hvorav ca. 6 daa
er nytt areal til industri. Planforslaget hjemler for oppføring av ny produksjonshall vest for Sørsundbrua
med lengde på ca. 100 m og bredde på ca. 25 m (ca. 2.500 m² grunnflate). Ny hall kan ha maksimal
mønehøyde på kote +18, dvs. inntil 15 m over planert terreng. Nye bygninger skal plasseres innenfor de
byggegrenser som er vist på plankartet. Eksisterende bygg som er i strid med byggegrensene for
Sørsundbrua, kan stå, men planen hjemler ikke for vesentlige endringer eller oppføring av nytt bygg
etter eventuell brann. Det kan etableres kai i byggeområdet, se også omtale av sjøarealer nedenfor.
Perspektiv fra sør som illustrerer ny industri- og boligbebyggelse og eksisterende bygningsmasse:

Innenfor industriområdet er Clausenbrygga i Sørholmsveien 9 regulert til bevaring, se bestemmelser
§ 7.2 og hensynssone H570-2 på plankart, samt figur 13 i planbeskrivelsen. Volckmarbrygga på
Sørholmen er revet, basert på plan- og bygningsrådets dispensasjonsvedtak i 2016. Illustrasjon med snitt
av ny produksjonshall på Sørholmen og nytt boligbygg i Konsul Knudtzons gate 49:

Boliger med tilhørende anlegg og samferdselsanlegg i tilknytning til Konsul Knudtzons gate 49:
 Boligbebyggelse B1b med lekeplass f_LK1 – Konsul Knudtzons gate 49 (gnr. 3 bnr. 502)
Eiendommen er i dag bebygd med ½-part av en tomannsbolig, med 3 godkjente leiligheter. Det tillates i
tillegg oppføring av ny boligblokk med inntil 7 leiligheter. Det er illustrert et bygg med 3 etasjer samt
underetasje delvis under terrengnivå/bygd inn i fjellet. Felles lekeplass, minimum 125 m², skal
opparbeides på terrengnivå/ dekke til underetasjen. I tillegg er det krav til 25 m² uteoppholdsareal pr.
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boenhet (privat/felles). Parkering skal skje på egen tomt, med 1,2 biloppstillingsplasser og 2
sykkelplasser pr. boenhet, hvorav 8 - 9 plasser er skissert i parkeringskjeller. Parkering tillates også på
fellesareal f_KV1 (inntil 4 plasser nord for eksisterende bygning). Nytt boligbygg får felles adkomst med
eksisternde boliger, se eget avsnitt nedenfor. Illustrasjon med skissert mulig utbygging:

Nytt bygg kan plasseres inntil 1 m fra eiendommen Konsul Knudtzons gate 61. Det er krav om en 1,8 m
høy støyskjerm i nabogrense mot Konsul Knudtzons gate 47 (ca. 11,4 m lengde fra fasaden). Minimum
50 % av støyskjermen skal ha transparente flater.
 Boligbebyggelse B1c – Konsul Knudtzons gate 45 og 47 (gnr. 3 bnr. 312 og 530, gnr. 3 bnr. 180)
Omfatter eksisterende bygg med ½-part av en tomannsbolig og en enebolig. Reguleres til frittliggende
småhus, med totalt 3 boenheter. Bygningsplassering, høyder, grad av utnytting er tilpasset dagens
bygningsmasse. Ved vesentlig ombygging av eksisterende bygninger stilles krav til avbøtende støytiltak,
se bestemmelsene § 4.1.7. Det er krav til parkering og uteoppholdsareal som for B1b. Felles adkomst, se
eget avsnitt nedenfor.
 Boligbebyggelse B1a – del av Konsul Knudtzons gate 61 (gnr. 3 bnr. 320 og gnr. 3 bnr. 128)
Arealet består av bratt berg og er vist som del av eksisterende byggeområde.
 Gatetun f_GT (del av gnr. 3 bnr. 312 og 180)
Felles adkomst fra Konsul Knudtzons gate, til eksisterende og planlagte boliger i Konsul Knudtzons gate
45, 47 og 49. I dag en uregulert privat adkomst til nevnte eiendommer, med tinglyste rettigheter.
 Felles kjørevei f_KV1 (del av gnr. 3 bnr. 502)
Felles adkomst, utformet for både ferdsel og parkering, fra gatetun f_GT til eksisterende og planlagte
boliger innenfor B1b, dvs. Konsul Knudtzons gate 49. Det er skissert 4 biloppstillingsplasser for B1b.
Boliger med tilhørende anlegg i tilknytning til Sørholmsveien 5:
 Boligbebyggelse B2b – Sørholmsveien 7 (gnr. 3 bnr. 229 og 295), med hensynssone H570-1
Eksisterende bygg reguleres til frittliggende småhus med maksimum 2 boenheter. Dagens
bygningsmasse og terrasseutforming er lagt til grunn ved fastsetting av byggehøyder og grad av
utnytting. Hovedbygningen tillates ikke revet, se bestemmelser om vern § 7.2 og hensynssone H570-1
på plankart samt figur 13 i planbeskrivelsen. Det er krav til parkering og uteoppholdsareal som for B1b.
 Boligbebyggelse B2a med lekeplass f_LK2 – Sørholmsveien 5 (gnr. 3 bnr. 121)
Det tillates etablert boligblokk med inntil 14 boenheter, bruksareal BRA=2050 m² samt maksimal
gesimshøyde kote 25 og mønehøyde kote 26. Skissert utbygging er et 7-etasjes bygg, der fjerde etasje vil
være hovedinngangsnivået fra Sørholmsveien. Illustrasjon, snitt ny boligblokk med nabobebyggelse:
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Innkjøring til begge parkeringsetasjene er skissert fra den nordøstre del av tomta, med henholdsvis nedog oppkjøring til hver parkeringsetasje. Illustrasjon, ajourført til begrenset høring i 2021:

Planforslaget hjemler for at ny boligblokk kan plasseres inntil 0,5 m fra eiendomsgrensen til bolig i vest,
Sørholmsveien 7. Mot eksisterende boligblokk i øst er det på plankart vist en byggegrense på 4 m fra
nabogrensen (=formålsgrense på illustrasjonen). Bestemmelsene § 4.1.3 tillater i tillegg , som illustrert,
innkjøringsrampe til parkeringsetasje inntil 1,4 m utenfor byggegrensen mot Storgata 45. Ettersom
eksisterende boligblokk i Storgata 45 er plassert nærmere nabogrense enn 4 m, hjemler planforslaget
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for inntil ca. 6,5 m byggeavstand mellom planlagt hovedbygning og nabobygget, samt innkjøringsrampe
med en avstand til nabobyggets fasade på mellom 5 til 6 m. Det skal etableres minimum 1,2
biloppstillingsplasser inkl. gjesteparkering og 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.
Lek- og felles uteoppholdsareal skal etableres og opparbeides på sjøterrasse foran bebyggelsen, hvorav
125 m² skal ferdigstilles som lekeplass. Hver boenhet skal i tillegg sikres 10 m² uteoppholdsareal.
Eiendommen er i dag på ca. 430 m², etter utvidelse i sjø vil eiendommen være ca. 725 m², inkludert lekog uteoppholdsarealet foran bebyggelsen.
Det er illustrert to alternative bygninger, se også vedlegg 12 med bl.a. plan, snitt og perspektiver:

 Renovasjonsanlegg (f_R)
Areal for renovasjonsanlegg, for ny boligblokk i Sørholmsveien 5 (B2a) er avsatt ved Sørholmsveien,
nordøst for B2a, på egen grunn og delvis på kommunal grunn. Anlegget tillates oppført i nabogrense
mot Storgata 45, men skal utformes slik at det ikke medfører ulemper i form av lukt eller støy. I forhold
til informasjon gitt ved offentlig ettersyn, ble arealet i forbindelse med begrenset høring i 2021 utvidet
med 3,8 m² mot sør til totalt 19,3 m². Se illustrasjon på foregående side.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i tilknytning til Sørholmsveien (§ 5)
 Sørholmsveien; felles kjørevei, fortau og annet veiareal (f_KV2, f_FT1, f_FT2, f_FT3 og f_AVT)
Sørholmsveien reguleres fra offentlig til felles kjørevei for industriområdet, planlagt ny boligblokk og for
de tilgrensende eiendommer som i dag benytter veien som adkomst. Plankart viser en utvidelse av veien
med endret fortausløsning i forhold til opprinnelig planforslag til offentlig ettersyn 2016. Veistrekningen
har varierende stigning mellom 0,2 og 24%, ovenfor porten har veien en maksimal stigning på 15%.
Bestemmelse § 5.1 stiller krav til at avbøtende trafikksikkerhetstiltak gitt av COWI AS i Veiutredning,
revidert 6.7.2021 (vedlegg 6) skal innarbeides i de tekniske planene. Rekkefølgebestemmelse § 9.2 skal
sikre at tiltakene blir gjennomført i en tidlig fase.
Kjøreveien skal opparbeides som vist på plankartet og med minimum veibredde på 4,0 m inkludert
kantsteinsavklaring/skulder. For å få til en tilpasset møtelomme for personbil og lastebil er veien utvidet
ved Sørholmsveien 2 og langs nordøstside av Sørholmsveien, jf. begrenset høring 2021.
Det skal etableres et sammenhengende fortau fra ny boligblokk i Sørholmsveien 5 (B2a) frem til
eksisterende fortau ved Storgata 42, forbi politiets utkjørsel. I forhold til opprinnelig planforslag er
planområdet utvidet for å muliggjøre dette. Fortauet har i hovedsak 1,5 m bredde.
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Utsnitt fra veiutredningen, som viser planprofil for kjørevei med fortau og utvidet møteplass:

Det er i veiutredningen vurdert og redegjort for flere alternativ for fortau ved Storgata 43 og 45.
Plankart viser hovedalternativ A, men i bestemmelsene åpnes for alternativ B som et minimumskrav.
Utsnitt fra veiutredning (vedlegg 6):

Begge alternativ forutsetter at gjesteparkering for sameiet Storgata 45 opprettholdes. I hovedalternativ
A er dagens fortau foreslått utvidet med rampe for å lage et tydeligere skille på kjøre/parkeringsareal og
gangareal. Alternativ B er en redusert variant hvor dagens fortau på 1,2 m, samt rampe beholdes foran
eiendommens hovedentré. Det er for begge alternativer vist en utvidelse for dekke ved Storgata 45, for
plassering av noen av avfallsdunkene til sameiet, fordi nåværende plassering ikke er forenlig med en
forlengelse av fortauet. Nytt dekke ligger utenfor planområdet, på sameiet Storgata 45 sitt areal som er
regulert til boligformål. I veiutredningen redegjøres nærmere for bakgrunn og vurderinger som er gjort
ved valg av foreslåtte løsninger.
 Parkeringsplass P
Gjesteparkering med 5 skråstilte biloppstillingsplasser for gnr. 3 bnr. 123, dvs. for Sameiet Sørsundet
Boliger, Storgata 45. Arealet fremgår av plankart og bestemmelser, og er illustrert ovenfor. De har for
øvrig sitt parkeringsanlegg for beboerne på kainivå, med adkomst gjennom Storgata 43.
 Sørsundbrua; offentlig kjørevei o_KV og annen veigrunn o_AVT
Sørsundbrua er tatt inn som eget plannivå på plankart, sammen med eksisterende brufundament.
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 6 og § 8)
 Ferdsel o_FA1 med bestemmelsesområde #1
Innenfor ferdselsområdet kan det etableres fylling mellom linje for fyllingsfot og formål Industri/lager.
Bestemmelsesområde #1 angir maksimal utstrekning av fyllingsfot.
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 Ferdsel o_FA2 med bestemmelsesområde #2
Innenfor ferdselsområdet kan det etableres flytebrygger knyttet til virksomheter i industri- og
lagerområdet og til boliger innenfor B2a og B2b.
Øvrige formål
I tillegg inneholder planforslaget areal avsatt til hensynssoner for frisikt (H-140) og bevaring kulturmiljø
(H-570-1 og H-570-2), sistnevnte er nærmere omtalt ovenfor.
Rekkefølgebestemmelser (§ 9)
Det er krav om særlig rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Blant annet er det krav til at
kjørevei med fortau inklusive nødvendige trafikksikkerhetstiltak i Sørholmsveien skal være ferdig
opparbeidet før det gis tillatelse til fylling i sjø i industriområdet og før brukstillatelse kan gis for nye
bygg innenfor IL og B2a. Utviding for dekke for avfallsdunkar til Storgata 45 skal opparbeides samtidig
med nytt fortau. Før det gis tillatelse til nytt bygg innenfor B1b skal felles kjørevei til Konsul Knudtzons
gate 45, 47 og 49 være ferdig opparbeidet, inklusive tiltak i frisiktsonen. Lek- og uteoppholdsarealer skal
være ferdigstilt med funksjonskrav innen det gis brukstillatelse for nye boliger. Det er også krav til
gjennomføring av støytiltak samt oppfølging av bl.a. geotekniske/geologiske forhold i byggefasen.
Krav til anleggsfasen (§ 3.5)
Plan for vern av omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om
igangsetting. I bestemmelsene er det også tatt in krav til at massetransport i hovedsak skal skje fra sjø
ved hjelp av lekter, i henhold til tilrådninger fra Multiconsult AS.
Konsekvenser og virkninger av planforslaget
Konsekvensutredningen (KU) er utarbeidet på grunnlag av fastsatt planprogram. Plandokumentet har en
beskrivelse av hva planforslaget innebærer, hvilke verdier som skal ivaretas, planforslagets
konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak.
Det er konsekvensene av planlagt utvidelsen av industriområdet som er utredet, og det er gitt en
vurdering for to alternative sjøutfyllinger, 3,5 daa respektive 8 daa. Tiltaket er vurdert opp mot et
referansealternativ (null-alternativ) som er fastsatt til: «Dagens situasjon før utfylling i sjøen vest for
Sørsundbrua.» Som følge av utvidelse av planområdet i sjø ved boligblokka, er det utført en
tilleggsutredning, 5.17. Virkningene av planforslaget for øvrig, med planlagt boligbebyggelse, går frem av
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen inneholder også et sammendrag og oversikt av planens konsekvenser
samt beskrivelse av avbøtende tiltak. I kap. 13 beskrives interessemotsetninger og i kap. 14 foretas en
avveining av planforslagets virkninger. Behov for grunnerverv som planforslaget medfører fremgår av
planbeskrivelsen kapittel 10 (s. 33-34).

Forhold til overordnede planer og gjeldende reguleringsplaner

Planforslaget er delvis i strid med kommuneplanens arealdel (KPA), sjøområdeplan for Kristiansund og
kommunedelplan for Kristiansund sentrum. Gjennom vedtak av reguleringsplan for Sørholmen, vil
arealbruken bli fastsatt selv om den eventuelt er i stri med gjeldene overordnede arealplaner.
Tidligere Kommunedelplan for Kristiansund sentrum (1994), viste Sørholmen og arealene langs sjøen,
øst for Sørsundbrua, som industri. Tilgrensende arealer, inkl. Sørholmsveien 7, var avsatt til bolig.
Kommuneplanens arealdel (KPA fra 2011), som omfatter arealer vest for Sørsundbrua, viser 3 daa som
framtidig byggeområde erverv (ikke 3,5 daa som omtalt ved oppstart av reguleringsplanarbeid og i KU).
Planforslaget hjemler for en utfylling på ca. 5,5 daa og totalt ca. 6,0 daa nytt areal til industri (inkl. del av
bratt berg). Kommuneplanen viser ellers arealene som eksisterende boligområde og ferdselsområde/
farled. Bystyret vedtok den 29.8.2017 (PS 17/38) en tilleggsbestemmelse til kommuneplanens arealdel
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med fastsetting av byggegrense mot sjø. Planforslaget medfører en endring i det aktuelle området.
Kommuneplanen har også bestemmelser og retningslinjer som gir føringer for planarbeidet, bl.a. om
støyforhold, estetikk/landskapstilpasning, leke- og uteoppholdsareal og universell utforming.
Kommunedelplan for sjøområdene , vedtatt 15.5.2018, viser sjøområdet som ferdselsområde/farled.
Det er i ettertid oppdaget en feil i sjøområdeplanen. Fra Sørholmen og østover er det vist en
detaljreguleringssone (H910_35), hvor gjeldende reguleringsplan, R-014 fra 1946, fortsatt skal gjelde. I
tillegg har utfyllingen vest for Sørholmen som vist i gjeldende KPA blitt fjernet. Disse endringer er
utilsiktet, og de har heller ikke vært drøftet i planprosessen for sjøområdeplanen.
Ny kommunedelplan for Kristiansund sentrum, endelig vedtatt av bystyret 26.8.2021 i sak 57/21, viser
Sørholmsveien 5 og 7 som framtidig boligbebyggelse og ellers nåværende bolig- og næringsbebyggelse.
Foreslått utvidelse av byggeområde i sjø ved Sørholmsveien 5 er ikke vurdert i sentrumsplanen, men
ovennevnte feil i sjøområdeplanen er rettet. Planforslaget avviker fra sentrumsplanen ved å regulere
Sørholmsveien som felles adkomstvei i stedet for offentlig, og reguleringsplanen har også lavere krav til
parkeringsplasser.
I forslag til kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 (KPA), sendt på høring 1. gang høsten 2020, er
utvidelsen av industriområdet mot vest i samsvar med foreliggende planforslag for Sørholmen og vist
som fremtidig næringsbebyggelse for industri/kontor/lager. Det bratte berget mellom eksisterende
boliger i Konsul Knudtzons gate 63 – 65 og fremtidig industriområde er i KPA vist som en del av et
sammenhengende friområde. Utkastet foreslår også noen endringer for eksisterende boliger hva gjelder
utnyttelsesgrad og byggegrenser mot sjø. Forslag til 2. høringsutkast skal behandles i hovedutvalg plan
og bygning og i bystyret i november 2021, før ny høring og offentlig ettersyn. Endelig vedtak av KPA vil
fastsette arealbruken, ved eventuelt motstrid med underliggende reguleringsplan, jf. dog presiseringer i
de generelle bestemmelsene til KPA (2. høringsutkast).
Planforslaget medfører endring av følgende reguleringsplaner (Ctrl + klikk for lenke til planregister):
 R-006 - Bro over Sørsundet, vedtatt 17.6.1960
 R-014 - Talgøenget – Sørholmsveien, vedtatt 7.1.1946
 R-050 - Området ved det gamle slakteriet (ved Knudtzons gt.), vedtatt 9.11.1962
 R-178 - Ny veiforbindelse: Konsul Knudtzons gt. – Sørsund bro, vedtatt 6.5.1986
 R-193 - Storgata 45, vedtatt 19.6.1990
 R-235 - Storgata 41 – 43, vedtatt 27.5.2003
Endringer av betydning i forhold til gjeldende planer kommer frem av saksframlegg og planbeskrivelse.

Planprosess i korthet
Milepæl
Oppstartsmøte
Kunngjøring av oppstart og
høring av planprogram
Fastsetting av planprogram
1. gangs behandling
Høring og offentlig
ettersyn, 1. gang
Høring og offentlig
ettersyn, 2. gang
Begrenset høring

Dato
15.12.2011
08.03.2012 –
20.04.2012
18.10.2012
21.05.2015
06.01.201617.02.2016
30.05.202013.07.2020
29.5.202116.6.2021

Kommentar
Vesentlig avvik fra KPA, krav om KU
TK, kommunens hjemmeside, brev til berørte parter
20 høringsuttalelser og innspill
Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 12/53
Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 15/14
TK, kommunens hjemmeside, brev til berørte parter
29.12.2015. 16 høringsuttalelser inkl. innsigelser
TK, kommunens hjemmeside, brev til berørte parter
19 høringsuttalelser
Brev til Sameiet Sørsundet boliger, Storgata 45 vedr.
utvidelse av område for renovasjon for B2a. 1 uttalelse

11

Begrenset høring
2. gangs behandling
Bystyrets behandling

10.8.20216.9.2021
15.11.2021
18.11.2021

Brev til eierne av Sørholmsveien 2 vedr. utvidelse av
planområde for møteplass og frisiktsoner. 1 uttalelse
Hovedutvalg plan og bygning
Planvedtak med rettsvirkning (egengodkjenning)

Planoppstart og fastsetting av planprogram
Planlagte tiltak, med en vesentlig større utvidelse av industriområdet enn det kommuneplanens arealdel
hjemler for, utløste krav til konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram. Varsel om oppstart av
privat planarbeid og høring av forslag til planprogram ble kunngjort i Tidens Krav 8.3.2012. Berørte
myndigheter, interesseorganisasjoner, naboer, grunneiere og berørte parter ble varslet ved brev datert
1.3.2012 med høringsfrist 20.4.2012.
Forslag til planprogram ble lagt fram for plan- og bygningsrådet 30.8.2012 som i sak 12/42 vedtok
følgende: «Plan- og bygningsrådet fastsetter ikke planprogrammet, da man ikke ønsker å legge til rette
for en større fylling i sjø til næringsformål enn hva kommuneplanens arealdel hjemler for.»
Planprogrammet ble behandlet på nytt og fastsatt av plan- og bygningsrådet i møte den 18.10.2012, sak
12/53 (2011/2210-32). Planprogrammet (vedlegg 20) redegjør for formålet med planarbeidet,
planprosessen, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Det kom inn til sammen 20 uttalelser til oppstartsvarselet, disse omhandlet både innhold i
planprogram og innspill til igangsatt planarbeid. Uttalelsene ble vurdert ved fastsetting av planprogram,
sak 12/53, et sammendrag med forslagsstillers kommentarer er vedlagt planbeskrivelsen (vedlegg 26).
Forslagsstiller har søkt samarbeid med offentlige myndigheter og ellers foretatt nødvendige
planavklaringer, bl.a. i samrådsmøter i en tidlig fase med havnevesenet og fylkeskommunen. Folkemøte
ble holdt 16.12.2014, med godt oppmøte. Forslagsstiller/plankonsulent informerte naboer og andre
berørte om planutarbeidelse, konsekvensutredning og planprosess. Administrasjon fra plan og byggesak
samt kommunalteknikk var representert på møte.
Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn i 2016
Planforslag med konsekvensutredning mottatt 10.3.2015 ble 1. gangs behandlet 21.5.2015 sak 15/14
(vedlegg 21). Plan- og bygningsrådet vedtok å fremme saken og sende planforslaget på høring og legge
det ut til offentlig ettersyn, etter revisjon i henhold til vedtak. Komplett planforslag forelå 7.12.2015.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn første gang i perioden 6.1.2016 – 17.2.2016. Berørte parter ble
varslet i brev datert 29.12.2015 (2011/2210-79 og 77). Det kom inn 16 uttalelser, hvorav Fylkesmannen i
Møre og Romsdal (Fylkesmannen) og Møre og Romsdal fylkeskommune (fylkeskommunen) kom med
innsigelser, her gitt i sammendrag (se ellers uttalelsene referert i eget avsnitt under):
o Manglende tilrettelegging for barn og unge innenfor boligformålet. Fylkesmannen har innsigelse
fram til egnede areal til lek er sikret i plankart og bestemmelser, samt at planformålet er gitt
funksjons- og rekkefølgekrav.
o Ufullstendig omtale av virkninger for barn og unge.
o Mangelfull dokumentasjon på medvirkning fra barn og unge eller deres representant.
o Støytiltak må innarbeides i planen slik at grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/12 blir tilfredsstilt.
Revisjon av planforslag etter offentlig ettersyn i 2016
Forslagsstiller kommenterte uttalelsene i brev datert 8.3.2016 og 9.9.2016. Når det gjelder barn og unge
viste forslagsstiller til bestemmelsenes rekkefølgekrav og krav til lydnivå på oppholdsarealer. Videre ble
foreslått komplettering av bestemmelsene slik at minimum halvparten av uteoppholdsarealet skal være
fellesareal og at det innenfor fellesarealet skal opparbeides minimum sandkasse, benk og et
lekeapparat. Forslagsstiller utdypet videre i sine kommentarer (sammendrag):
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Krav til lekeareal bør kun gjelde for konsentrerte småhus og blokker med mer enn 4 boenheter. For
eneboliger og rekkehus med færre enn 5 boenheter bør det ikke være krav til fellesareal. Utbygging
av felt B1 og B2 er begge fortetting i områder med eksisterende boligtomter.
For planlagt utbygging i B1b ble foreslått fellesarealet lagt på egen tomt, med minimum 100 m²
fellesareal for inntil 8 leiligheter. Endelig plassering er avhengig av detaljprosjektering av bygningen
og er derfor ikke vist på plankartet.
En utbygging av 16 leiligheter i B2a vil ha krav til 200 m². I felt B2a er det ikke mulig innenfor
området å legge til rette for nærlekeplass på 200 m² på terreng. Å sikre fellesarealet i plankartet er
ikke hensiktsmessig siden areal vert liggende på takterrasser.
Anførte at det vil være mulig å tilrettelegge for uteoppholdsareal i samsvar med det som er skissert.
Kommunen bør derfor be om at innsigelsene trekkes tilbake. Forslagsstiller stiller opp i et møte med
barnas representant, før forslag til endringer oversendes fylkesmannen og fylkeskommunen.

Ovennevnte forslag til planløsning ville etter administrasjonens vurdering ikke imøtekomme
innsigelsene. Den 5.1.2017 ble det derfor avholdt møte mellom forslagsstiller/plankonsulent, barn og
unges representant og kommunens planavdeling vedrørende innsigelsene knyttet til barn og unge. Det
ble stilt krav til at planforslaget sannsynliggjør at både størrelse og kvalitet på lekearealene kan innfris,
før oversendelse til innsigelsesmyndighetene. Når det gjelder medvirkning orienterte saksbehandler
Kristiansund ungdomsråd om planforslaget når det lå ute til offentlig ettersyn i 2016. De har også
kommet med en høringsuttalelse, som tas i betraktning og vurderes ved behandling av planforslaget.
Revidert planmateriale, mottatt i januar 2017, viste seg å ha vesentlige mangler og store utfordringer,
ikke kun ift. til lek, men også når det gjaldt parkering, utnyttelsesgrad, adkomstveier mv. Planavdelingen
ga svar 16.11.2017 (11/2210-124) og hadde møte med forslagsstiller/plankonsulent i des. 2017. I møtet
var det særlig fokus på adkomstveier til begge boligprosjektene og Sørholmen samt forholdet mellom
eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Enighet om at planforslaget må bearbeides av
plankonsulenten, før ny høring.
Revidert planforslag mottatt juli-sept. 2018, viste nytt hovedgrep for lek og opphold tilknyttet boligblokk
i Sørholmsveien 5. Forslaget forutsatte utvidelse av byggeområde med ca. 200 m² i sjø. Areal til lek var
nå avsatt på plankart for begge boligprosjektene, som anbefalt av innsigelsesmyndighetene, men det var
ikke samsvar mellom plankart, bestemmelser, illustrasjoner og planbeskrivelse. Endret plangrep ble
drøftet og besvart av planavdelingen den 29.10.2018 (11/2210-150). Vårt svar omhandlet i hovedsak
tilrettelegging for barn og unge, inklusive bebyggelsens plassering og hovedutforming i forhold til lek og
opphold. Også andre forhold som må bearbeides ble nevnt, med særlig presisering om at planforslaget
må være entydig. Administrasjonen gav, med den informasjon som forelå, aksept for å arbeide videre
med planutkastet, men med følgende føringer: Virkningene av endringen dvs. utvidelse av
byggeområde i sjø for å etablere lekeareal, må vurderes av fagkyndig og gå fram av
planbeskrivelsen. ROS-analysen, tema stormflo, må inkludere vind og bølgepåvirkning. Avbøtende tiltak
må innarbeides i planforslaget. Det ble gitt beskjed om at endringene er av et slikt omfang at det nå vil
bli krav til nytt offentlig ettersyn. Plan- og bygningsrådet har i møter (før nytt offentlig ettersyn) muntlig
blitt informert om foreslåtte endringer og forslag til planprosess.
Vi mottok revidert planforslag inkl. tilleggsutredninger 13.2.2019. Planavdelingen ga tilbakemelding
11.4.2019 (11/2210-156) og hadde møte med forslagsstiller/plankonsulent den 29.4.2019.
Tilleggsutredningen var mangelfull på vesentlige punkter, og planen sikret heller ikke areal for lek
og gjennomføring av nødvendige sikkerhetstiltak på adkomstvei mv. Det vil si, planmaterialet var
fortsatt ikke entydig og oppfylte ikke plan- og bygningslovens minimumskrav til kvalitet.
Nytt planforslag mottatt 18.7.2019, ble gjennomgått og svart ut 8.11.2019 (19/00519-8). Det var nå
primært behov for bedre samordning mellom veiutredning og planforslag, samt krav til
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tilleggskartlegging ved Sørholmsveien. Planavdelingen avholdt møte med COWI som ansvarlig for
veiutredningen, forslagsstiller/plankonsulent og kommunalteknikk 4.3.2020 med anledning av nytt
planutkast. Problemstillinger knyttet til fortau og parkering ved Storgata 43 og 45 ble drøftet og
forskjellige alternativ vurdert. Det ble, som følge av påkrevd forlengelse av fortau, vurdert ulike
plasseringer av avfallsløsning for Storgata 45. I den forbindelse innhentet COWI opplysninger fra ReMidt
og var i april 2020 i dialog med sameiet Storgata 45 for innspill til justerte planløsninger (19/00519-35).
Ny høring og offentlig ettersyn i 2020
Komplett revidert planforslag forelå 25.5.2020, og ble av administrasjonen lagt ut på høring og offentlig
ettersyn 30.5. – 13.7.2020. Berørte parter ble underrettet ved brev datert 28.5.2020 (se 19/00519-52
med høringsbrev og planforslag) med utvidet varsel til aktuelle grunneiere i brev 1.7.2020. Planforslaget
var som nevnt ovenfor vesentlig endret på flere punkter for å imøtekomme innsigelsene, bl.a. var
byggeområdet ved ny boligblokk i Sørholmsveien utvidet med ca. 200 m² i sjø for arealer til lek og
opphold. Konsekvensene av arealutvidelsen var vurdert i en tilleggsutredning (Tilleggsutgreiing 5.17).
Veiutredning, med forslag til avbøtende tiltak langs adkomstveien, var revidert i samråd med
kommunen. Endringene berørte også grunneiere og naboer i og inntil planområdet. Forslag til endringer
listes ikke opp her, det vises til ovennevnte lenke med bl.a. høringsbrevet og planbeskrivelsen som
nærmere omtaler revidert planforslag. Berørte innsigelsesmyndigheter ble bedt om å vurdere
endringene, og gi en tilbakemelding på om innsigelsene med dette kan trekkes tilbake. Kopi av
høringsuttalelser fra 2016 med forslagsstilleres kommentarer fulgte saken på høring.
Revisjon av planforslag etter offentlig ettersyn 2020 og begrenset høring 2021
Kommunalteknikk er, som kommunens veimyndighet, forelagt Statens vegvesen og beboerne sine
uttalelser fra 2020 vedrørende trafikksikkerhetstiltak i Sørholmsveien og Konsul Knudtzons gate.
Kommunalteknikk sine uttalelser i notat 19.4.2021 og 29.3.2021 ble forelagt forslagsstiller sammen med
planavdelingens tilrådinger i notat 26.4.2021. Det ble også avholdt møte med forslagsstiller
/plankonsulent, kommunalteknikk og kommunens planavdeling den 3.5.2021 (19/00519-97) for å drøfte
aktuelle problemstillinger nærmere, jf. notat med oppsummering fra samrådsmøtet (vedlegg 23).
Kommunalteknikk sine anbefalinger til avbøtende tiltak er innarbeidet i revidert planforslag. Se
rådmannens kommentar til høringsuttalelser om aktuelle temaer og rådmannens samlede vurdering til
slutt.
I forbindelse med merknadsbehandling og vurdering av planforslaget ble område for renovasjon for ny
boligblokk i Sørholmsveien 5 foreslått utvidet. Forslaget ble sendt til uttalelse til eier av Storgata 45, som
berørt nabo. Det ble også foreslått justert eiendomsgrense mellom Sørholmsveien 5 og Storgata 45, og
lagt ved reviderte illustrasjoner for planlagt utbygging, jf. brev 29.5.2021 til Sameiet Sørsundet boliger.
Det er også gjennomført begrenset høring vedrørende utvidelse av møteplass i Sørholmsveien. Forslag
til endring ble sendt til uttalelse til eiere av Sørholmsveien 2, pga. utvidelse av planområdet for å sikre
siktforhold i utkjørslene ved eiendommen jf. høringsbrev datert 10.8.2021 vedlagt revidert veiutredning.
Øvrige saksdokumenter er tilgjengelig fra offentlig postjournal (postliste):
 Offentlig journal, søk på 19/00519 (arkivsaksnummer)
 Gammel postliste (frem til mai 2019), saksnr: 2011/2210 – ikke tilgjengelig pr. nå

Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn 2016 og 2020, samt begrenset høring 2021

Det kom inn totalt 16 uttalelser i 2016. Ved nytt offentlig ettersyn i 2020 kom det inn 19 uttalelser.
Forslagsstiller har kommentert uttalelsene i brev datert 8.3.2016, 9.9.2016 og 18.8.2020. Hovedtrekkene
i merknadene, med forslagsstillers og rådmannens kommentar, er referert nedenfor. Observere at der
det er mottatt ny uttalelse i 2020, som vurderes som dekkende for første uttalelsen, vil kun den siste
uttalelse bli referert og kommentert. Merknader fra berørte grunneiere tilknyttet Sørholmsveien
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respektive Konsul Knudtzons gate er gruppert i to avsnitt under. Samtlige uttalelser er vedlagt saken.
Adresser er ajourført og feil rettet. Referanser til planformål samsvarer med foreliggende planforslag,
hvis intet annet er nevnt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.2.2016 – innsigelser
Fylkesmannen hadde innsigelser til planforslaget inntil hensynet til barn og unge samt støy er godt nok
ivaretatt i planen.
Barn og unge
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen,
utdypet i rundskriv T-2/08. For å sikre barns rettigheter må det gjøres plangrep som sørger for at areal til
nærlekeplass blir lokalisert på et sted med gode forhold for opphold og lek, og at den blir etablert med
ulike funksjoner før boenhetene får ferdigattest. Å legge fellesareal til takareal er en unntaksløsning som
bare bør vurderes i spesielle tilfeller. Fylkesmannen vurderer at det kan settes av areal til nærlekeplass i
begge boligfeltene. Fylkesmannen har innsigelse fram til:
 Egnet areal til lekeplass er sikret i plankart som eget planformål og i bestemmelsene.
 Opparbeidelsen må sikres gjennom rekkefølgekrav- og funksjonskrav i bestemmelsene (har forslag
til tekst). Grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/12 skal innfris for lekearealene. Nødvendige støytiltak
skal fremgå av plankart og bestemmelser.
Forslagsstillers kommentar, se ovenfor «Revisjon av planforslag etter offentlig ettersyn i 2016»
Rådmannens kommentar: Det har vært en utstrakt dialog mellom planavdelinga og forslagsstiller og det
er gjort vesentlige endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen. Revidert planforslag, sendt
på høring i 2020, viser areal til lekeplasser som eget formål tatt inn på plankart (f_LK1 og f_LK2).
Bestemmelsene har krav til minste størrelse på opparbeidet lekeareal på minimum 125 m², for øvrig er
bestemmelsene presisert for å sikre kvalitet og gjennomføring (§§ 4.1.5, 4.3 og 9.3). Det er i tillegg krav
til felles/private uteoppholdsareal, som kan dekkes på terrasser og balkonger. For ny boligblokk i
Sørholmsveien 5 (B2a) er byggeområdet utvidet med ca. 200 m² (i dag sjøareal), for etablering av arealer
til lek og opphold. Konsekvensene av arealutvidelsen er vurdert i tilleggsutredning 5.17 og forslag til
avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Samlet arealkrav til uteoppholdsareal for
Sørholmsveien 5 er redusert i forhold til tidligere høringsforslag, men er tilnærmet forslag til ny
sentrumsplan. I bestemmelsen er også tydeliggjort hva som gjelder for eksisterende respektive planlagte
boenheter. Planbeskrivelsen er komplettert og ajourført. Barn og unges representant har gitt
tilbakemelding til planavdelingen på at det nye plangrepet kan aksepteres. Innsigelsen er nå trukket, se
Fylkesmannens uttalelse 8.7.2020.
Støy
Fylkesmannen viser til at støy fra veitrafikk overskrider grenseverdiene for utendørsstøy ved flere av de
eksisterende boligene og på arealet rundt bygningene. Støy bidrar til redusert velvære og trivsel, og
påvirker folks helsetilstand. Det er derfor svært viktig å legge til rette for langsiktig arealdisponering som
forebygger støyproblem. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/12 gjelder blant
annet for etablering av nye boenheter, samt ved oppgradering og utvidelse av eksisterende virksomhet.
Gul støysone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger. For å ivareta hensynet til støy i arealplanleggingen kreves derfor at grenseverdiene i tabell 3
gjøres gjeldene for hele planen. For boenheter med støynivå over grenseverdiene må følgende sikres i
bestemmelsene:
 Alle boenheter skal være gjennomgående med tilgang til stille side, hvor grenseverdiene i tabell 3
tilfredsstilles
 For hver boenhet skal minimum 50 % av oppholdsrom inkludert minimum ett soverom ha
vindusfasade mot stille side, hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles
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Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles
Minst 75 % av felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3

Forslagsstillers kommentar (sammendrag): Bestemmelsene omfatter lydkrav både i anleggsperioden
(§ 3.5), ved boligetablering (§ 4.1.7) og støy fra industrivirksomhet (§ 4.4.5). Er enig i at grenseverdiene i
tabell 3 skal gjelde for hele planen, i tillegg til at de 4 kulepunktene tas inn i bestemmelsene.
Støyrapport viser at konsekvensene av utbygging i forhold til 0-alternativet vil være at Sørholmsveien 7,
Konsul Knudtzons gate 47, og nytt bygg i Konsul Knudtzons gate 49 får støy over grenseverdiene.
Overskridelsen er minimal og kun på en fasade. Støyrapporten legger opp til at det bør vurderes tiltak
for disse bygningene. Nødvendige tiltak må avklares i samband med byggesøknad for respektive tiltak.
Rådmannens kommentar: Bestemmelsene vedrørende støy §§ 4.1.7 og 4.4.5 er komplettert og
konkretisert med avbøtende tiltak. Krav til støytiltak på eksisterende boliger innenfor planområdet
innfaller først ved en eventuell vesentlig ombygging av disse boliger. Bestemmelsene er ajourført med
henvisning til T-1442/2021, tabell 2. Innholdsmessig er det den samme. Støyutredningen viser imidlertid
at Sørholmsveien 7, som følge av tiltaket, vil få en økning i støy fra veitrafikk ved fasade mot nord på
inntil 4 dB, fra maksimalt 54 dB til 58 dB. T-1442 anbefaler avbøtende tiltak dersom endringer i støynivå
på støyfølsom bebyggelse endres merkbart (>3,0 dB) og nivået samtidig overskrider retningslinjens
anbefalte grenser (>55 dB). Bestemmelsene er derfor i samråd med forslagsstiller komplettert før
sluttbehandlingen, slik at det i neste fase stilles krav til tiltaksutredning for denne boligen.
Overskridelsen gjelder kun fasade mot vei, og aktuelle avbøtende tiltak vil være fasadetiltak som
reduserer innendørs støynivå. Eier skal få tilbud om fasadetiltak, hvis det er nødvendig for å oppfylle
anbefalte krav. Det er tatt inn særlige rekkefølgekrav til gjennomføring av støytiltak på Sørholmsveien 7,
knyttet til brukstillatelse for nytt industribygg på Sørholmen, jf. komplettering av §§ 4.1.7 og 9.6.
Innsigelsen er nå trukket, se Fylkesmannens uttalelse 8.7.2020.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal – trekking av innsigelser, 8.7.2020
I revidert planforslag har kommunen imøtekommet innsigelsene. Fylkesmannen godkjenner med dette
endringene og frafaller innsigelsen. Har imidlertid følgende merknad til plankartet:
 Det er gitt plankrav om 11 m lang og 1,8 m høy støyskjerm i grense mot Konsul Knudtzons gate 47,
og ifølge bestemmelsene skal denne være tegnet inn på plankart, men denne kan ikke ses i planen.
Forslagsstillers kommentar: Støyskjermen i grense mot Konsul Knudtzons gt. 47 er tatt inn i plankartet
og synes i SOSI-fila. Kommunen må vurdere om det er ønskelig med en tydeligere framstilling av
støyskjermen i plankartet.
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til orientering. Tegneregler gjør at støyskjermen ikke vises så
godt på plankartet, men den er korrekt vist i henhold til gjeldende spesifikasjoner i SOSI-fila (digital
plan). Det er i illustrasjoner (vedlegg 12) og planbeskrivelse (fig 20 og 21) tydeliggjort bestemmelsenes
krav til skjermens lengde og plassering, jf. § 4.3. Utsnitt av illustrasjon:
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Møre og Romsdal fylkeskommune – innsigelse, 22.2.2016
Fylkeskommunen hadde innsigelse til planforslaget på grunn av hensynet til barn og unge, samt
merknad knyttet til kulturminner fra nyere tid samt noen planfaglige råd.
Kulturminne fra nyere tid
Innenfor planområdet ligger fire kulturminner av betydelig verdi:
a) Volckmarbrygga, klippfiskbrygge fra før 1850 og Clausenbrygga, tørrfiskbrygge fra etter 1850:
Fylkeskommunen viser til at de ved planoppstart ga signaler om innsigelse mot reguleringsplanen
hvis den la opp til riving av bryggene. Clausenbrygga er ivaretatt i planforslaget. Volckmarbrygga
fyller kriteriene for når kulturminner bør anses som regionale eller nasjonale, da den forteller om
klippfisktilvirkningens historie, en viktig del av regionens historie. Brygga er også av stor betydning
med sin godt synlige plassering ved innseilingen til Kristiansund havn, og er viktig som en del av
havnemiljøet. Etter en samlet vurdering, og gitt dagens situasjon, varsler fylkeskommunen at de
likevel ikke vil ha innsigelse til riving av brygga.
b) Batterihammeren, Krigshistorisk kulturminne fra Napoleonskrigene:
Fylkeskommunen viser til at i «Retningslinjer for havnebebyggelsen» er det tilrådd at «Utfyllinger
som svekker havnebassengets rolle i bybildet bør ikke tillates. (….). De gjenværende bergknausene
mot havnebassenget bør vernes mot ytterligere utbygging». Selv om kommuneplanen legger til
rette for fylling vurderer fylkeskommunen dette som uheldig, og fyllinga er også utvida i forhold til
det som kommuneplanen åpner for. Batterihammeren er vurdert som et regionalt viktig. Ny fylling
med industrihall oppå, samt leilighetsbygget på toppen vil frata kulturminnet det meste av sin verdi.
Fylkeskommunen tilrår primært at utbyggingsprosjektet, særlig leilighetsbygget, blir justert og
tilpasset Batterihammerens karakter.
c) Sørholmsveien 7, bolighus fra 1846:
Av hensyn til Sørholmsveien 7 tilrår fylkeskommunen at ny boligblokk i Sørholmsveien 5 får redusert
størrelse og høyde og at den blir trukket lengst mulig unna Sørholmsveien 7.
Forslagsstiller har ikke kommentert merknadene.
Rådmannens kommentar:
a) Det er tatt inn bestemmelser om vern av Clausenbrygga og hovedbygningen i Sørholmsveien 7, se
§ 7.2. Volckmarbrygga er revet basert på dispensasjonsvedtak av 31.3.2016. Planbeskrivelsen er
ajourført i forhold til status for kulturminner og kulturmiljø, også i forhold til øvrige kulturminner.
b) Batterihammeren: Bystyret vedtok ved behandling av retningslinjer for havnebebyggelsen i 2007, i
sak 07/14, en tilrådning om at «Sørholmen bør videreutvikles.», og KPA fra 2011 viste som omtalt
ovenfor en utvidelse med ca. 3,0 daa. Det ble den gang ikke fremmet innsigelser mot dette fra
myndigheter med innsigelsesadgang. Retningslinjer som nevnt av fylkeskommunen ligger likevel
fast, sammen med kommuneplanens overordnede anbefalinger for arealbruken i det indre
havnebassenget. Havnebassenget er en svært viktig del av Kristiansunds historie og identitet, og
uten tvil byens viktigste byrom. Det bør derfor ved utbygging vises varsomhet. Gjennom
reguleringsplanprosessen for Sørholmen har det vært et politisk flertall for å legge til rette for en
videre utvikling av industribedriften på Sørholmen, og dermed vurdere en ytterligere utvidelse av
industriområdet jf. fastsetting av planprogram og 1. gangs behandling av planforslaget. Det sentrale
spørsmålet er omfanget av utvidelsen, og hvilke avbøtende tiltak som skal kreves gjennom juridisk
bindende plan. Plan- og bygningssjefen hadde følgende vurdering ved 1. gangs behandling:
(…)Utfyllingen og den påtenkte hallen skal skje i et i dag urørt naturområde i innseilinga til
Kristiansund. I tillegg har området, Batterihammaren, stor kulturhistorisk interesse.
Utgangspunktet for vurderingen er at det alt i gjeldende kommuneplan vedtatt i 2011 er åpnet
for en utfylling i området for etablering av en hall. Konsekvensutredningen viser ikke vesentlig
større konfliktpotensial med denne økningen. Landskapsmessig vil den mest åpenbare
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konsekvensen bli en mye større hall enn det som kommuneplanen åpner for, og slik sett gi større
innvirkning på landskapsopplevelsen(..)
Vurdering: Tiltakets positive økonomiske virkninger for søkers virksomhet er betydelige, og det er
mange arbeidsplasser som er avhengige av bedriftens positive utvikling. Siden de negative
konsekvensene er begrensede, bør planforslaget legges ut til offentlig ettersyn(…)
Batterihammeren, Krigsminnelokalitet, regionalt vernet 10.8.2017, har i kulturminnesøk avgrensing
som vist med blå farge i kartutsnittet:

Tidligere godkjent produksjonshall vises også i bakgrunnskartet, jf. byggesak 2015/548 omtalt i
planbeskrivelsen s. 22. Planforslaget hjemler for å bygge en dobbelt så stor bygning, med en lengde
på ca. 100 m istedenfor 60 m, men med samme høyde.
I planbeskrivelsen anføres at i spenningsforholdet mellom nye industribygg plassert nært
industribygg basert på tidlegare tradisjonelle byggemåter, vil en få fram at Kristiansund er en by i
utvikling og som gir grunnlag for framtidig vekst. Ifølge konsekvensutredningen vil planforslaget
påvirke Batterihammeren og innseiling til Kristiansund havn, med sine samlede middels/store
landskaps- og kulturmiljøverdier. Konsekvenser av tiltakene for kulturmiljø, i forhold til nullalternativet, er vurdert til middels negativ konsekvens. Konsekvenser for landskapsverdier er
vurdert som liten/middels negativ konsekvens. I rådmannens høringsutkast for ny KPA høsten 2020
og i forslag til 2. høringsutkast lagt fram til politisk behandling høsten 2021, er utvidelsen av
industriområdet mot vest i samsvar med foreliggende planforslag og vist som byggeområde for
fremtidig næringsbebyggelse.
Illustrasjon fra 3D-modell fra vest mot Sørholmen, med eksisterende og planlagt bebyggelse:

Når det gjelder forslag til leilighetsbygg oppe på fjellhammeren, Konsul Knudtzons gt. 49, innstilte
plan- og bygningssjefen ved 1. gangs behandling av planforslaget på at arealet ble tatt ut av
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planforslaget. Begrunnelsen var bl.a. at prosjektet hadde et formuttrykk og en plassering i
landskapet som er fremmed i området. Se nærmere omtale og vurdering i saksframlegget, PS 15/14.
Plan- og bygningsrådet vedtok likevel å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Leilighetsbygget ble i
samråd med administrasjonen og til ny høring 2020 vesentlig omarbeidet, slik at hovedbygningen
må gis et formuttrykk og en plassering som bedre samstemmer med omkringliggende boligbygg av
tradisjonell karakter. I planbeskrivelsen er det redegjort for de alternativer som er vurdert (s. 17 ),
der også mulighetene for å sikre et tilstrekkelig godt felles leke- og uteoppholdsareal for leilighetene
har vært førende for valg av løsning. Underetasjen med parkering og leke- og uteoppholdsareal på
dekket ovenpå, er trukket inn mest mulig, men vil likevel bli godt synlig mot fjellveggen:

For å tilpasse underetasjen til terrenget er det planlagt å bruke så mye som mulig av tomtelengden
og slik unngå store kontraster mellom fjellveggen og denne etasjen. I planbeskrivelsen anbefales
også at fasadekledning må ha en utforming som tar hensyn til nabobygg for å unngå store
kontraster. Reguleringsbestemmelsene har krav om høy estetisk og arkitektonisk kvalitet og
utforming, jf. §§ 3.4 og 4.1.3. Prosjektet vil være teknisk utfordrende og det vil det være behov for
nøye oppfølging både ved prosjektering og utførelse for å få en tilfredsstillende helhet. Hvis en
ønsker en mer nennsom utbygging, vil oppføring av konsentrert småhusbebyggelse med færre
boenheter og med inntil tre etasjer være et alternativ. Planforslaget åpner for dette, men det er ikke
illustrert eller utredet videre av forslagsstiller.
c) Sørholmsveien 7 (rød bygning til venstre):

Foto v/ saksbehandler 2008, med Sørholmsveien 7, 5 og 2 samt Storgata 45 (før oppussing av boligblokk)
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Ny boligblokk i Sørholmsveien 5 er av forslagsstiller søkt tilpasset eksisterende boligmasse i Storgata
45. Ved 1. gangs behandling av planforslaget ble skissert bygg med 7 etasjer vurdert for høyt og
dominerende sett i forhold til sine omgivelser, men ble likevel anbefalt å prøves gjennom høring.
Ved offentlig ettersyn 2016 fulgte også «Illustrasjon – alternativ skisse Sørholmsveien», utformet
etter plan- og bygningsrådets vedtak i sak 15/14 om at det må lages en illustrasjon (..) med lavere
høyder som viser en nedtrapping mot bebyggelsen vestenfor (..). Skissene viste en reduksjon med
avtrapping, fra 7 etasjer mot Storgata 45 i øst ned til 4 etasjer mot bolig i Sørholmsveien 7 i vest, og
med gesimshøyde omtrent på samme nivå som nabohuset. Mot Sørholmsveien var bygget illustrert
med ca. 3 etasjer. Forslagsstiller reserverte seg dog og mente at illustrasjonene kun var av
orienterende art og ikke et reelt alternativ med hensyn til ønske om antall leiligheter i planforslaget.
Etter offentlig ettersyn ble forslagsstiller anbefalt å arbeide videre med utgangspunkt i ovennevnte
alternative skisse. Selv om skissert avtrapping mot vest ble vurdert som en forbedring, tilrådde
administrasjonen at volumoppbyggingen av huset ble vurdert sammen med høyde og takform. Det
ble også presisert at plankart og bestemmelser må fastsette tiltakets ytre rammer, og gi klare
føringer for bygningens utforming. Dette er til viss del imøtekommet. I foreliggende planforslag er
boligblokka ikke vesentlig endret i forhold til opprinnelig forslag (høring 2016) når det gjelder tillatt
høyde, volum og plassering. Grunnplanet er justert med hensyn til sikkerhet mot stormflo. Nytt er,
som tidligere omtalt, felles sjøterrasse med leke- og uteoppholdsarealer foran bebyggelsen. Antall
leiligheter er redusert fra maksimalt 16 til 14.
Det er illustrert to ulike utbyggingsformer, der deler av de øverste etasjene er trekt inn og illustrert
med en avtrapping mot vest, her utsnitt fra vedlegg 12:
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Prosjektet er fortsatt høyt og dominerende i forhold til den småskala boligbebyggelsen, og
fylkeskommunens tilrådning om plassering og høyde er ikke tatt til følge. Skissert avtrapping er
mindre enn i den alternative skissen fra 2016, nå med en avtrapping fra 7 ned til 5 etasjer mot
Sørholmsveien 7, i stedet for 4. Utformingen vurderes imidlertid som en klar forbedring i forhold til
opprinnelig forslag. Skissene viser ulike måter å dele opp fasaden mot sjøen på, gjennom å lage
vertikale volum som bryter opp flata mot sjøen. Terrasseringen av toppetasjene mot vest er
tydeligere i alternativet øverst og husets volumoppbygging vurderes som mer avstemt. Rådmann
tilrår at det ved detaljprosjektering arbeides videre med utgangspunkt i den øverste illustrasjonen.
Rådmannen mener at en avtrapping av toppetasjene bør sikres gjennomført. Det kan gjøres ved at
det i plankartet fastsettes differensierte høyder på bebyggelsen, alternativt kan illustrasjonene
gjøres juridisk bindende. Prosjektet ansees imidlertid ikke på nåværende tidspunkt gjennomarbeidet
i slik grad at dette vurderes som hensiktsmessig. Bestemmelse § 4.1.3 er derfor i samråd med
forslagsstiller komplettert, med en klar føring om at øverste etasjene skal trekkes inn med en
avtrapping av de to toppetasjene mot vest. For øvrig vises til § 3.1 med krav om at det med søknad
om byggetiltak skal følge «Estetisk omtale for bygg, også i forhold til omgivelsene, inklusive omtale
av materialbruk og farger» samt til oven nevnte § 3.4 med krav om kvalitet.
Illustrasjon fra 3D-modell fra øst mot Sørholmen, med eksisterende og planlagt bebyggelse:

Med hensyn til landskapet og den overordnede bebyggelsesstrukturen, vurderer rådmannen
bygningens høyde og omfang i forhold til omgivelsen som akseptabel. Prosjektet har imidlertid flere
utfordringer i forhold til beliggenheten ved Sørholmsveien med nabobebyggelse tett inntil. Det vises
her til rådmannens kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen og naboprotester nedenfor.
Rådmannen viser for øvrig til at fylkeskommunen ikke har fremmet innsigelse med hensyn til
kulturmiljø, og de har ved ny høring i 2020 heller ikke merknader til det reviderte planforslaget, jf.
uttalelse nedenfor. Det vises for øvrig til den rådmannens samlede vurderingen av planforslaget til slutt.
Barn og unge
Fylkeskommunen viser til planomtalen som tar utgangspunkt i ett konkret prosjekt, mens
reguleringsplanen åpner for flere. Det påpekes at dette er uheldig, da det i kart og bestemmelser med
dette ikke er sikret at det blir etablert nok lekeareal på terreng i Konsul Knudtzons gt. 49, ei heller på
takterrassen i Sørholmsveien 5. Barn og unges interesser er dermed ikke sikra. Det kommer ikke frem
om barn og unges representant har deltatt i prosessen, og det er heller ikke sannsynliggjort at
kvalitetskravene i bestemmelsene er mulig å oppnå. Bemerker også at planbeskrivelsen skal være mest
mulig nøytral og faglig framstilling av planens innhold og virkninger. Fylkeskommunen har innsigelse på
følgende punkter, grunngitt i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge:
- Manglende tilrettelegging for barn og unge i boligformåla (størrelse og kvalitet på utearealer)
- Ufullstendig omtale av virkninger for barn og unge
- Medvirkning
Forslagsstillers kommentar, se ovenfor «Revisjon av planforslag etter offentlig ettersyn i 2016»
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Rådmannens kommentar: Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen, se
merknadskommentar til Fylkesmannen ovenfor og til fylkeskommunens trekking av innsigelse 3.7.2020.
Planfaglig vurdering
 Sørsundbrua må reguleres i to plan (nødvendig rent planteknisk for å sikre brutraséen).
 Bestemmelse § 3.1 om krav til utomhusplan er tvetydig, og tilrås endret.
 Merknader i forhold til behandling av kommuneplanens arealdel (KPA) mv.
Forslagsstillers kommentar (sammendrag): Viser til vedtatt planprogram og ser det ikke som nødvendig
med eget plankart for Sørsundbrua. Foreslår noen presisering av bestemmelsene, hva gjelder grad av
utnytting og maksimum antall boenheter.
Rådmannens kommentar: Revidert plankart viser Sørsundbrua i eget plannivå. Både plankart og
bestemmelser er endret og er mer detaljert slik at det tydelig fremgår hva som gjelder for eksisterende
respektive planlagt boligbebyggelse. Forhold vedrørende forføyning av planprogram og KPA er svart ut i
egen sak. Merknadene tas for øvrig til orientering.
Møre og Romsdal fylkeskommune – trekking av innsigelse, 3.7.2020
Fylkeskommunen viser til at planen er omarbeidet på flere punkter etter at de la ned innsigelse til
planforslaget i 2016. Konsekvensutredningene er supplert når det gjelder barn og unge, i tillegg er
lekeareal med tilhørende bestemmelser inkorporert i planen. Fylkeskommunen frafaller med disse
grepene innsigelsen, og planen kan med dette egengodkjennes.
Forslagsstillers kommentar: Ingen merknad til innspillet.
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning.
NTNU Vitenskapsmuseet, 7.1.2020 og 10.7.2020
NTNU gjennomførte marinarkeologisk undersøkelse i 2014, og vurderer at denne gir tilstrekkelig
grunnlag for avklaring av forholdet til kulturminner under vann også for forslag til utvidelse med en
sjøterrasse (f_LK2). Det er ikke behov for ytterligere marinarkeologiske undersøkelser. NTNU har i sin
høringsuttalelse ingen ytterligere merknader til planen, slik den foreligger.
Forslagsstillers kommentar: Ingen merknad til innspillet.
Rådmannens kommentar: Merknadens tas til etterretning. Bestemmelse § 9.8 er ajourført, slik at krav til
marinarkeologisk registrering i byggesaken utgår, ettersom dette allerede er avklart.
Statens vegvesen, Region midt, 21.1.2016
a) Det går frem av planbeskrivelsen at utvidelsen av industriarealet ikke vil medføre mer trafikk til
området over Sørholmsveien, gitt at Jemar Nordpower AS ikke øker antall ansatte eller produksjon,
men boligbebyggelsen vil medføre en mindre økning av trafikken. Statens vegvesen (SVV) bemerker
at i plansammenheng må trafikkmengden som genereres beregnes ut fra arealets størrelse,
utnyttelsesgrad og potensiale. Sørholmsveien er smal og stedvis svært bratt. Videre ligger veien i et
svært bratt terreng, med høye skjæringer og fyllinger på begge sider, samt murkonstruksjoner og
bebyggelse nært inn mot veien. Slik Sørholmsveien fremstår, selv med planlagt oppgradering, vil den
ikke ha en god standard for å betjene industriområdet på en tilfredsstillende måte. SVV presiserer at
det er viktig at man gjennomfører nødvendige utbedringer og sikkerhetstiltak på adkomstveien før
eller samtidig som det startes arbeidet med utfylling på Sørholmen og foreslår komplettering av
rekkefølgebestemmelsene.
b) Arealbruken samsvarer i grove trekk med overordnet plan. Oppsummert har SVV likevel merknader
til planlagt veiløsning og mangelfull redegjørelse for bruk av eksisterende bygninger, samt en
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merknad til eventuell justering/endringer av eksisterende fylling innenfor byggegrensen som må
avklares nærmere med SVV.
Forslagsstillers kommentar (sammendrag):
a) Trafikk i Sørholmsveien vil i hovedsak genereres av trafikk til ny boligblokk og til industriarealet.
Trafikkmengden til boliger vil ut fra erfaringstall kunne fastsettes rimelig nøye, mens framtidig
trafikk til industriarealet vil være mer ukjent. Med bakgrunn i dagens industri på området er det i
konsekvensutredningen vurdert at tilrettelegging av en sjøutfylling ikke vil medføre vesentlig
endring i trafikkforholdet i forhold til en utfylling i samsvar med kommuneplanens arealomfang.
Vurdering av mulig industrietablering og mulig turproduksjon: I håndbok V713 Trafikkberegninger er
erfaringstall på turproduksjon for industri 3,5 ÅDT (trafikk pr. døgn) pr. 100 m² industriareal eller 2,5
ÅDT pr. ansatt. Planlagt og eksisterende bygg innenfor industriområdet vil ha et omfang på ca. 4 100
m² som gir en turproduksjon på ca. 144 ÅDT. Ved å benytte ansatte som grunnlag vil trafikk pr. døgn
være ca. 50 ÅDT. I støyrapporten er det lagt til grunn en økt turproduksjon på 90 ÅDT (fra dagens 70
til 160 ÅDT). Forslagsstiller samtykker i endring av rekkefølgebestemmelsene.
b) I plankartet er bygningsmassen under Sørsundbrua vist som «Bygg som inngår i planen». SVV skriv
at de i utgangspunktet ønsker at eksisterende bygning må saneres før nytt bygg (h1) tas i bruk, slik
at en får flytte dagens aktivitet bort fra Sørsundbrua. Forslagsstillers vurdering er at det som er vist
som «Bygg som inngår i planen» inngår som en del av industridriften og vil ikke være til hinder for
nåværende bruk av Sørsundbrua. Mener behov for sanering må vurderes i samband med en
eventuell utvidelse av brua.
Rådmannens kommentar:
a) Det vises til forslagsstillers kommentar vedrørende forventet trafikkmengde fra industriområdet.
Støyutredningens anslag på ca. 160 ÅDT etter utbygging av både ny boligblokk og utvidelse av
industriområdet vurderes som et rimelig estimat, selv om det foreligger en viss usikkerhet. Tall fra
forslagsstiller viser at trafikkmengden både kan bli noe høyere eller lavere enn dette, med en ÅDT i
et spenn fra ca. 130 til 225 (jf. ovennevnte beregningsgrunnlag for industri samt turproduksjon fra
boliger). I planbeskrivelsen pkt. 2 var det tidligere nevnt at behovet for kontorlokale for dagens
virksomhet er dekket gjennom et nytt bygg fra 2008, men at det er ønskelig å kunne ha tilgang til
areal til anna kontorvirksomhet i samband med endringer i framtida. Siste avsnittet er i samråd med
forslagsstiller nå fjernet, da en slik ev. bruk ikke vil være i samsvar med reguleringsformålet som
angir industri og lager, jf. plankart og bestemmelse § 4.4.1. Dette underbygges også av bl.a. støy- og
veiutredning, som har lagt til grunn trafikkmengder generert av industri og erfaringstall fra dagens
aktivitet med båtproduksjon. Utført oppgradering av kai skal også bidra med mer transport sjøveien.
Veiutredningen fra COWI er revidert i samråd med kommunen, se beskrivelse i utredningen med
oppdaterte vedlegg. Revidert plankart viser en utvidelse av veien med endret fortausløsning.
Reguleringsbestemmelse § 5.1 stiller krav til at avbøtende trafikksikkerhetstiltak, gitt av COWI, skal
innarbeides i de tekniske planene. Komplettering av rekkefølgebestemmelse § 9.2 skal sikre at
tiltakene blir gjennomført i en tidlig fase. Se også merknadskommentar til ny uttalelse fra SVV
18.6.2020 samt rådmannens samlede vurdering til slutt.
b) Bygg som inngår i planen i industriområdet er endret, slik at revidert planforslag ikke hjemler for
tiltak på eksisterende industribygninger under Sørsundbrua eller gjenoppbygging ved en eventuell
brann. Se for øvrig merknadskommentar nedenfor.
Statens vegvesen, Transportforvaltning midt, 18.6.2020
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:
a) Reguleringsplanen for Sørholmen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015 med et areal som strakk seg
utover det som var avklart i kommunens overordnede planer. SVV viser også til kommunedelplan for
sjøområdene og arbeidet med ny sentrumsplan, og mener kommunen burde sett arealbruken og
transportsystemet i sammenheng. Et sentralt spørsmål er om det er tilrådelig å tilrettelegge for
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arealbruk som potensielt genererer mer næringstransport på Sørholmsveien. Slik overordnet
vurdering burde inngått i kommunedelplanarbeidet for sentrum.
b) Av planomtalen fremgår det at større areal kan gi mulighet for å etablere større kai på Sørholmen,
slik at noe av transporten kan skje sjøveien. SVV påpeker at dette må vurderes nærmere, og at det i
så fall må inngå som formål i reguleringsplanen.
c) SVV viser til tidligere uttalelse til reguleringsplanen med bemerkninger til trafikksikkerheten og
fremkommeligheten på Sørholmsveien. SVV har forståelse for at både terreng og bebyggelse legger
begrensninger, men vurderer også regulert oppgradering som utfordrende for fremkommeligheten,
da spesielt med tanke på lange og/eller tungt lastede kjøretøy.
Forslagsstillers kommentar:
I samsvar med § 4.4.3 i planbestemmelsene kan det etableres kai innenfor område IL (Industri/ lager).
Det er vurdert at det ikke er behov for eget formål i plankart for dette. Det har vært næringsvirksomhet
i lang tid på Sørholmen, og etableringen er i samsvar med overordnede planer. Planlagt industritiltak vil
være en naturlig forlenging av den virksomhet som er i området og vil sikre arbeidsplasser.
Rådmannens kommentar:
a) Rådmannen er enig med SVV om at arealbruk og transportsystem må ses i sammenheng og vurderes
i overordnede arealplaner. Selve utvidelse av industriområdet omfattes av KPA og ikke av
sentrumsplanen. Det har gjennom flere planprosesser vært et politisk flertall for å legge til rette for
en videre utvikling av industribedriften på Sørholmen. Omfanget av utfyllingen har likevel vært et
sentralt vurderingstema i flere planfaser. Forslaget ble konsekvensutredet første gang på
overordnet nivå ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2009-20, jf. KU juni 2010. I forhold til byog tettstedsutvikling/ nærmiljø ble foreslått utvidelse vurdert å ha marginale overordnede
virkninger, men det ble konstatert at det ville medføre at næringsaktiviteten kommer nærmere
boligbebyggelsen. Videre ble det vurdert at utbygging vil medføre noe økt trafikk på en fra før dårlig
adkomstvei, og at opprustning av vei og gjennomføring av avbøtende tiltak forutsettes bekostet av
utbygger. Arealet ble i endelig vedtatt KPA, jf. vedtak av 22.2.2011 sak 11/13, ut fra en samlet
vurdering redusert fra ca. 8-10 daa til ca. 3 daa. Planinitiativ til å utvide industriarealet i samsvar
med opprinnelig søknad og i strid med KPA, utløste derfor krav til ny konsekvensutredning ved
oppstart av detaljregulering. Fastsatt planprogram (vedlegg 20) redegjør for bakgrunn, og formålet
med reguleringsplanarbeidet samt behovet for utredninger, jf. melding om vedtak av planprogram
8.5.2014 inkl. sak 12/53 med plan- og bygningssjefens vurdering av forslaget opp mot blant annet
KPA (s. 11), her et utdrag (sitat):
«Som det fremgår av høringsuttalelsene og kommentarene til disse har bedriften i dag svært
trange atkomstforhold. Selv om bystyret har gitt klart signal om at bedriften bør gis muligheter
for fortsatt drift og utvikling, vil adkomsten til området være en dimensjonerende faktor.
Rådmannen var positiv til bedriftens innspill i kommuneplanprosessen, under forutsetning av at
utvidelsen av Sørholmen ikke generer økt trafikk til/fra området, jf. sak 09/27 til plan- og bygningsrådet 14.05.09. Nå sier forslagsstiller i planprogrammet at det er ønskelig med en høy
utnytting av arealet både ut fra regionen sitt behov for næringslokaler og ut fra firmaet sitt
ønske om en forsvarlig avkastning av avsatt kapital, jf. planprogrammets pkt. 1. I utredningstema i pkt. 5.7 konstateres at en utbygging på Sørholmen vil føre til økt trafikk. Hvordan
adkomsten skal oppgraderes slik at den er teknisk og trafikksikkerhetsmessig forsvarlig vil være
et viktig spørsmål som må besvares gjennom planarbeidet. Hvor stor utnyttelsesgrad som skal
tillates på industriområdet vil også være et vurderingstema ved behandling og fastsetting av
reguleringsplan.»
Temaer som er vurdert og utredet i reguleringsplanprosessen i henhold til fastsatt planprogram er
konsekvenser for blant annet by- og tettstedsutvikling (5.6), transportbehov og trafikksikkerhet
(5.7), sjøtrafikk (5.8) samt barn og unge sitt oppvekstmiljø (5.9). Det vises her til KU, vedlegg 7.
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I rådmannens forslag til 2. høringsutkast til Kommuneplanens arealdel 2020-2032, lagt fram til
politisk behandling første gang 4.10.2021, er utvidelsen av industriområdet konsekvensutredet på et
overordnet nivå, jf. vedlegg 1. I forhold til veinett og transportarbeid er vurderingen følgende:
Sjøutfylling og etablering av større kai enn hva som er tilfelle i dag vil medføre at noe av
vareleveransen går over fra bil til båt. Summert opp mot en eventuell utvidelse av antall
arbeidsplasser vurderes tiltaket å få en ubetydelig endring på veinettet. Utvidelse av
industriområde vurderes til å gi en relativt liten økning i transportarbeid. Rådmannens vurdering
og konklusjon er her å foreslå å utvide industriområdet i samsvar med foreliggende
reguleringsplanforslag.
b) Av konsekvensutredningen, jf. deltema 5.7, fremgår det at ved en sjøutfylling vil en kunne etablere
større kai enn det som er på Sørholmen i dag. Dermed vil en kunne få overført deler av leveransen
fra bil til båt. Parallelt med planprosessen har eksisterende kai mot øst blitt oppgradert. Det fremgår
av planbeskrivelsen s. 13 at Volckmarbrygga, som nå er revet basert på vedtak i 2016, hadde en
plassering som var til stor hinder for videre næringsutvikling, spesielt i forhold til å få til et rasjonelt
system for å heise og fire båter mellom land og sjø. Rammetillatelse til ombygging fra trekai til
betongkai ble gitt 12.3.2018, og tiltaket er gjennomført. Begge vedtakene var gitt ved dispensasjon.
Arealformål i sjø er regulert til ferdsel. Av planforslagets bestemmelser §§ 6 og 8 fremgår det at det
kun er innenfor sjøarealet mot øst som det kan tillates brygge/flytebrygge og fortøyninger/anker i
sjøen. For øvrig er det en betingelse at fyllingsfoten avsluttes innenfor bestemmelsesområde #1 vist
på plankart og dermed utenfor skipsleia. I notat av Multiconsult AS fremgår at det ikke foreligger
planer om å anlegge kai langs fyllingen. Vestsiden av Sørholmen er også mye utsatt for havbølger.
Avbøtende tiltak gitt av Norconsult AS i notat «Flomsikringshøyder – Sørholmen» skal innarbeides i
søknad om tiltak innenfor område IL, jf. § 3.3. Belastningen på fronten mot vest er så høy at den bør
prosjekteres spesielt som en molo. Det er i reguleringsplanprosessen ikke kommet merknader til
foreslått arealbruk fra de lokale og regionale havnemyndighetene. Mot denne bakgrunn vurderes
planforslaget tydelig nok og fyllestgjørende utredet, og det vurderes som tilstrekkelig å hjemle for
kai gjennom bestemmelsenes § 4.4.3 som vist i høringsforslaget.
c) Konsekvenser av planforslaget er vurdert til liten positiv konsekvens for plan- og influensområdet
når det gjelder sjøtransport, men til middels negativ konsekvens for influensområdet når det gjelder
trafikksikkerhet og oppvekstmiljø. Statens vegvesen sin uttalelse er forelagt kommunens
veimyndighet, som har vurdert planforslaget og forholdende i Sørholmsveien på nytt, jf. notat fra
kommunalteknikk 19.4.2021 med følgende tilrådninger og oppsummering:
(…)Sørholmsveien er både smal og bratt, og oppfyller ikke veivesenets normaler. Dette fremgår
også av saksdokumentene. Samtidig er det svært krevende å utbedre veien til relevant
industriveistandard. Det er derfor naturlig å vurdere om avvik fra normene kan aksepteres,
ettersom dette er et allerede eksisterende industriområde som er viktig for kommunens
næringsliv, og som fungerer på et vis med dagens vei.
Et vesentlig problem er likevel at det mangler møteplass, noe som vil føre til rygging på en trang
og bratt vei. At planbeskrivelsen på side 23 anbefaler signalregulering for å få god trafikkflyt er
illustrerende. Når det gjelder trafikken til industriområdet så har vi forstått det slik at denne vil
være tilpasset den mangelfulle veistandarden, og at det vil være en del som transporteres
sjøveien. Trafikkøkningen knyttet til en boligblokk på 15 enheter på denne veien vil uansett være
merkbar. Tilstopping av trafikken i veien er spesielt uheldig pga at den er bratt, smal og til dels
uoversiktlig (ved høybrekk). I tillegg har politiet utrykningsport i østre del av veien. Vi mener at
det bør sikres etablert en høyt tiltrengt møteplass, hvor liten og stor bil kan møtes, før det kan
tillates bygging av boliger i felt B2a, og synes dette burde vært lagt inn i planbestemmelsene.
Løsning med signalregulering alene på denne veien anses dårlig.
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(..)Selv med nevnte tiltak for (..) Sørholmsveien kan det være grunn til å stille spørsmålstegn ved
godheten i prosjektet, og vi er usikre på om det er riktig å anbefale planen. Industriområdets
utvikling anses å være det viktigste positive elementet i planen, og bør sånn sett gis prioritet i
utviklingen av området.
Planavdelingen har i møte med forslagsstiller/plankonsulent og kommunalteknikk den 3.5.2021
drøftet aktuelle problemstillinger nærmere. For å forbedre dagens situasjon er møtemulighet for
personbil og lastebil blitt vurdert nærmere av COWI, og dette er nå innarbeidet i planforslaget.
Tidligere høringsforslag ivaretok kun møte mellom personbiler. Veien er utvidet ved Sørholmsveien
2 og langs nordøstside av Sørholmsveien for å få til en møtelomme med lengde ca. 15 m. COWI
nevner i oversendelsen at det ikke er konkrete regler til utforming av møteplass iht. vegnormaler, og
at møteplasser utformes best mulig ut fra situasjon og siktforhold. Det må ved detaljprosjektering av
veianlegg gjøres tilpassinger ved murer og adkomster, samt tas noe av eksisterende bergskjæring.
Rådmann viser til revidert veiutredning kap. 3.1 med vedlegg, og til plankart. Kommunalteknikk har
vurdert endringen som grei (notat 16.6.2021).
I planforslaget er den regulert fellesveien (f_KV2) avsluttet ved port til industriområdet som lukkes
ved stengetid. Dette begrenser som kjent snumuligheter for de som eventuelt kjører feil i dag. I
forbindelse med behandling av høringsuttalelsen har planavdelingen i nevnte møte foreslått å
videreføre fellesveien ned til Sørholmen, for å regulere en snuplass. Dette for å sikre snumuligheter
for både renovasjon og annen nyttetrafikk tilknyttet boligene. Forslagsstiller har ikke kommet med
en begrunnelse for hvorfor anmodningen ikke er tatt til følge, men har følgende forslag til løsning, jf.
revidert planbeskrivelse s. 26: «I samband med byggesak vil det verte vurdert behov for tinglyst rett
for renovasjonsbil til å snu innan området IL.» Rådmann mener at regulert snuplass hadde vært
bedre, men har samtidig forståelse for at det kan være ønskelig å begrense annen trafikk til
industriområdet, spesielt utom åpningstiden. Ettersom det legges opp til en fellesvei vil ansvaret for
brøting påligge eierne av veien, herunder næringsvirksomheten som ventes være en sentral aktør.
Det er snumulighet på Sørholmen i dag, som for bedriftens behov må ivaretas også etter utvidelse
av industriområdet. Kommunalteknikk mener etter en samlet vurdering at det vil være litt
uforholdsmessig å her stille et absolutt krav til regulert snuplass. De poengterer imidlertid vekten av
at avbøtende tiltak i Sørholmsveien blir gjennomført slik det nå går frem av revidert planforslag,
herunder etablering av møteplass for personbil og lastebil. Sistnevnte må på plass før det kommer
nye boliger, jf. rekkefølgebestemmelser, og vurderes klart å forbedre situasjonen. ReMidt har ved
høringen 2020 ikke kommet med merknader til planforslaget. Ved henvendelse til ReMidt presiseres
at de ikke ønsker å kjøre ned til Sørholmen for å snu. Ettersom renovasjon rygger frem til
Sørholmsveien 2 i dag, er det mest sannsynlig at denne ordning vil bli opprettholdt og akseptert
også for ny boligblokk. Endelig løsning vil måtte avklares i byggesaken, jf. § 3.1 som er komplettert
med krav om Renovasjonsteknisk plan for husholdningsavfall. Selv om det ikke er optimalt, tilrår
rådmannen mot denne bakgrunn at adkomstveien aksepteres uten snuplass, som vist på plankart,
sist revidert 5.8.2021.
Myke trafikanter
a) SVV uttaler at regulert fortau vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, men hensynet til
fremkommelighet, universell utforming og vinterdrift vil være dårligere enn normalkravet. SVV ber
om at kommunen som veimyndighet vurderer om det bør planlegges ytterligere bredde på
fortauene.
b) SVV viser til at dagens situasjon forbi politihuset og over parkeringsarealet (P) er svært uoversiktlig,
og spesielt er den skråstilte parkeringsløsningen uheldig, da den medfører rygging inn i
Sørholmsveien. Kjøretøyene må enten kjøre ned til næringsområdet på Sørholmen eller rygge inn
mot Storgata for å snu der. SVV mener etablering av fortau vil bedre situasjonen noe, men helst
burde man sett på andre løsninger til erstatning for parkeringsarealet.
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Forslagsstillers kommentar:
a) Når det gjelder bredde på fortau, legges til grunn at dette forholdet er vurdert gjennom hele
planprosessen og at en er kommet fram til at ytterligere breddeutvidelse ikke kan gjennomføres
siden dette vil medføre vesentlige terrenginngrep.
b) Parkeringsarealet P i Sørholmsveien er vurdert i egen utredning av COWI og forslagsstiller støtter
det forslaget som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens kommentar:
a) Fortausbredder mv. er vurdert i samråd med kommunens veimyndighet. Planforslaget viser en
utvidelse av fortau mot øst og vest med minimumsbredde 1,5 m. Planen hjemler også for en
utvidelse og tilpassing av dagens fortau forbi Storgata 45, men aksepterer at eksisterende bredde på
1,2 m opprettholdes som vist i alternativ B i veiutredningen, jf. § 5.1 . Samlet vurderes dette å
forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i området, og det er ikke vurdert som
hensiktsmessig å stille krav til ytterligere breddeutvidelser på strekningen.
b) Dagens gjesteparkering for Storgata 45 ble i sin tid godkjent ved dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan (R- 193). Det er likevel i planprosessen sett på muligheten for å forbedre løsningen,
eventuelt ved å fjerne noen plasser. Det fremgår av veiutredningen at det ved Storgata 45 kunne
vært ønskelig med sammenhengende fortau uten knekk med parkering slik det er i dag. Det betyr i
så fall at parkeringen for 5 biler ville krysse fortauet, noe som vurderes som ugunstig
trafikksikkerhetsmessig med tanke på rygging. Tilgjengelig veiareal er begrenset og åpner ikke for
parkering med 90 graders vinkel. En eventuell utvidelse av vei og manøvreringsareal vil berøre og
redusere uteoppholdsareal mot sør for boligene i Konsul Knudtzons gate 15-25, hvilket ikke er
tilrådelig. Det er som nevnt ikke plass for å snu i gata med dagens parkeringsløsning, kun ev. med
liten personbil. Imidlertid er det mulig og mer hensiktsmessig å kjøre forbi parkeringsarealet, for å
deretter rygge inn på parkeringsplassen. Kommunalteknikk har vurdert (29.3.21) at den beste
løsningen her vil være å beholde de 5 skråstille plassene. Med tanke på parkeringssituasjonen i
området vil denne løsningen være mindre til ulempe for beboerne enn å ev. fjerne parkeringen helt
eller delvis. Gjesteparkering for Storgata 45 anbefales etter en samlet vurdering opprettholdt, med
de tilpassinger som fremgår av planforslaget.
Ved revisjon av planforslaget er også siktforhold ved avkjørsler vurdert nærmere. Etablering av
sikringssone frisikt fra garasjeanlegg for ny boligblokk har ført til utvidelse av område for renovasjon,
jf. begrenset høring i 2021 og kommenter til Sameiet Sørsundet boliger sin uttalelse. Frisikt ved
utkjørsel fra eksisterende parkering for Sørholmsveien 7 er i konflikt med den verneverdige
bygningen. Avbøtende tiltak er her speil for å få tilfredsstillende sikt. Det vil bedrer dagens forhold
og aksepteres, jf. notat fra kommunalteknikk. Endret frisikt som følge av utvidelse av møteplass er
omtalt under begrenset høring i 2021 – Sørholmsveien 2.
Sørsundbrua
a) SVV viser til at utbygging på begge sider av brua vil generere mer aktivitet og følgelig øke risikoen for
uønskede hendelser som i verste fall kan medføre stenging av brua. Trafikkarealet mellom
områdene (innenfor byggegrensen) må derfor begrenses og organiseres på en tydelig måte.
Brupilarene må sikres fysisk mot påkjørsel. Byggegrensen omfatter alle søknadspliktige tiltak etter
pbl § 20-1, dersom ikke annet går frem av juridisk bindende plan. Plandokumentene bør vise eller
beskrive bruken av arealene på en slik måte at veieier (fylkeskommunen) sine interesser ivaretas.
b) Videre må planen sikre at tiltak som kan medføre skader på brua ikke kan gjennomføres uten en
plan som sikrer brua sin stabilitet i gjennomføringsfasen.
Forslagsstillers kommentar:
a) Opparbeidelse av arealet inntil Sørsundbrua vil inngå i samband med søknad om tiltak innenfor
område IL. Forslagsstiller mener kravet om utomhusplan som er fastsatt i bestemmelsene § 3.1 vil
ivareta de forhold som Statens vegvesen gir innspill om.
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b) Utfylling i sjø kan skje innenfor #1 som også er omfattet av brupilar til Sørsundbrua. I samsvar med
§ 3.1 skal det utarbeides plan for utfylling i samband med søknad om byggetiltak. Forslagsstiller
legger til grunn at dette ivaretar de forhold som Statens vegvesen har påpekt i sitt innspill.
Rådmannens kommentar:
a) Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
b) § 3.3 er komplettert: (..)Ved sjøutfylling skal det tas omsyn til eksisterande høgspentkabel nr. 206
som kryssar Sørsundet samt brupilar til Sørsundbrua. For øvrig vises til forslagsstillers kommentar.
Konklusjon
Statens vegvesen konkluderer med å vise til ovennevnte merknader, og ber om at de vurderes sammen
med de respektive veimyndighetene i det videre arbeidet med reguleringsplanen.
Rådmannens kommentar: Alternativ adkomst til Sørholmen er vurdert og det er konkludert med at
dette ikke er tilrådelig å utrede videre. Terreng og bebyggelse legger klare begrensninger for hva som
vurderes som mulig og hensiktsmessig å gjennomføre av tiltak i Sørholmsveien. I samråd med
kommunens veimyndighet vurderes de avbøtende tiltak, som i foreliggende planforslag kreves
gjennomført, som tilstrekkelige for å kunne anbefale en utvidelse av industriarealet på Sørholmen samt
oppføring av ny boligblokk. Tiltakene vurderes samlet sett til å forbedre dagens trafikksituasjon, selv om
utvidelsen kan medføre økt trafikk som anslått. Merknadene vurderes delvis tatt til følge, som beskrevet
ovenfor, og tas for øvrig til orientering. Rådmannen viser også til sin samlede vurdering til slutt.
Avinor, 26.1.2016
1. Restriksjonsplan for Kristiansund lufthavn Kvernberget: Høyderestriksjonsflaten ligger på kote 109
moh i østre delen av planområdet og stiger til kote 126 moh i vest. Siden den maks. byggehøyden er
på kote 43 moh, vil bebyggelsen eller bruk av kraner innenfor planområdet ikke komme i konflikt
med høyderestriksjonsflaten. Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til regelverk for
rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.
2. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg: Planlagt utbygging, bruk av kraner eller oppankring av
fartøyer i planområdet vil ikke påvirke flynavigasjonsinstallasjoner på Kristiansund lufthavn uheldig.
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 25.1.2016 og 21.6.2020
NVE har i 2016 ikke merknader til planforslaget. I 2020 har NVE gitt en generell tilbakemelding med
orientering om sine ansvars- og saksområder som sektormyndighet, og med tilbud om bistand i
konkrete planer dersom kommunen eller andre ber om dette. NVE minner for øvrig om at det er
kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner.
Forslagsstillers kommentar: Ingen merknad til NVE sin generelle uttale.
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning. Avbøtande tiltak gitt av Norconsult AS i notat
Flomsikringshøyder – Sørholmen, skal innarbeidast i søknad om tiltak innenfor område IL, B2a og f_LK2,
jf. § 3.3. Multiconsult AS har vurdert geotekniske forhold i sjøen samt utført en ingeniørgeologisk
vurdering av bergskjæringen langs adkomstvegen. Konklusjonen er at forholdene er tilfredsstillende ,
men at det vil være behov for oppfølging i byggefasen. Bestemmelsene §§ 3.5 og 9.4 stiller krav til at
tilrådningene, gitt i notat av Multiconsult AS 416249-Rigberg-NOT-001, må innarbeides i søknad om
igangsettingstillatelse for tiltak i område IL, B2a, B2b, f_LK2 og Sørholmsveien (f_KV2, f_FT og f_AVT).
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 29.5.2020
DSB har gitt en generell uttalelse. Det vises til at Fylkesmannen har ansvar for å følge opp hensynet til
samfunnssikkerhet i plansaker og for samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Det går
fram at områdene DSB har innsigelseskompetanse på, vil inngå som en del av Fylkesmannens
oppfølging, og at DSB vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom nødvendig.
Forslagsstillers kommentar: Ingen merknad til innspillet
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning.
NEAS nett, 3.7.2020
Uttalelse vedrørende elektriske anlegg i planområdet vist på vedlagt kart:
1. Adkomst og terrengendringer: Tiltak innenfor planområdet må på forhånd være avklart med NEAS.
2. Gjør oppmerksom på generelle krav til inntegning av ledninger mv. på plankart
3. Andre forhold: I god tid før utbygging må det bl.a. avklares hvordan nye bygninger skal forsynes med
strøm.
Forslagsstillers kommentar: Ingen merknad til innspillet. NEAS Nett vert kontakta i samband med
utbygging i området.
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning.
Norges Handikapforbund Nordvest, 13.7.2020
Stedet er et boligområde med gjennomkjøring av store trailere og varebiler samt ansatte til bedriften.
Kjørebanen er svært smal, delvis uten fortau. Eksisterende boliger genererer også trafikk med behov for
parkering. Området har allerede store trafikale utfordringer som ytterligere forverres med planforslaget.
Her er mange eldre med rullestol/rullator. Vinterstid, med dårlig snøbrøyting, er framkommelighet og
trafikksikkerhet i dag et stort problem. Bredere fortau og sikrere framkommelighet vil være nødvendig.
Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller er enig med handikapforbundet i at det hadde vært ønskelig
med bredere fortau og dermed sikret framkomst for beboerne i området. I samråd med kommunen har
en kommet fram til at ytterligere breddeutviding ikke er gjennomførbart siden dette vil medføre
vesentlige terrenginngrep. I planforslaget ligger det inne en forlengelse av fortauet i Sørholmsveien.
Dette vil forbedre fremkommeligheten.
Rådmannens kommentar: Forslag om ytterligere utvidelse av fortau tilrås ikke tatt til følge. Det vises til
forslagsstillers kommentar og til merknadskommentar til Statens vegvesen 18.6.2020, under avsnittet
om myke trafikanter. Merknaden tas for øvrig til orientering.
Barn og unges representant, Kristiansund kommune, 25.1.2016
Barn- og unges representant viser til planforslag hvor utbygging av næringsvirksomhet og fortetting av
boliger gir økt trafikk på Sørholmsveien. Ber om at utbygger hensyntar myke trafikanter og ser på
veiløsningen ned til næringsområdet. Planen må opprettholde sammenhengende fortau til og med ny
boligbygging i Sørholmsveien 5.
Forslagsstillers kommentar: Se merknadskommentar til Fylkesmannen og Statens vegvesen.
Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tatt til følge, se merknadskommentar til Fylkesmannen og
Statens vegvesen ovenfor. Barn- og unges representant har, i muntlig tilbakemelding 20.7.2020, ingen
merknad til revidert planforslag.
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Kristiansund ungdomsråd, 18.2.2016
 Kravet til uteoppholdsareal må tilfredsstilles. Ungdomsrådet støtter ikke at private balkonger og
felles takterrasse regnes inn i kravet om 25 m² uteoppholdsareal per bolig.
 Det må være trygge områder for lek og opphold. Takterrasse og balkonger er ikke tilfredsstillende.
Hvis for lite lekeareal vil området rundt politihuset kunne bli brukt, hvilket kan være trafikkfarlig.
 Gode og trygge lekeområder tilpasset barn og unge er viktig å prioritere.
Forslagsstillers kommentar: Se merknadskommentar til Fylkesmannen.
Rådmannens kommentar: Merknadene er delvis tatt til følge, se merknadskommentar til Fylkesmannen
ovenfor og ellers til rådmannens samlede vurdering til slutt. Uttalelsen tas for øvrig til orientering.
Eiendomsdrift, Kristiansund kommune, 5.1.2016
Eiendomsdrift har ingen eiendommer i angjeldende område og har på den bakgrunn ingen merknader til
planen.

Merknader fra beboere og grunneiere

Observere at der det er mottatt ny uttalelse i 2020 som vurderes som dekkende for uttalelse i 2016, vil
kun den siste uttalelse bli referert og kommentert.
Innledningsvis gis her forslagsstillers kommentar til uttalelser fra berørte grunneiere i 2016, presentert
tematisk (hovedtrekkene fra brev 8.3.2016 og 9.9.2016):
Tilrettelegging av industriformål:
o Beboere og eiere av Konsul Knudtzons gt. har blant annet påpekt manglende forhold i
konsekvensutredningen. I vedtatt planprogram heter det: «Det er ei utviding av sjøfylling frå ca. 3,5
daa synt i kommuneplanens arealdel til ca. 8 daa som er grunnlaget for krav om
konsekvensutgreiing. Utbygging av gnr. 3, bnr. 121 og gnr. 3, bnr. 502 til bustadformål er i
oppstartsmøte vurdert til ikkje å ha eit omfang eller verknad som gjer at tiltaket medføre
konsekvensutredning, jamfør forskrift av 26.06.09, § 5 mfl.» Med bakgrunn i dette er drøfting av
forhold knyttet til boligoppføring gjort i planbeskrivelsen og dermed i mindre grad med i KU.
o Kommuneplanen legger til rette for en utvidelse av industriarealet med ca. 3,5 daa. Forhold knyttet
til en utvidelse av arealet til ca. 8 daa er tatt inn i konsekvensutredningen. Konklusjonen er at
tiltaket gir både positive og negative virkninger. De negative virkningene er søkt redusert gjennom
avbøtende tiltak i reguleringsbestemmelsene. Beboerne viser blant annet til negative virkninger i
anleggsfasen. Som avbøtende tiltak er tatt inn at plan for vern av omgivelsene mot støy og støv i
bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting.
o Beboerne påpeker konsekvenser for Sørholmsveien. Geologiske forhold knyttet til Sørholmsveien er
vurdert av Multiconsult AS i notat 416249-Rigberg-NOT-001. I reguleringsbestemmelsene er det krav
om at tilrådninger gitt i rapporten må innarbeides i søknad om igangsettingstillatelse for tiltak i
område B2.
Trafikksikkerhet i boligområdet:
Beboerne i Konsul Knudtzons gt. har blant annet gjennom foto vist at trafikkforholdene i denne gata ikke
er optimale. To foto viser varelevering til sykehuset, der varebilen tydeligvis har en oppstilling som er i
strid med § 17 i trafikkreglene. Forslagsstiller mener det er feil å legge til grunn mulig feilparkert
varetransport til sykehuset som argument mot foreslått boligetablering. Et annet bilde viser vanskelige
parkeringsforhold. Ny boligetablering krever at parkering skal skje på egen tomt eller i fellesareal, i et
omfang som er i samsvar med Kristiansunds parkeringsnorm.
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Forslagsstiller er enig i at gatene inn til de nye boligfeltene er smale. Dette skal ikke være til hinder for
ønsket boligetablering. Bilsjåfører må tilpasse farten til føre og oversikt, i tillegg til ferdsel for myke
trafikanter. Se også forslagsstillers kommentar til Statens vegvesen vedrørende Sørholmsveien.
Støy
Planbestemmelsene omfatter lydkrav både i anleggsperioden (§ 3.5), ved boligetablering (§ 4.1.7) og
støy fra industrivirksomhet (§ 4.4.5). Se også forslagsstillers merknadskommentar til Fylkesmannen.
Sjenanse og tap av utsikt
Beboerne har pekt på at ny etablering vil gi sjenanse og tap av utsikt. I en by med ønske om
tilrettelegging av boliger gjennom fortetting, tilpasset slik at det vært lagt til rette for mest mulig
effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at en kan avgrense transportbehovet, vil det dessverre
kunne medføre at en får et nabobygg nærmere enn det en har fra før og at en vil miste deler av utsikten.
For en by i vekst er dette en av ulempene som må aksepteres.
Eiendomsforhold
Konsekvenser for eiendomsforhold knyttet til felles adkomster er tatt inn i planbeskrivelsen.
Problemstillinger rundt eiendomsforhold knyttet til utviding av industriarealet var kjent da det ble gitt
tillatelse til 3,5 daa nytt industriareal i kommuneplanen, og eventuelle behov for drøftinger om uklare
eiendomsforhold kan avklares etter at reguleringsplanen er vedtatt.
Visuelt inntrykk
Skissert utbygging i Sørholmsveien vil ikke avvike vesentlig fra utbyggingen i Storgata 45, mens
utbyggingen i Konsul Knudtzons gt. vil få et mer moderne uttrykk enn det som er i det området. Et
ankepunkt er at alle boligbygg i området har saltak. Dette er kun delvis rett, leilighetsbygget i Konsul
Knudtzons gt. 64, som ligger ca. 50 m fra ønsket utbygging, har flatt tak.
Merknader fra berørte grunneiere langs Sørholmsveien
Forslagsstillers kommentarer til uttalelsene fra berørte grunneiere i 2020 er referert samlet under dette
avsnitt, se side 47. Hovedtrekkene i merknadene, med rådmannens kommentar, er referert nedenfor:
Storgaten 43 AS (eier av Storgata 43, Kristiansund politistasjon mv.) v/Lister Forvaltning AS, 1.7. 2020
Viser til at det er stilt krav til sammenhengende fortau fra ny boligblokk i Sørholmsveien 5 frem til
eksisterende fortau ved Storgata 43. Ber om at fortauskant blir nedsenket ved politiets utkjørsel fra
garasje. Dette slik at biler lett kan kjøre ut/inn til garasjen, samt at nedsenket fortauskant gir varsel/
orientering om at det kan komme kryssende biler på stedet.
Rådmannens kommentar: Ovennevnte merknader forutsettes ivaretatt ved detaljprosjektering av vei.
Sameiet Sørsundet boliger, Storgata 45, 7.7.2020 (25.1.2016)
Sameierne har stor forståelse for at kommunen har behov for utbygging av både gammel og ny industri,
men selv om kommunen skal være en «ja-kommune», skal den ikke være en «ja-til-alt-kommune».
Eiendommen og deres bo- og livskvalitet vil bli sterkt berørt og forringet av planforslaget, begrunnet i
fire punkt nedenfor.
Sameiet Sørsundet boliger er et boligsameie med 27 boenheter, innflyttet 1996. Sameierne er voksne
personer, noen med spesielle pleiebehov med bistand fra hjemmesykepleien. Disse trenger parkering
stort sett hele døgnet, i tillegg til at det er behov for annen gjesteparkering. De har 5 plasser foran
Storgata 45 per i dag, hvilket ofte ikke er nok. Det er rullestolrampe tilknyttet parkering og adkomst til
bygget, og i det samme området har de avfallsdunker. De trenger med dette all den plassen de har i dag.
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De mener at ikke alle små sjøtomter egner seg for utbygging, og viser til planomtalen hvor det heter at
«Nytt bygg i Sørholmsveien 5 vert liggjande på ei tomt som gir store utfordringar (…)». Utfordringene
mener de er løst på måter som går på bekostning av allerede etablerte bygg og nabolag. Bedre
veitilkomst er heller ikke mulig å få til uten at det går vesentlig ut over eksisterende bebyggelse. En
utvidelse vil kreve avståelse av grunn, og de varsler at de ikke vil gå med på en slik avståelse frivillig.
De mener at utbyggingen vil være svært belastende, og viser i hovedsak til følgende:
1. «Trafikksikkerheten ved og forbi eiendommen vil bli enda dårligere enn den allerede er.» Ifølge
veiutredningen tilfredsstiller Sørholmsveien ikke dagens krav i SVVs håndbøker. Dyre og omfattende
tiltak må til for å oppfylle kravene. Et tiltak som foreslås er å etablere fortau, og sameiet mener at
løsningen det legges opp til vil være svært trafikkfarlig. Planer om å gjøre veien privat vil ikke løse
noen av de trafikale problemene.
Rådmannens kommentar: Revidert planforslag tar grep for å forbedre fremkommelighet og øke
sikkerheten for myke trafikkater. Forlengelse av fortau vurderes nettopp som en klar forbedring i
forhold til dagens løsning, som ikke ivaretar god tilgjengelighet. Det foreslås også å beholde
gjesteparkeringen med de 5 plassene, justert og tilpasset nytt fortau. Bestemmelsene åpner for to
alternative utførelser, begge forutsetter en utvidelse for dekke ved Storgata 45 for plassering av
noen av avfallsdunkene til sameiet. Sikkerheten ved politiets utkjørsel vil bli forbedret, med en
opparbeidelse av fortau som klart signaliserer at kjørende må ta hensyn til myke trafikanter. Det kan
også være greit å minne om at fortauet i gjeldende reguleringsplan er regulert langs kjøreveien og
utenfor sameiets eiendom. Det var i forbindelse med byggetillatelse for Storgata 45 som fortauet
ble godkjent med en annen trasé, sammen med parkeringen, som ikke var vist i reguleringsplanen.
Det er denne trasé som etter en samlet vurdering nå bedømmes som mest egnet å bygge videre på.
Forslaget er nøye vurdert sammen med kommunens veimyndighet og veikonsulent/ planlegger/
forslagsstiller. Rådmannen viser her også til sin kommentar til Statens vegvesen 2020, se spesielt
avsnitt om myke trafikanter og for øvrig til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. c).
Rådmannen vurderer at Sørholmsveien, med de tiltak som nå kreves gjennomført, er forsvarlig som
adkomstvei. Bestemmelse § 9 skal sikre gjennomføring i en bestemt rekkefølge og at tiltak i
planområdet oppnår en tilstrekkelig god kvalitet. Sørholmsveien, med tilhørende fortau, er etter
anmodning fra kommunalteknikk foreslått endret fra offentlig til felles adkomstvei (privat). Det er
bystyret som endelig tar stilling til dette gjennom sitt planvedtak. Uttalelsen tas til orientering.
2. Sol og skygge: «Et stort bygg kloss inntil eiendommen vil ta sol fra 27 boenheter, og vil skyggelegge
felles uteplasser.» Utbyggingen vil iht. planomtalen medføre redusert soltilgang på kveldstid for
Storgata 45. I tillegg vil utbyggingen ta stort sett det som er av lys og sol inn til sameiets to felles
uteområder; på kainivå mot Sørholmsveien 5, og på byggets bakside i 4. etasje. Disse brukes til
rekreasjon, og er tilgjengelige med heis. I planomtalen heter det at boenhetene skal ha
tilfredsstillende kvalitet i forhold til sol, lys, støy etc. Sameiet påpeker at de vil bli fratatt sol og lys
for at andre skal få det samme. I tillegg påpekes at utbygging av sjøterrasse 15 m ut i
havnebassenget både vil bli visuelt skjemmede for sameiets eiendom og skape presedens. Dette vil
være å ta seg til rette på fellesskapets grunn i et forsøk på å etterkomme krav som ikke ble oppfylt
ved forrige behandling.
Rådmannens kommentar: Det er vanskelig å se at planforslaget kan bøte på plangrep som ble tatt i
forbindelse med regulering og bygging av Storgata 45. Sameiets boligblokk er etablert på en liten
tomt med små og få fellesarealer, men med attraktive leiligheter og bomiljø som helhet. Redusert
soltilgang på ettermiddag og kveldstid på fellesarealene er en direkte konsekvens av å føre opp en
ny boligblokk med tilsvarende høyde som eksisterende bygg i Storgate 45. Fellesarealene har en slik
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plassering at det vil være vanskelig å bebygge Sørholmsveien 5, uten at det vil påvirke solforholdene
på disse arealer jf. sol- og skyggekart (vedlegg 12). Ny boligblokk må, i tilfelle dette skal unngås,
reduseres vesentlig. Sol- og lysforhold for leiligheter og balkonger i Storgata 45 vurderes imidlertid
fortsatt som gode etter utbyggingen. Det vises også til forslagsstillers kommentar til uttalelse fra
Sameiet Sørsundet boliger 15.6.2021, jf. begrenset høring i 2021 – Storgata 45 omtalt nedenfor.
Virkningen av sjøterrassen er nærmere redegjort for i tilleggsutredning 5.17. I avsnitt om nærmiljø,
nevnes bl.a. at en etablering vil kunne medvirke til at beboerne i Storgata 45 også ønsker seg
tilsvarende sjøterrasse. Rådmannen vil tilføye at selv om en generelt er restriktiv til slike tiltak, er
det f.eks. ved regulering av Port Arthur på andre siden av sundet gitt tillatelse til både nye boligbygg
og felles uteoppholdsarealer gjennom utfylling og arrondering av kaifronten. En slik omvandling av
tidligere næringsarealer er vurdert som forsvarlig, som et ledd i fortetting av et sentrumsnært
område. Her har det også vært fokus på å gjøre kaiene attraktive for opphold, hvilket er mulig ved
regulering av et større areal der det tas et samlet plangrep. For Sørholmsveien 5 er sjøterrassen
vurdert som nødvendig, hvis en ønsker å føre opp et nytt leilighetsbygg på denne tomta som
ivaretar dagens krav til leke- og uteoppholdsarealer. Sjøterrassen er planlagt for beboerne i det nye
leilighetsbygget, og kommer derfor ikke sameiet til gode. Samlede virkninger av arealutvidelsen
vurderes som middels til liten negativ konsekvens for influensområde. Uttalelsen tas til orientering.
3. «Innsyn til balkonger på fasade mot sjøen (27 boenheter), og vinduer på sørvendt vegg (6 boenheter)
vil medføre en stor belastning.» Skrånende fasade på ny boligblokk vil medføre innsyn til sameiets
balkonger, og de leilighetene som har vinduer mot Sørholmsveien 5 vil bli svært utsatt for innsyn.
Kjørerampen vil også bli liggende 2 m fra nabogrensen og soveromsvinduene. De viser til pbl § 29-4
andre ledd, hvor det heter at byggverk skal oppføres 4 m fra nabogrensen. Videre at «for byggverk
høyere enn 8 m er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde». Det omsøkte
bygget er 26 m høyt.
Rådmannens kommentar: Sameiet beskriver ulempene med innsyn på både balkonger og soverom.
De bemerker at bygget kommer svært nært deres bygg, og viser til avstandskrav i forhold til høyde i
pbl. Paragrafen er en del av byggesaksavsnittet i plan- og bygningsloven. Formålet bak paragrafen er
opprinnelig brannvernhensyn, og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand
mellom nabobebyggelse. Senere er bl.a. hensynene til terreng- og omgivelsestilpasning av
bygningskroppen understreket som viktige. Ved detaljregulering av et areal er det mulig å plassere
byggverket nærmere enn 4 m fra nabogrense. Ovennevnte forhold vurderes da gjennom
planprosessen, jf. planbeskrivelsen som redegjør for de vurderinger som er gjort i forhold til vei- og
terrengutforming, nabobebyggelse, landskap mv. Sameiets boligblokk er oppført inntil 2,6 m fra
nabogrensen. Planforslaget hjemler for inntil 6,5 m avstand mellom planlagt hovedbygning og
sameiets boligblokk, samt innkjøringsrampe ca. 2,6 m fra nabogrensen (ca. 5-6 m fra fasade med
soveromsvinduer).
Planforslaget hjemler således for mindre avstand mellom boligblokkene enn hva som er vanlig og i
utgangspunkt ønskelig. Bestemmelsene er komplettert med at innkjøringsrampe skal utformes slik
at en unngår støy- og innsynsulemper for naboene, jf. begrenset høring i 2021 med forslagsstillers
kommentar nedenfor. Illustrasjonene viser også vinduer på fasaden mot Storgata 45, noe som kan
bidra til økt sjenanse. Det kan gjennom bestemmelser til plan fastsettes vindusplassering av hensyn
til å unngå naboinnsyn, jf. pbl § 12-7 nr. 1. Etter begrenset høring i 2021 foreslås derfor følgende
presisering av bestemmelsene: «På fasade mot Storgata 45 er karnapp, balkongar og vinduer for
varig opphald ikkje tillat». Forslagsstiller har i sin kommentar til endringen, i e-post 26.10.2021,
ingen merknad til ovennevnte presisering angående karnapp og balkonger. Videre er det ok at vindu
ikke er tillat mot Storgata 45, men med forbehold om at det ikke er i konflikt med teknisk forskrift
om krav til lysforhold i boligen. I ettertid utdypes at forslagsstiller aksepterer kravet, samtidig som
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det er viktig å være klar over nevnte problemstilling. Rådmann mener at bestemmelsen, slik den er
utformet, gir en klar og nødvendig føring om at hensyn til naboene i forhold til innsyn må vektlegges
ved detaljprosjektering av nytt bygg. En har da mulighet å se på alle forhold og foreta en samlet
avveining. Det er i nåværende fase vanskelig å være mer konkret i bestemmelsene, med f.eks. krav
til en bestemt løsning. Det forutsettes derfor at de tekniske løsningene, med ev. kompenserende
tiltak, avklares i byggesaken. Rådmannen tilrår mot denne bakgrunn at bestemmelsene
kompletteres som foreslått, jf. § 4.1.3.
For øvrig vil rådmann tilføye at sameiets leiligheter er gjennomgående, med hovedfasaden og
balkonger ut mot sjøen orientert mot sør/sørøst, med en kvalitet som ikke vil svekkes. Innsyn på
balkongene fra den skrånende fasade mot sjøen vurderes som underordnet, da avstanden her er
større mellom blokkene og innenfor hva en kan forvente i en by.
Brannhensyn forutsettes ivaretatt i byggesaken. Ifølge TEK17 skal høye byggverk ha minimum 8,0 m
avstand til annet byggverk, med mindre byggverket er utført slik at spredning av brann hindres
gjennom et fullstendig brannforløp (§ 11-6). Blir byggverket plassert som illustrert vil brannhensyn
således legge sterke føringer på utførelse av fasaden mot Storgata 45. Uttalelsen tas for øvrig til
orientering.
4. Støyforurensing: «Økt trafikk til industriområdet og 14 nye boenheter tett inntil eiendommen og
soveromsvinduer vil medføre en betydelig støyforurensning». Det vil være en betydelig og målbar
ulempe som vil forringe både bo- og livskvaliteten for alle som bor i området.
Rådmannens kommentar: Støyutredningen viser at planlagt utbygging ikke vil medføre støy fra
veitrafikk som overskrider grenseverdien for utendørs støy i Storgata 45. Planen stiller derfor ikke
krav til avbøtende tiltak på eiendommen. Se også forslagsstillers og rådmannens kommenter til
begrenset høring 2021 – Storgata 45, nedenfor. Uttalelsen tas til orientering.
5. Sameiet har til slutt noen generelle kommentarer vedrørende bygge- og anleggsperioden:
a) Erfaringsmessig ser de at stein som i utgangspunktet var lovet skulle transporteres sjøveien, går
med dumpere gjennom Storgata og ned Sørholmsveien fra morgen til kveld. Dette medfører
støy- og støvplager, samt redusert trafikksikkerhet. Belastningen på veien ble aldri vurdert.
Rådmannens kommentar: Sameierne refererer til erfaring av tidligere massetransporter på vei
til Sørholmen. Nevnte tillatelse var gitt ved dispensasjon, og omfattet deler av det areal som nå
inngår i planforslagets industriareal. Vi kan ikke se at sjøtransport var stilt som et vilkår ved
rammetillatelse i 7.9.2015 for utfylling av deler av området, eller i senere tillatelser til
igangsetting. I Fylkesmannens tillatelse til utfylling 9.12.2015 sies derimot: «Vi har fått opplyst at
utfyllingsarbeidet i all hovedsak vil bli utført med lekter, og dette skulle etter vår oppfatning tilsi
at presset på denne veien ikke vil bli så stort.» Denne premiss eller tilrådning ser ikke ut å ha blitt
fulgt opp av tiltakshaver. For vedtak mv. i byggesaken vises til eInnsyn saksnr. 2015/33365.
Gjennom reguleringsplan kan det stilles juridisk bindende vilkår og krav til gjennomføring. Det er
stipulert at planlagt utfylling totalt ville medføre ca. 6500 turer over en periode på 16 måneder.
Det fremgår av konsekvensutredningen kap. 5.16 at en sjøutfylling med landbasert transport av
masser vil gi negativ virkning for de som bor langs Sørholmsveien. Multiconsults tilrådning i
notat 416249-Rigberg-NOT-001, om at massetransporten i hovedsak skal skje fra sjø ved hjelp av
lekter, er derfor tatt inn som juridisk bindende bestemmelse for bygge- og anleggsperioden, se
§ 3.5. Bestemmelsene ble i samråd med forslagsstiller skjerpet etter offentlig ettersyn i 2015.
Uttalelsen tas for øvrig til orientering.
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b) Det renner i dag vann gjennom sprekker i fjellet og ut mot sokkelen av Storgata 45, som på
vinterstid fryser til og sprenger større revner i dårlig fjell. Hvem har ansvaret dersom et
eventuelt sprengningsarbeid eller senere økt tungbiltrafikk gjør at ras slår inn bygget? Viser til
ulykken i Fjelltunveien i Ålesund i 2008, hvor ras inn i boligblokk medførte tap av menneskeliv.
Rådmannens kommentar: Multiconsult AS har utført en ingeniørgeologisk vurdering av
bergskjæringen langs adkomstvegen, jf. notat av Multiconsult AS 416249-Rigberg-NOT-001.
Konklusjonene er at forholdene er tilfredsstillende, men at det vil være behov for oppfølging i
byggefasen. Rapporten inneholder blant annet anbefalinger om pelefundamentering ved
bygging av ny boligblokk (pkt. 6) samt anbefaling om reetablering av adkomstveien (pkt. 7).
Bestemmelsene §§ 3.5 og 9.4 stiller krav til at tilrådningene gitt i rapporten følges opp ved
søknad om igangsettingstillatelse. Bestemmelsene ble i samråd med forslagsstiller skjerpet etter
offentlig ettersyn i 2015, slik at kravene også knyttes til Sørholmsveien. Det er tiltakshaver som
har ansvar for gjennomføring av nye tiltak og nødvendige risikoreduserende tiltak. Det gjelder
også for anleggsfasen. Prosjekterende og utførende vil iht. plan- og bygningsloven søke og bli
gitt ansvar. Skader på nabobebyggelsen skal således ikke skje, men krav om eventuell
skadeutbedring må i så fall rettes mot utbygger/entreprenør. Når det gjelder eksisterende
forhold ved Storgata 45 er det primært huseiers ansvar å gjennomføre nødvendige utredninger
og eventuelle sikringstiltak ved egne bygninger, jf. tidligere tilbakemeldinger i bl.a. brev til
Sameiet Sørsundet boliger datert 31.8.2009 (2009/1407-2). Det var også gitt foreløpig svar på
spørsmål i brev datert 29.1.2016 (2011/2210-91). Uttalelsen tas til orientering.
c) Peker også på de ulemper en så stor utbygging vil medføre for deres bo- og levemiljø i
anleggsfasen. Utvidelse av veien vil i anleggsperioden medføre at inngangsparti og
parkeringsplassene vil bli uframkommelig og ubrukelig. Utbyggingen vil kreve areal utover det
utbygger eier i dag. Hvor skal denne plassen tas fra i et allerede trangt nabolag? De er også
bekymret for hvordan fundamentering med peler i sjøbunnen kan påvirke deres bygg, og er
redd for at rystelser kan medføre uopprettelig skade.
Rådmannens kommentar: Utbyggingen vil nok i perioder gi utfordringer i forhold til trafikk og
framkommelighet. Krav til plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i
bygge- og anleggsfasen for de ulike planlagte tiltakene skal følge søknad om igangsetting, jf.
§§ 3.5 og 9.7. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling og massetransport, som i hovedsak skal
skje fra sjø ved hjelp av lekter jamfør tilrådninger fra Multiconsult AS, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan igangsettes. Det vil være
behov for midlertidig riggområde. Disse er ikke fastsatt på plankart, men for tiltak knyttet til
Sørholmsveien er det i konsekvensutredningen nevnt at riggplass kan etableres på eksisterende
industriområde. Tiltakene kan skje etappevis, og tiltakshaver må i bygge- og anleggsplanen også
redegjøre for riggområder knyttet til aktuelle tiltak, jf. komplettering av bestemmelse § 3.5.
Sameiet konkluderer med at utbyggingen vil gi så store ulemper for dem, og redusere bo- og
livskvaliteten deres i så stor grad, at kommunen ikke bør gå med på prosjektet. Dette, sammen med
trafikkmengden næringsarealet på industriområdet vil generere med dertil økt trafikkfare, tilsier at det
ikke vil være forsvarlig å si ja. Deres trivsel, bo- og livskvalitet må også ha en betydning.
Rådmannens kommentar: Når det gjelder avveining om fortetting skal tillates, selv om det medfører
ulemper for naboene, vises til rådmannens samlede vurdering til slutt. Uttalelsen tas for øvrig til
orientering.
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Begrenset høring i 2021 - Storgata 45
I forbindelse med merknadsbehandling og vurdering av planforslaget ble Sameiet Sørsundet boliger,
som berørt nabo i Storgata 45, varslet om mindre endring av planforslaget, jf. brev 29.5.2021. Utsnitt av
plankart, reviderte bestemmelser og illustrasjoner var vedlagt høringsforslaget. Endringene gjaldt:
 Område for renovasjon (f_R) for ny boligblokk B2a foreslås utvidet med 3,8 m², i nabogrensen.
 Justert eiendomsgrense mot Storgata 45, pga. at platting og rekkverk til Sameiet Sørsundet boliger
er bygd utenfor dagens eiendomsgrense. Vises som regulert tomtegrense på plankart og muliggjør
for tilleggsgrunn til gnr. 3 bnr. 123.
 Reviderte illustrasjoner for B2a, plan 1:200, komplettert med byggegrense iht. plankart og med
innkjøringsrampe slik reguleringsbestemmelse § 4.1.3 hjemler for, dvs. rampen kan etableres inntil
1,4 m utenfor byggegrensa og 2,6 meter fra eiendomsgrensen til Storgata 45 (ingen endring ift.
høringsforslaget 2020, men illustrasjonen klargjør hva planforslaget hjemler for).
Utsnitt av plankart (kartskisse 21.5.2021):

Utsnitt av illustrasjoner, rev. 27.5.2021:

36

Forslag til endring av bestemmelsene som fulgte høringen (endring pr. 26.5.2021 i kursiv):
§ 4.1.3 Høgde, plassering og utforming av bygg og anlegg inkl. leikeplass jf. § 4.3, endret:
(..)Innan B2a er det tillete med takutstikk, balkong, karnapp, parkeringsetasje og innkøyring til
parkeringsetasje inntil 1,4 meter utanfor byggegrensa mot Sørholmsveien, sjølv om dette
medfører at ein går ut over formålsgrensa. Faste bygningsdelar som stikker ut mot fortau skal ha
minimum 3,0 meter fri høgde.
Innan B2a er det tillete med innkøyringsrampe til parkeringsetasje inntil 1,4 meter utanfor
byggegrensa mot Storgata 45. Rampa skal utformast slik at ein i mest mogeleg grad unngår
støy- og innsynsulemper for bebuarane i Storgata 45.»
§ 4.2 Renovasjonsanlegg, komplettert:
4.2.1 (..)Anlegg for renovasjon skal plasserast og utformast slik at det ikkje medfører ulemper i
form av lukt og støy for eige bygg og nabobygg.
4.2.2 Grad av utnytting innanfor f_R er 100 % BYA, men slik at siktforhold i samband med inn- og
utkøyring til parkeringsetasje i B2a vert ivareteke.
Oppsummering av uttalelsen med forslagsstillers og rådmannens kommentar nedenfor:
Sameiet Sørsundet boliger, Storgata 45, 15.6.2021
Sameiet bemerker innledningsvis at endringen ikke oppfattes som en «mindre» endring. Viser til
tidligere uttalelse, vedrørende utbyggers forsøk på å presse et monsterbygg inn i altfor trange rammer.
Sameiet er sterkt imot omsøkt utviding då søppeldunkene vil komme svært nært det eneste store
utvendige fellesarealet til Sameiet Sørsundet boliger. Det vil forsterka de ulempene som foreslått tiltak
vil medføre for beboerne i Storgata 45. De gjelder bråk og lukt, samt mer innsyn til uteområdet.
Forslagsstillers kommentar (22.6.2021), sitat:
«Utvidinga skjer med bakgrunn i at avfallsbehaldarane må plasserast utanfor siktsone for ut- og
innkøyringsrampe til parkeringsetasjen. Endeleg plassering av ut- og innkøyringsrampe vert fastsett i
samband med detaljprosjektering av nytt bygg ved byggesøknad. Inn- og utkøyring må tilpassast
vegnivået i Sørholmsveien, etasjehøgde i nytt bygg og siktforhold. Førebels skisser syner at den
innkøyringsrampen som ligg lengst aust i Sørholmsveien må ligge ca. 2,6 meter frå eigedomsgrensa til
gnr. 3, bnr. 123, Storgata 45, for å tilpasse tilgang til parkeringsetasjar og bueiningane til høgder i
Sørhomsveien, i tillegg til å få akseptabel svingradius på biltilkomsten.
Renovasjonsarealet ligg inn til eigedomsgrensa til gnr. 3, bnr. 123, Storgata 45, der bebuarane har
svalgangstilkomst til bueiningane og eit uterom mot Sørholmsveien, i tillegg ei vindeltrapp/
rømningstrapp.
I forhold til informasjon gitt ved offentleg ettersyn, vert renovasjonsarealet utvida med 3,8 m² mot sør.
Renovasjonsfeltet er 4 meter breitt og utvidinga langs grensa til Storgata 45 er 1,7 meter. Det vert
vurdert at denne utvidinga vil gi minimal endring i verknader som eit nytt bygg vil ha på sol- og
Iysforhold i Storgata 45. Syner til illustrasjonar nedafor, soldiagram frå 2014 før utviding og soldiagram
2021 etter utviding. (se soldiagram på s. 2 i forslagsstillers kommentar i vedlegg 25).
Føreslege bustadutbygging vil gi eit tettare preg i bustadområda og vil påverke naboar som ikkje ønsker
auka bygningsmasse på nabotomta. Ei utbygging i Sørholmsveien 5 vil gi redusert utsikt for eigedomen i
Sørholmsveien 2 og 7 samt Storgata 45.
Føreslege bustadutbygging vil medføre redusert soltilgang på kveldstid for dei nabobygg som ligg aust
for nytt bustadbygg.
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Interessemotsetjinga vil dermed vera behovet for fleire bustadbygg i sentrum av Kristiansund kontra
eksisterande bustadeigarar sitt ønske om å oppretthalde noverande utsikt og solforhold.»
Rådmannens kommentar: Når det gjelder begrepet «mindre endring» er det brukt for å klargjøre at
forslaget ikke utløser krav til nytt offentlig ettersyn, men er sendt Sameiet Sørsundet boliger som direkte
berørt part til uttalelse før endelig planvedtak. Rådmannen viser ellers til forslagsstillers kommentar som
redegjør for relevante problemstillinger og utfordringer som må løses ved detaljprosjektering av ny
boligblokk med tilhørende anlegg. Rådmann er enig med forslagsstillers vurdering om at foreslått
endring av renovasjonsarealet fører til minimal endring av solforhold. Rådmann vil imidlertid presisere,
som tidligere nevnt, at planlagt boligutbygging vil medføre redusert soltilgang på ettermiddag og kveld,
jf. sol- og skyggekart (vedlegg 12) som også fulgte høringen.
For å begrense innsyn er bestemmelsene i samråd med forslagsstiller komplettert med at det ikke
tillates karnapp, balkong og vinduer for varig opphold på fasade mot Storgata 45 (dvs. på nybyggets
fasade mot nordøst). Rådmannen viser her til sin kommentar til sameiets uttalelse 2020, pkt. 2 og 3.
Rådmannen tar uttalelsen til orientering, og viser til samlet vurdering til slutt.
Synnøve Kitdal og Petter Ingeberg, Sørholmsveien 2, 13.7.2020 (16.2.2016)
I uttalelsen beskrives områdets historikk og utvikling. Industribedriften har over tid ekspandert med stor
aktivitet og flere ansatte. Dette har medført en betydelig trafikkøkning langs den smale veien. De mener
at det er svært betenkelig å vedta en reguleringsplan som medfører mer trafikk med store kjøretøy.
Planen legger opp til en utvidelse og bruk som langt overstiger de forutsetninger som området har. Det
anføres at gjennomføring av hele eller deler av planen får betydelige negative og uopprettelige
konsekvenser for beboerne i området. Kitdal og Ingeberg protesterer på følgende:
1. Sørholmsveien tilfredsstiller ikke veikravene. De beskriver grundig de problem som er med dagens
adkomst, med flere bilder som viser utfordringene. De mener at de avbøtende tiltakene ikke er
tilstrekkelige, veien vil fortsatt ha store utfordringer og utilfredsstillende vei- og fortausløsning:
a) Viser til anbefalinger fra SVV og mener at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert potensialet for
betydelig økt trafikk som følge av planforslaget.
b) Ber kommunen nøye vurdere bruk av høyere veiklasse tilpasset adkomst til et næringsområde.
Veibredden blir for smal ift. økt trafikk med større kjøretøy/ personbiler og flere fotgjengere.
Problem med møtende trafikk, få avkjøringsmuligheter og fortsatt behov for mye rygging.
c) Foreslått fortausløsning er ikke tilfredsstillende. Ved Storgata 45 velger fotgjengerne i dag å gå i
gata. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og problemene vil forsterkes med økt aktivitet.
d) Adkomsten til ny boligblokk er ikke god, verken for kjørende eller fotgjengere, med innkjøringsog inngangsramper på toppen av en 15 graders bratt bakke der det daglig er store kjøretøy til og
fra Sørholmen, se bilder i uttalelsen. Det er ikke planlagt parkerings- eller snuplasser for
besøkende, vareleveranser, tjenestebiler til ny boligblokk. Utfordring for trafikksikkerheten med
«villparkering», rygging og snuing mv.
e) Bekymring blant beboerne om veien tåler trykket av den økte tungtrafikken i anleggs- og
driftsfasen. Ber kommunen sjekke hvilke geologiske undersøkelser som ligger til grunn for
Multiconsults vurderinger, og om tilrådninger i deres notat blir fulgt opp i neste fase.
f) «Sørholmsveien tilfredsstiller ikke dagens krav i SVVs håndbøker om offentlig vei. Det er dyre og
omfattende tiltak som skal til for å oppnå kravene» (COWI). Selv om veien er kommunal, er det
selvsagt utbygger som må ta alle kostnadene med utbedring/reetablering av veien. Er sterkt
imot at veien foreslås omgjort til privat vei. Det er ikke riktig at beboerne får
vedlikeholdsutgifter på en vei der slitasjen i hovedsak er knyttet til aktiviteten på Sørholmen.
Rådmannens kommentar:
Eiernes merknader til planforslaget synliggjør relevante problemstillinger og utfordringer i
Sørholmsveien. Ovennevnte forhold er nøye vurdert i flere faser ved behandling og revisjon av
planforslaget. I samråd med kommunens veimyndighet vurderes de avbøtende tiltak, som i
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foreliggende planforslag kreves gjennomført, som tilstrekkelige for å kunne anbefale en utvidelse av
industriarealet på Sørholmen samt oppføring av ny boligblokk. Tiltakene vurderes samlet sett til å
forbedre dagens trafikksituasjon, selv om utvidelsen medfører økt trafikk som anslått. Rådmannen
viser her til planforslagets veiutredning og planbeskrivelse, uttalelser fra kommunalteknikk og til
rådmannens kommentarer til Statens vegvesen (SVV) sine høringsuttalelser i 2016 og 2020.
a) For vurdering av potensiale for trafikkøkning vises til kulepunkt 1 i forslagsstillers og
rådmannens kommentar til SVV 2016, samt til rådmannens kommentar til SVV 2020 vedrørende
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Uttalelsen tas til orientering.
b) Det fremgår av veiutredningen at Sørholmsveien ikke tilfredsstiller dagens krav i SVVs
håndbøker om offentlig vei. Det er dyre og omfattende tiltak som skal til for å oppnå kravene.
Kommunalteknikk har vurdert at det er svært krevende å utbedre veien til industriveistandard
og mener at avvik fra normene her bør kunne aksepteres. En breddeutvidelse til
industriveistandard, med to kjørefelt, krever utvidelse helt fra politiet ned til planområdet, og
ville vært svært inngripende for boligene i Konsul Knudtzons gt. 15-25 (hager/uteplasser) og for
Sørholmsveien 2 (hage ev. hus) mfl. For nærmere vurdering viser rådmannen til sin kommentar
til SVV 2020, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. c). Se også begrenset høring i
2021 om utvidelse av møteplass. Veien skal bygges med minimumsbredde 4,0 m inklusive
skuldre slik at veien inviterer til lav fart, samt med fortau og for øvrig med de avbøtende tiltak
som fremgår av plankart, bestemmelser §§ 5.1 og 9.2 samt veiutredning rev. 6.7.2021. Det er
etter en samlet vurdering konkludert med at dette er godt nok for den forholdsvis begrensede
trafikk som veien skal betjene. I tilfelle veien ble regulert som offentlig, ville det ført til krav om
snuplass i enden av veien pga. brøyting i regi av kommunen. Nå blir det veieres ansvar, og det er
snumuligheter på industriområdet selv om det ikke er regulert. Uttalelsen tas til orientering.
c) Fortaus- og parkeringsløsningen kommenteres av rådmannen under SVV sine merknader i 2020
angående myke trafikanter. Se også pkt. 1 i rådmannen sin kommentar til Sameiet Sørsundet
boliger 2020. Uttalelsen tas til orientering.
d) Adkomsten til ny boligblokk er vurdert nærmere, blant annet for å ivareta sikt ved utkjørselen.
Det vises her til omtale av begrenset høring i 2021 – Storgata 45 ovenfor, med forslagsstillers og
rådmannens kommentar til Sameiet Sørsundet bolig 2021. Besøksparkering til eksisterende og
planlagte boliger i området er forutsatt løst på egen eiendom. Storgata 45 beholder sin
gjesteparkering med 5 plasser, jf. punkt ovenfor. For ny boligblokk er besøksparkering forutsatt
å dekkes i parkeringsetasjen til nybygget, en løsning som kanskje ikke er ideell, men som er
benyttet også for noen andre boligblokker i byen. Krav til parkering for ny boligblokk er ved siste
revisjon av planforslaget økt til minimum 1,2 plasser pr. boenhet, dvs. endret fra et maksimum
til et minimumskrav. For 14 leiligheter vil det da være krav til minimum 17 plasser hvorav
minimum 3 plasser for besøkende. Kravet er mindre enn føringene i nylig vedtatt sentrumsplan,
jf. planbestemmelse pkt. 3.2, der maksimalt bruksareal for ny boligblokk ville ført til minstekrav
om 21 plasser, hvorav 5 plasser for besøkende. Sentrumsplanen åpner imidlertid for andre krav
til parkeringsdekning hjemlet i reguleringsplan. Dette må vurderes konkret. Rådmannen mener
at nærhet til sentrumsfunksjoner, parkeringshus i Storgata og bussholdeplass ca. 150 m fra ny
boligblokk tilsier at planforslagets parkeringsdekning kan aksepteres. Det skal også opparbeides
minimum 2 sykkelplasser pr. bolig. Ny boligblokk må for øvrig utformes slik at inn- og
utkjørselen blir sikker for både myke trafikanter og kjørende. Dette må løses ved
detaljprosjektering av bygget med tilhørende anlegg. Det vises her til forslagsstillers beskrivelse
ved nevnte høring i 2021 og til illustrasjonene. Uttalelsen tas til orientering.
e) Forslagsstiller har ansvar for at konsulenter som benyttes til utredninger og feltundersøkelser
følger anerkjent metodikk, og at det utføres av personer med relevant fagkompetanse.
Multiconsult AS, Trondheim har utført de geologiske og geotekniske undersøkningene knyttet til
reguleringsplanen. På bakgrunn av høring av planforslag med konsekvensutredning er det ikke
fremkommet behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om temaet. Når det
gjelder undersøkelser knyttet til Sørholmsveien og krav til byggefasen, vises til pkt. 5 b) i
rådmannen sin kommentar til Sameiet Sørsundet boliger 2020. Uttalelsen tas til orientering.
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f)

Det er riktig som påpekt, at selv om veien ble regulert til offentlig vei, kan kommunen gjennom
utbyggingsavtale kreve at private utbygger dekker kostnadene for standardheving av vei. Det er
imidlertid tidlig i planarbeidet avklart at Sørholmsveien foreslås regulert til fellesvei (privat).
Veien vil da skilles ut med eget gnr./bnr. og eies som et sameie. Det vil her være naturlig at
utbygger som står for oppgradering av adkomstveien, jf. rekkefølgebestemmelser § 9, men
eierne av veien vil måtte påregne å forestå framtidig drift og vedlikehold. Det er bystyret som
endelig tar stilling til spørsmålet gjennom sitt planvedtak. Se også rådmannens omtale av
konsekvenser for eiendomsforhold i sin vurdering til slutt. Uttalelsen tas til orientering.

2. Fyllmasser og tyngre utstyr må fraktes sjøveien: Viser til planbeskrivelse om at fylling i sjø vil kreve
tilført ca. 80-100 000 m³ steinmasser, enten tilkjørt eller via sjøveien. Påpeker at tilrådningen fra
Multiconsult som nevnt i beskrivelsen, om at massetransporten i hovedsak kan skje fra sjø med hjelp
av lekter, ikke har blitt fulgt inntil nå. De mener det er en grotesk stor mengde, som kan bli tilkjørt
gjennom sentrum via Sørholmsveien og at dette ikke er i samsvar med miljøarbeidet for sentrum.
Rådmannens kommentar: Viser til merknadskommentar til Sameiet Sørsundet boliger 2020, pkt. 5 a)
vedrørende krav til massetransport via lekter og c) vedrørende bygge- og anleggsfasen for øvrig.
3. Protesterer mot foreslått inngripen i deler av eiendommen Sørholmsveien 2. Er ikke interessert i at
eiendommen beskjæres for å få etablert litt bredere vei samt et smalt fortau, blant annet fordi det:
a) Foringer deres eiendom; trivsels-, kvalitets- og verdimessig.
b) Fjerner/reduserer pålagte biloppstillingsplasser inkl. oppstillingsplass til utleieleilighet.
c) Trafikken forbi garasjen kommer nærmere og utkjøring fra garasjen vil gå rett ut i veien.
d) Umuliggjør innkjøring av lift i hagen for utvendig vedlikeholdsarbeid.
Eierne poengterer at de ikke vil selge deler av eiendommen, da de er avhengig av det smale arealet
som omgir huset til vedlikehold. De mener at utbygger alternativt må kjøpe hele eiendommen slik at
nødvendige inngrep for å løse deler av de trafikkmessige utfordringer kan gjennomføres (jf. pkt. 1).
De viser til at utbygger er godt kjent med dette.
Rådmannens kommentar:
Utviding av samferdselsanlegg vil i hovedsak skje på sørsida av Sørholmsveien, ved at eksisterende
fortau videreføres fram til Sørholmsveien 7. I vestre del av Sørholmsveien blir kjøreveien noe utvidet
mot nord. For å få gjennomført det avbøtende tiltak som anbefales er det behov for grunnerverv på
totalt ca. 25 m² av Sørholmsveien 2. I hovedsak er dette veiareal i dag. Den høye forstøttingsmuren
mot sør er forutsatt beholdt og vil fortsatt tilhøre boligeiendommen (B3 på plankartet), det er kun i
sørvest som det er behov for å flytte den høye muren noe inn mot fjellskjæringen, som beskrevet i
veiutredningen og vist i vedlegg 6a C001 Plan og profil. Dette har delvis sammenheng med behovet
for nytt rekkverk langs fasade til Sørholmsveien 7. Det er et svært lite areal som her reguleres til
annen veigrunn. Til de anførsler som nevnes har rådmannen i tillegg følgende kommentar:
a) Utbyggingen vil nok i perioder gi utfordringer i forhold til trafikk og framkommelighet. Ny
bebyggelse og økt aktivitet når området er ferdig utbygd vil også kunne påvirke bokvaliteten for
naboer. Rådmannen viser her forslagsstillers vurdering, og til rådmannens samlede vurdering til
slutt. Hvordan eiendommens økonomiske verdi vil komme at utvikle seg som følge av
gjennomføring av reguleringsplan er derimot et privatrettslig forhold som det ikke tas stilling til i
planprosessen.
b) Biloppstilling foran garasjen, som nevnt i høringsuttalen, er i hovedsak utenfor egen eiendom og
på kommunal grunn. Parkering forutsettes ivaretatt på egen tomt.
c) Tilrettelegging for møteplass vil forbedre trafikkavviklingen. Det er i planforslaget lagt vekt på
god sikt ved utkjørselen fra garasjen.
d) Det forutsettes at dagens gangadkomst opprettholdes med samme bredde som i dag, det antas
at det er denne gangadkomst som brukes for tilkomst av lift.
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Rådmannen tar for øvrig uttalelsen til orientering og viser her også til omtale av begrenset høring
2021 – Sørholmsveien 2, vedrørende utvidelse av møteplass.
4. Protesterer mot boligblokk i Sørholmsveien 5:
a) Ny boligblokk er i konflikt med tinglyst skjøte fra 1894 (vedlagt uttalelsen), opprettet i
forbindelse med kjøp av Sørholmsveien 2. Ifølge skjøtet kan området (Sørholmsveien 5) ikke
bebygges, og eierne har rett til adkomst til sjøen, samt bruk av området «til felles afbenyttelse».
b) En 26 m høy boligblokk rett foran vil stenge betydelige deler av utsikten og føre til redusert
sollys store deler av dagen. Det er trivselshemmende og vil forringe verdien av eiendommen.
c) Blokka fører til ytterligere trafikk, jf. pkt. 1.
d) Sjøterrasse for leke- og opphold må vurderes særlig. Mener det ikke bør tillates, spesielt i et
trangt sund med stor skipstrafikk, strøm og tidvis kraftig vind. Vil også skape uheldig presedens.
e) Eksisterende boligområde vil bli urimelig belastet med mye støy og støv i bygge- og
anleggsfasen. Arbeidet kan også føre til skader på tilstøtende bygninger og terreng.
f) Maksimal utnyttelsesgrad og utforming er i disharmoni med de etablerte eldre bolighusene.
g) Eneste gjenværende brygga, Clausenbrygga, langs sjøsiden på Kirklandet er verneverdig.
h) Ny boligblokk kommer tett inntil det verneverdige huset i Sørholmsveien 7, noe som ifølge
Norconsult svekker opplevelsen av kulturminnet. Fylkeskommunens tilrådning om redusert
størrelse og høyde og plassering lengst unna kulturminnet er ikke hensyntatt.
i) Områdets særpreg med verneverdig bebyggelse kombinert med typiske gjenreisningsboliger vil
forringes og delvis forsvinne hvis boligblokka blir bygd.
Rådmannens kommentar:
a) Rådmannen tar opplysning om tinglyst skjøte til orientering. Endelig vedtatt reguleringsplan er
bindende for fremtidig arealbruk i området, jf. plan- og bygningslovens § 12-4. Eventuelle
tinglyste rettigheter må, i tilfelle de er i strid med planens formål, erverves av utbygger ved
gjennomføring av reguleringsplanen. Til opplysning viser gjeldende reguleringsplan R-014
Sørholmsveien 5 med fremtidig murbebyggelse i 3 etasjer.
b) En utbygging i Sørholmsveien 5 som foreslått vil gi redusert utsikt for eiendommen i
Sørholmsveien 2, samt gi noe redusert soltilgang på deler av eiendommen på formiddagen.
Eiendommen vil fortsatt ha god utsikt til havna, og gode solforhold på uteoppholdsarealer, jf.
illustrasjoner av planlagt bebyggelse vedlegg 12, med sol- og skyggekart. Rådmannen vil tilføye
at utsiktstap vektlegges lite i den totale vurderingen av konsekvenser. Når det gjelder ev.
verdiforringelse vises til rådmannens kommentar i pkt. 3 a). Uttalelsen tas til orientering.
c) Ny boligblokk med inntil 14 leiligheter vil føre til økt privatbiltrafikk, estimert til ca. 50 ÅDT.
d) Virkningen av sjøterrassen er nærmere redegjort for i tilleggsutredning 5.17. Forslag til
avbøtende tiltak er innarbeidet i bestemmelsene. Rådmannen viser til pkt. 2 i sin kommentar til
Sameiet Sørsundet boliger 2020 vedrørende eventuell presedensvirkning av sjøterrassen.
e) Rådmannen er enig i at forholdene i Sørholmsveien er trange, og at det kan medføre
utfordringer i anleggsperioden. Se rådmannens pkt. 5 (om bygge- og anleggsperioden) i sin
kommentar til Sameiet Sørsundet boliger 2020. Rådmannen viser også til kulepunkt 1 i
rådmannen sin kommentar til eierne av Sørholmsveien 7. Uttalelsen tas til orientering.
f) Prosjektet er søkt tilpasset eksisterende boligblokk, men er fortsatt høyt og dominerende i
forhold til den småskala boligbebyggelsen. Med hensyn til landskapet og den overordnede
bebyggelsesstrukturen, vurderer rådmannen bygningens høyde og omfang i forhold til
omgivelsen som akseptabel. Bestemmelsene er i samråd med forslagsstiller komplettert, med
en klar føring om att bygget skal utformes slik at deler av de øverste etasjene trekkes inn og
med en avtrapping av de to toppetasjene mot vest, jf. § 4.1.3. Se også rådmannens kommentar
om Sørholmsveien 7 nedenfor. Rådmannen mener planforslagets ytre rammer for ny boligblokk
nå er gode nok. Uttalelsen tas til orientering.
g) Clausenbrygga i Sørholmsveien 9 er regulert til bevaring, se bestemmelser § 7.2.
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h) Sørholmsveien 7 er regulert til bevaring, men fylkeskommunen sin tilrådning om plassering av
og høyde på ny boligblokk er ikke tatt til følge. Rådmannen viser her til sin kommentar til Møre
og Romsdal fylkeskommune 22.2.2016 vedrørende vurderinger som er gjort i forhold til
kulturminne fra nyere tid, c) Sørholmsveien 7. Uttalelsen tas til orientering.
i) Rådmannen mener boligutbygging sentralt i Kristiansund er viktig, dette med tanke på å få flere
til å bo i sentrum. Men, også for å øke tilbudet av gode sentrumsnære leiligheter. Boligbygging i
by er i tråd med kommunes arealstrategi som ligger som er grunnlag for arbeidet med ny
kommuneplan. Som fremgår av planbeskrivelsen og KU er mesteparten av bygningsmassen øst
for Sørsundbrua dominert av kontor, annen næringsbebyggelse og eksisterende boligblokk i
Storgata 45 langs sjøfronten og med sykehuset i bakgrunnen. Gjenreisningsbebyggelsen i Konsul
Knudtzons gate og Sørholmsveien 2, og den øvrige verneverdige bebyggelsen i Sørholmsveien,
har en helt annen skala og følger landskapet og gatemønstret. Området har variert bebyggelse
med mange funksjoner fra ulike tidsepoker, og fremstår i dag langt ifra som enhetlig. Selv med
ny boligblokk vil den verneverdige småskala bebyggelsen være godt synlig fra havna, og vil
kunne opprettholde forsvarlig bokvalitet. Rådmannen mener at selv om områdets særpreg vil
påvirkes av planlagt bebyggelse, vurderes dette å ligge innenfor tålegrensen.
Rådmannen tar for øvrig merknadene til orientering.
5. Innseilinga via Sørsundet blir totalt forandret:
a) Utfylling og oppsetting av en diger produksjons-/lagerhall vil få store konsekvenser for dagens
visuelle bilde ved innseilingen til Kristiansund via Sørsundet.
b) Å flytte industri til vestsiden av Sørsundbrua er et betydelig inngrep i naturen og står i direkte
kontrast til punktet i detaljreguleringen om at «Nye bygg skal, når det gjeld retning, volum,
materialbruk og farge, uformast på ein slik måte at området samla får ei framtoning som syner
eit godt heilskapt preg».
c) Viser til fylkeskommunens tidligere tilbakemelding at «Ny fylling med tenkt industrihall oppå,
samt leilighetsbygget på toppen vil frata dette kulturminnet det meste av sin verdi. Vi vil primært
rå til at utbyggingsprosjektet, særlig leilighetsprosjektet, blir justert og tilpasset
Batterihammerens karakter og eventuelle rester av krigshistorisk installasjoner.»
Rådmannens kommentar:
a) Utbygging av industriområdet ved Sørholmen vil endre det visuelle bilde og utfordre havnas
landskaps- og kulturmiljøverdier. Fyllingen vil bli klart større enn den som finnes i dag, og den
markante Batterihammeren vil bli mer skjult av fylling og storskala industribygg. Rådmannen
mener dette vil være en negativ konsekvens av utbyggingen. Rådmannen legger til grunn
gjeldende kommuneplan som viser en utvidelse av fyllingen med ca. 3 daa. Planforslaget vil dog
hjemle for større arealer,- en utfylling på ca. 5,5 daa og totalt ca. 6,0 daa nytt areal til industri.
b) Industriområdet fremstår i dag som fragmentarisk. Selv om hovedgrepet er omdiskutert, mener
rådmannen at det er hensiktsmessig at bestemmelsene stiller krav til utforming av både nye
bygninger og selve sjøutfyllingen/sjøfronten, jf. §§ 3.3, 3.4 og 4.4.3. Etter høring er
bestemmelsene i samråd med forslagsstiller komplettert med føring om at takflater og fasader
skal ha mørk, ikke reflekterende farge samt at lagring skal skje ryddig og kontrollert.
c) Rådmannen viser til sin kommentar til Møre og Romsdal fylkeskommune 2016 vedrørende
kulturminne fra nyere tid, kulepunkt Batterihammeren, og tar for øvrig uttalelsen til orientering.
6. I uttalelsen 2016 bemerkes bl.a. også:
a) Særpreget forringes: Områdets meget spesielle særpreg med verneverdige brygger og
førkrigsbolighus kombinert med typiske gjenreisnings-bolighus vil forringes og delvis forsvinne
hvis planen blir vedtatt helt eller delvis. De er prinsipielt imot at det planlegges en så stor og
omfattende inngripen i havnebassenget ved bykjernen.
b) Lite framtidsrettet plan: det er helt sikker andre og mye bedre egnede områder både i og rundt
kommunen som passer til en slik industriell bruk
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Rådmannens kommentar:
a) Rådmannen viser til sin kommentar til Møre og Romsdal fylkeskommune 2016 vedrørende
kulturminne fra nyere tid, samt til pkt. 4 i) ovenfor. Uttalelsen tas til orientering.
b) Næringsvirksomheten på Sørholmen har kommunisert at de ønsker en utvikling og
arealekspansjon av sin virksomhet. Dette er noe av grunnlaget for at reguleringsplanprosessen
ble startet, etter at kommuneplanens arealdel i 2011 ga mulighet for utvidelse av Sørholmen.
Rådmannen tar uttalelsen til orientering.
Rådmannen tar for øvrig uttalelsen til orientering, og viser til rådmannens samlede vurdering til slutt.
Begrenset høring i 2021 - Sørholmsveien 2
Det er gjennomført en begrenset høring i forbindelse med forslag til utvidelse av møteplass i
Sørholmsveien. Eiere av Sørholmsveien 2 ble varslet den 10.8.2021, jf. høringsbrev vedlagt veiutredning
revidert 6.7.2021. Endringen gikk ut på:
Veien er utvidet i området ved Sørholmsveien 2, og langs nordøstside av Sørholmsveien, slik at personbil
og lastebil kan møtes. Veiutvidelsen må tilpasses mot eksisterende murer og adkomster i dette området.
Mur mellom garasje og gangadkomst til hus må kortes ned med ca. 0,5 m og fall må tilpasses mot muren
og garasje samt gangadkomst til Sørholmsveien 2, se figur 4 i veiutredningen. Utvidelsen av møteplassen
fører også til endring av frisiktlinjer ved avkjøring til eiendommen og fra stikkvei nord for eiendommen.
Her er et utsnitt av tegning C001 Plan og profil, rev. 25.5.2021 (vedlegg 6a), som viser den nye
situasjonen:

Ved utkjøring fra veien nord for Sørholmsveien 2 vil om lag 30 cm av garasjen i Sørholmsveien 2 komme
i frisiktlinjen. En del av vegetasjonen i Sørholmsveien 2 ligger også innenfor frisiktsområdet. Endringen
for selve møteplassen berører kun kommunal grunn, i dag regulert til trafikkområde og forhage. Med
bakgrunn i endret frisiktsområde er planområdet utvidet noe, utvidelsen berører ca. 2,2 m² av
Sørholmsveien 2. Arealet foreslås regulert til boligformål og annen veigrunn (felles), med sikringssone
frisikt H140, se utsnitt av plankartet på neste side.
Reguleringsbestemmelsen § 7.1 Sikringssone H142 – frisikt, er uendret:
Frisiktssona er synt som H140 på plankartet. Innan området skal det være fri sikt i ei høgde av
0,5 meter over køyrebana.
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Utsnitt av plankartet, revidert 5.8.2021:

Forslagsstiller vurderer at den omtalte utvidinga er av mindre karakter, og at størrelsen tilsier at
konsekvensene for eiendommen i Sørholmsveien 2 er liten.
Det var i høringsbrevet presisert at biloppstilling foran garasjen til Sørholmsveien 2, som nevnt i
høringsuttalelse 2020, i hovedsak er på kommunal grunn (gnr. 9004 bnr. 1), dvs. utom egen eiendom.
Biloppstilling som beskrevet i uttalelsen vil være i konflikt med frisiktsone og foreslått felles veigrunn.
Parkering forutsettes ivaretatt på egen tomt.
Oppsummering av uttalelsen med forslagsstillers og rådmannens kommentar nedenfor:
Synnøve Kitdal og Petter Ingeberg, Sørholmsveien 2, 14.8.2021
Eierne viser til høringsbrevet og sier at de alltid har trodd at biloppstillingsplassen foran garasjen tilhører
deres eiendom. I den forbindelse ber de om å få tilsendt et detaljert kart over Sørholmsveien 2 med
inntegnet hus og garasje, og som viser eiendomsgrensene.
Rådmannens kommentar: Kartutsnitt, fra kommunens kartløsning, som viser eiendomsgrensene for
Sørholmsveien 2 ble oversendt 30. aug. med beklagelse over sen tilbakemelding og med forlenget
høringsfrist til 6. sep. Her et utsnitt av kartet med gjeldende eiendomsgrenser (stiplet linje med rødt):
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I e-post 6. sep. ble bedt om bekreftelse på att uttalelse datert 24. aug. var mottatt. Bekreftelse ble gitt
samme dag, og uttalelse referert nedenfor vurderes dermed som opprettholdt.
Synnøve Kitdal og Petter Ingeberg, Sørholmsveien 2, 24.8.2021
Kitdal og Ingeberg viser til forslag om blant annet å fjerne biloppstillingsplassen foran garasjen og til
justering av innkjøring til leilighet i sokkeletasjen. De protesterer på endringene.
a) De er svært usikre på om biloppstillingen er på kommunal grunn. Viser her til tinglyst målebrev,
vedlagt uttalelsen.
b) De oppgir at garasjen og biloppstillingsplassen foran den, ble etablert i 1955 etter godkjenning fra
kommunen, og de derfor selvsagt vil påstå at de etter ca. 66 år har rettmessig hevd på bruken av
denne uavhengig av eiendomsforhold.
c) De opplyser at den smale felles adkomstveien på nordsiden av deres eiendom i hovedsak er en
gangvei til eiendommene langs veien, en sjelden gang brukt til varetransport. Foreslår at den skiltes
med parkering forbudt, unntatt varetransport.
d) De forutsetter at eventuelle små justeringer som må foretas skjer uten at de påføres ekstra utgifter
eller ulemper.
For øvrig viser de til tidligere uttalelser og protester i 2020 vedrørende trafikkmessige utfordringer. De
vil som nevnt ikke selge deler av eiendommen, og mener at utbygger må kjøpe hele eiendommen.
Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller har e-post 20.9.2021 ingen merknad til mottatt innspill.
Rådmannens kommentar:
a) Det er samsvar mellom målebrev og de eiendomsgrenser som fremgår av kartutsnitt. Det er således
korrekte eiendomsgrenser som er lagt til grunn ved utarbeidelse av planforslag. Det er ingen tvil om
at nevnte biloppstillingsplass i hovedsak er utenfor eiendommen og på kommunal grunn.
b) Rådmannen kan ikke se at biloppstilling utom egen eiendommen var teama ved godkjenning av
garasjen i 1955. Høydeforholdene mot veien krever imidlertid forstøttingmurer for å kunne kjøre inn
i garasjen, jf. bilde nedenfor. Det fremgår heller ikke av vårt arkiv at det er godkjent flere avkjørsler.
I planforslaget forutsettes at dagens gangadkomst, sør for avkjørselen til garasjen, opprettholdes.
Bredde på avkjørsel og gangadkomst vil ifølge veiutredning ikke bli endret, men veiutvidelsen må
tilpasses mot eksisterende murer og adkomster, jf. pkt. 3.1 og 3.4 i veiutredning. Møteplass og
tilpassinger må detaljprosjekteres ved gjennomføring av reguleringsplanen.

Bilde hentet fra Google Maps Street View – sept. 2019, viser garasjen med avkjørsel til
Sørholmsveien 2
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c) Regulert stikkvei nord for Sørholmsveien 2 fungerer iht. forslagsstillers opplysning også som mulig
stopp- og ventested. Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig å opprettholde veien, med den
funksjon den har i dag. Plankart viser derfor frisiktsone også for denne avkjørsel. Stikkveien er på
kommunal grunn, og eventuell skilting kan vurderes av veimyndigheten ved gjennomføring av plan.
d) Det skal tas stilling til om Sørholmsveien skal reguleres til offentlig eller felles adkomstvei, men det
kan i reguleringsplan ikke gis bestemmelser om økonomiske forhold. Bestemmelse § 9 skal sikre
gjennomføring i en bestemt rekkefølge og at tiltak i planområdet oppnår en god kvalitet.
Det vil her være naturlig at utbygger(-ne) av industriområdet og ny boligblokk står for oppgradering
av adkomstveien, med tilhørende avbøtende tiltak. Rådmannen viser til sin kommentar i avsnitt om
konsekvenser for eiendomsforhold under.
Rådmannen viser ellers til at det gjennom planprosessen ikke er kommet frem forhold som gjør at
boligeiendommen må reguleres bort som følge av planlagte tiltak. Uttalelsen tas derfor for øvrig til
orientering. Det vises ellers til rådmannens samlede vurdering til slutt.
Jorunn Greta Ohr Stømner, Stig Morten Stømner, Øyvind Torkildsen og Anne Karin Torkildsen, eiere av
Sørholmsveien 7, 20.6.2020
 Utbygging av Sørholmsveien 5: Utbygger må kartlegge grunnforhold, støttemurer og grunnmurer før
arbeidene igangsettes. Det bør engasjere et uavhengig firma, der kostnadene dekkes av utbygger.
 Veiregulering til nytt industrilokale Sørholmen: I forbindelse med utfylling av Sørholmen i 2018/2019
oppdaget de skader på veien og veidekket samt rystelser i huset. De har erfart at veien ikke er
dimensjonert for slik tungtrafikk. Veiens fundamentering mot Sørholmsveien 7 må undersøkes nøye.
Det må vurderes maks akseltrykk, i veiens nåværende tilstand og etter eventuell oppgradering.
 De ønsker at Sørholmsveien skal opprettholdes som kommunal vei, frem til Jemars port. Det er
urimelig at eiendomsbesittere på tilførselsveien til industriområdet skal bli belastet med kostnader
av tungtransport til dette området.
Rådmannens kommentar:
 Rådmannen forstår spørsmålet som at utbyggingen av Sørholmsveien 5 må forestå kartlegging av
grunnforhold og murer på Sørholmsveien 7. Det vil være entreprenør sin prosjekterende konsulent
som er pliktig i sitt prosjekteringsarbeid, å ta hensyn til omkringliggende fysisk miljø (inkl.
nabobebyggelsen). Prosjekterende og utførende vil iht. plan- og bygningsloven søke og bli gitt
ansvar. Skader på nabobebyggelsen skal således ikke skje, men krav om eventuell skadeutbedring
må i så fall rettes mot utbygger/entreprenør.
 Geologiske forhold knyttet til Sørholmsveien er vurdert av Multiconsult AS 416249-Rigberg-NOT001. Bestemmelsene §§ 3.5 og 9.4 stiller krav til at tilrådningene gitt i rapporten følges opp i
byggefasen, se pkt. 5 b) i rådmannen sin kommentar til Sameiet Sørsundet boliger 2020.
Rådmannen viser også til planforslagets veiutredning og til sin kommentar til Statens vegvesen sin
høringsuttalelse. I rådmannens kommentar sies:
I samråd med kommunens veimyndighet vurderes de avbøtende tiltak, som i foreliggende
planforslag kreves gjennomført, som tilstrekkelige for å kunne anbefale en utvidelse av
industriarealet på Sørholmen. Tiltakene vurderes samlet sett til å forbedre dagens trafikksituasjon,
selv om utvidelsen kan medføre økt trafikk som anslått.
I veiutredningen stilles krav til nytt rekkverk ved Sørholmsveien 7 (mellom vei og fasade) og speil for
å få tilfredsstillende sikt ved eksisterende utkjørsel.
 Det er tidlig i planarbeidet avklart at Sørholmsveien vil bli foreslått regulert til felles vei (privat).
Veien vil da skilles ut med eget gnr./bnr. og eies som et sameie. Det vil da være eierne av veien som
må forestå drift og vedlikehold. Rådmannen viser også til sin kommentar i avsnitt om konsekvenser
for eiendomsforhold under. Rådmannen tilrår at merknaden ikke tas til følge.
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Rådmannen gjør for øvrig oppmerksom på komplettering av reguleringsbestemmelsene §§ 4.1.7 og 9.6
vedrørende behovet for eventuelle støytiltak. Bolig i Sørholmsveien 7 skal gis tilbud om fasadetiltak i
samband med gjennomføring av planen, dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til innendørs
støynivå 30 dB (Leq24h). Konkret utforming og utføring av lokale støytiltak avklares etter samråd med
grunneier. Lokale støytiltak er et tilbud og kan ikke utføres mot huseiers vilje. Det vises også til
rådmannens kommentar til Møre og Romsdal fylke i 2016 vedrørende støy. Uttalelsen tas for øvrig til
orientering.
Jørn Aasprong, Konsul Knudtzons gate 25, 2.7.2020
Aasprong protesterer på planforslaget som direkte berørt eier av naboeiendom:
 Nytt bygg i Sørholmsveien 5 vil forringe verdien av eiendommen betraktelig, da det vil bli tatt det
meste av utsikten mot sør og innløpet til havna under brua.
 Det vil bli også bli mye mer støy i forbindelse med økt trafikk på Sørholmsveien.
 Sprenging inntil eiendommene i Konsul Knudtzons gt. 17, 19, 21, 23 og 25, for å lage bedre vei, vil
påføre skader på grunnmuren og plattinger til eiendommene. Aasprong viser til vedlagt illustrasjon.
Rådmannens kommentar:
 Utbygging i sentrum vil ofte gi tap av utsikt. Konsul Knudtzons gt. 25 vil fortsatt ha samme soltilgang
på sine utearealer, etter utbyggingen av Sørholmsveien 5. Det er sjøgløttet mellom politihuset og
Sørholmsveien 7 som går tapt. Rådmannen vil bemerke at utsiktstap vektlegges lite i den totale
vurderingen av konsekvenser.
 Støyutredningen viser at eiendommen i dag er støyutsatt fra trafikk på fylkesveien (FV6242), med
fasader mot nord og vest innenfor rød og gul støysone. Planlagt utbygging vil imidlertid ikke
medføre støy fra veitrafikk i Sørholmsveien som medfører at grenseverdiene overskrides ved fasade
mot Sørholmsveien i syd. Planen stiller derfor ikke krav til avbøtende tiltak på eiendommen. Økt
støy fra fylkesveien vil være som følge av generell trafikkvekst. I henhold til forurensningsforskriften
er det for eksiterende veianlegg anleggseier som har kartleggings-, utrednings- og tiltaksplikt. Det er
da kun aktuelt med tiltak hvis gjeldende grenseverdier for innendørsstøy overskrides.
 Utvidelse av veiarealet vil skje på areal eid av Kristiansund kommune. Hvis man må sprenge noe
berg på kommunens eiendom, så må dette tas hensyn til ved prosjektering av veiutbyggingen.
Rådmannen viser også her til kulepunkt 1 i rådmannen sin kommentar til eierne av Sørholmsveien 7.
Rådmannen tar for øvrig uttalelsen til orientering, og viser til rådmannens samlede vurdering til slutt.
Jan Karstein Schjølberg, Konsul Knudtzons gate 21, 13.7.2020
Schjølberg har som eier av Konsul Knudtzons gt. 21 følgende merknader:
 Nytt bygg i Sørholmsveien 5 vil redusere, i realiteten ta bort all gjenværende utsikt til Sørsundet.
 Har merknader til utvidelse av veibane/fortau nedenfor sin eiendom. Forstår det som at det foreslås
en utvidelse av veien ved berget foran og delvis under husets platting. Dette vil redusere området
og det fryktes at utskyting av berget vil resultere i skader på murplatt og ev. også på huset.
Rådmannens kommentar:
 Det vises til kulepunkt 1 i rådmannen sin kommentar til eierne av Konsul Knudtzons gt. 25.
 Utvidelse av veiarealet vil skje på areal eid av Kristiansund kommune. Hvis man må sprenge noe
berg på kommunens eiendom, så må dette tas hensyn til ved prosjektering av veiutbyggingen.
Rådmannen viser også her til kulepunkt 1 i rådmannen sin kommentar til eierne av Sørholmsveien 7.
Forslagsstillers kommentar til de 6 uttalelsene i 2020 fra beboere langs Sørholmsveien (beboere i
Konsul Knudtzons gt. 17-25, i Sørholmsveien 2-7 og Storgata 43-45):
 I utarbeidet plandokument er det vist at planlagt boligbygging vil medføre reduksjon av utsikt for
beboerne langs deler av Sørholmsveien, i tillegg til at det blir økt ferdsel langs Sørholmsveien fram til
nytt boligbygg. I mottatt innspill er ulempene konkretisert og omtalt i mer detaljert form enn det
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som er gjort i plandokumentene. Forslagsstiller mener at dette er ulemper som må påregnes ved
utbygging og fortetting i en by.
I østre del av Sørholmsveien vil det bli forholdsvis små veiendringer siden formålsgrensene i
plankartet i hovedsak følger veidekkekant på eksisterende vei. Utviding av samferdselsanlegg vil skje
på sørsida av Sørholmsveien ved at eksisterende fortau vil bli videreført fram til Sørholmsveien 7. I
vestre del av Sørholmsveien blir kjøreveien noe utvidet, jamfør veiutredning utarbeidet av COWI AS.

Merknader fra berørte grunneiere i Konsul Knudtzons gate
Forslagsstillers kommentarer til uttalelsene fra berørte grunneiere i 2020 er referert samlet under dette
avsnitt, se s. 59. Se også forslagsstillers kommentar til uttalelser fra berørte grunneiere i 2016, s. 30.
Hovedtrekkene i merknadene, med rådmannens kommentar, er referert nedenfor:
Marit Reitan og Bjarne Tømmervåg, Konsul Knudtzons gate 45, 30.1.2016 komplettert 1.2.2016, Alice
Espenakk og Olav Gikling, Konsul Knudtzons gate 37, 10.2.2016 (de to uttalelsene er tilnærmet like) samt
Runar T. Simonsen, Konsul Knudtzons gate 61, mottatt 15.2.2016 (som referer til de førstnevnte):
Merknader/protester i 14 punkter (med referanser til konkrete punkter i planforslaget mv.):
1. Visuelt inntrykk i innseilingen – utfylling og ytterligere bebyggelse på utsiden av bru: De mener
innseilingsportalen til byen er viktig å ta vare på som et varemerke for Kristiansund og protesterer
på ødeleggelsen av det visuelle inntrykket.
Rådmannens kommentar: Rådmannen er enig i at innseilingsportalen til byen er viktig å ta vare på
som et varemerke for Kristiansund. Utbygging av industriområdet ved Sørholmen vil klart endre det
visuelle inntrykket. Fyllingen vil bli klart større enn den som finnes i dag, og den markante
Batterihammeren vil bli mer skjult av fylling og industribygg. Rådmannen mener dette vil være en
negativ konsekvens av utbyggingen. Rådmannen legger til grunn gjeldende kommuneplan som viser
en utvidelse av fyllingen med ca. 3 daa. Planforslaget vil dog hjemle for større arealer, - en utfylling
på ca. 5,5 daa og totalt ca. 6,0 daa nytt areal til industri (inkl. del av bratt berg). Uttalelsen tas til
orientering.
2. Visuelt inntrykk – avvik fra annen byggeskikk – leilighetsbygg på Konsul Knudtzons gt. 49: De
protesterer mot at det nye bygget avviker signifikant fra omgivelsen når det gjelder byggeskikk og
plassering i forhold til kanten av berget mot Sørsundet. Referer bl.a. til krav til visuelle kvaliteter (pbl
§ 29-2). De har merknader til flatt tak, Simonsen er også imot takterrasse, plenareal kan benyttes.
Rådmannens kommentar: Foreslått ny bygning ved Konsul Knudtzons gt. 49 er endret siden planen
var ute til høring i 2016. Planomtalen viser tre vurderte utbyggingsalternativer, hvorav alternativ nr.
2 er videreført i bestemmelsene og plankartet. For dette alternativet er den avlange fasade brutt
opp, kombinert med variasjon i takform (saltak/flatt tak) samtidig som en del av bygningskroppen
mot nord blir trukket inn for å gi tilstrekkelig bredde til utvendige fellesareal. Dette bygget er etter
rådmannens skjønn mye mer tilpasset eksisterende bebyggelse enn et bygg med flatt tak. Bygningen
har ikke takterrasse, men lek- og uteareal mot syd på opparbeidet dekke på terrengnivå. I tillegg har
det mindre private balkonger. Rådmannen synes foreslåtte løsning her nå er akseptabel. Uttalelsen
tas til orientering.
3. Trafikksikkerhet i Konsul Knudtzons gt. er en svært stor bekymring. De protesterer på tiltaket med
grunnlag i manglende trafikksikkerhet og overbelastningen av kapasiteten i krysset.
Rådmannens kommentar: Forslagstiller sier i sin kommentar til de 4 uttalelsene i 2020 fra beboere
ved nytt byggetiltak i B1b (beboere i Konsul Knudtzons gt. 45, 47, 51 og 61):
I utarbeidet plandokument er det vist at adkomstforhold i møtepunkt Konsul Knudtzons gate og
Herman Døhlens vei ikke er optimale på grunn av eksisterende veiutforming og tilrettelegging.
Forslagsstiller mener likevel at trafikkforholdene vil være akseptable etter at
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bostadsutbyggingen er gjennomført. Veiutforming tilsier at trafikantene i området må tilpasse
fart og ferdsel slik at det ikke oppstår uønskede hendelser. I plankartet er sikringssone/ siktlinjer
vist som H140.
Rådmannen støtter denne tilnærmingen og vil bemerke at det nå (sist ved revisjon av plankartet den
5.8.2021) er lagt inn frisiktsoner for begge retningene ved avkjørsel i Konsul Knudtzons gt. Dette vil
gi tilfredsstillende siktforhold. Uttalelsen tas til orientering.
4. Punktene 51 og 52 i ROS-analysen viser at man ikke har tatt en risikovurdering for ulykke i av/
påkjøring og ulykke med gående/syklende. De mener at trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelig
ivaretatt, og at risikoen er ignorert ved at den ikke utredes videre og tiltak blir ikke drøftet.
Rådmannens kommentar: Tilrettelegging for nytt boligbygg i Konsul Knudtzons gt. er ikke et tiltak
som utløser krav til konsekvensutredning. Vurdering av tiltaket, virkninger og forslag til avbøtende
tiltak er derfor omtalt i planbeskrivelsen. I ROS-analyse i 2016 er det under trafikktrygglek nevnt at
avkjøring fra boligtomt i Konsul Knudtzons gt. kan være uoversiktlig. ROS-analysen til nytt offentlig
ettersyn i 2020, er komplettert på en rekke punkter, og nevner følgende tiltak som her er relevant:
Ulykker i av- og påkjøring: Krav til gode siktforhold og forhold som medvirker til låg fart på
kjøretøy vil være tiltak som kan redusere risikoen for ulykker i samband med av- og påkjøring.
Trafikksikkerheten knyttet til både Konsul Knudtzons gt. og Sørholmsveien er ved revisjon av planen
vurdert særlig i samråd med kommunens veimyndighet. Se også pkt. 3 ovenfor.
5. Veiutredning av COWI omfatter kun Sørholmsveien. De mener at det er en underestimering og
uakseptabelt lite fokus på konsekvensene av en fortetning jf. merknader ovenfor. Simonsen
bemerker at trange forhold i Sørholmsveien også vil medføre store problem i anleggsperioden.
Rådmannens kommentar: Det har vært helt nødvendig å få utarbeidet en egen veiutredning for
Sørholmsveien pga. dens standard og hva den skal betjene i framtiden. Konsul Knudtzons gt. er av
en helt annen standard. Boligutbyggingen i område B1b er også av en helt annen tyngde enn
utbyggingen ved Sørholmsveien. Det har derfor ikke vært behov for en egen veiutredning for dette
veistrekket. Rådmannen mener likevel at den virkningen utbyggingen ved Konsul Knudtzons gt. 49
vil gi på vei er tilfredsstillende vurdert, og avbøtende tiltak er lagt inn i planen (slik som frisiktsoner i
avkjørsel mot Konsul Knudtzons gt.).
Rådmannen mener at planen på en grei måte har fokus på, og synliggjør konsekvensene ved en
fortetting i Sørholmsveien. Rådmannen er enig i at forholdene i Sørholmsveien er trange, og at det
kan medføre utfordringer i anleggsperioden. Se rådmannens pkt. 5 (om bygge- og anleggsperioden) i
sin kommentar til Sameiet Sørsundet boliger 2020 der massetransport og støy under bygge- og
anleggsperioden redegjøres for. Rådmannen tar uttalelsen til orientering.
6. Konsekvensutredningen tar ikke tilstrekkelig hensyn til tidligere innspill og får dermed redusert
troverdighet. De spør seg om det er flere forhold som har vært oversett eller undervurdert.
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener konsekvensutredningen på en tilfredsstillende måte
tar tilstrekkelig hensyn til innspill. Rådmannen kan ikke se at det er forhold som er oversett eller
undervurdert. Det er gjennomført noen tilleggsutredninger i forbindelse med offentlig ettersyn av
revidert planforslag. Uttalelsen tas til orientering.
7. Tiltaket hevdes å ville ha stor positiv konsekvens for næringsliv og sysselsetting – totalt sett mener
de at argumentasjonen er selvmotsigende og gir grunnlag for tvil: Alle tre delprosjekter reduserer
trafikksikkerhet og dermed livskvalitet i boligområdet, vil kreve erverv ved ekspropriasjon, og har en
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liten ønskelig effekt på en av landets vakreste havner og innseilinger. Det vil være feil av kommunen
å la et prosjekt preget av så mye usikkerhet og ulempe, gå på bekostning av kommunepålagte
oppgaver som trafikksikkerhet og trygge oppvekstmiljø for barn og unge. De mener det er berettiget
tvil om den planlagte utviklingen gir noen økning i bærekraftig sysselsetting, mens det er veldig
tydelig at de negative konsekvensene vil bli uakseptable for svært mange.
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener planmaterialet og saksfremlegget her får fram både
de negative sider og positive sider ved utbyggingen. Utbyggingen, både industriutbyggingen og
boligprosjektene vil gi markante endringer i, og konsekvenser for området. Uttalelsen tas til
orientering.
8. Byggegrense 20 m fra brokar: De ber kommunen sjekke gitte byggetillatelser opp mot vegvesenets
krav. Simonsen bemerker også inkonsekvente høydeangivelser for felt h1.
Rådmannens kommentar: Statens vegvesen sine krav til byggegrenser er ivaretatt i planforslaget.
Bygg som inngår i planen i industriområdet er endret, slik at revidert planforslag ikke hjemler for
tiltak på eksisterende industribygninger under Sørsundbrua eller gjenoppbygging ved en eventuell
brann. Se plankart som kun viser omriss av bygg som inngår i planen (1214) utenfor byggegrenser.
Det er ikke forhold i foreliggende planforslag som vegvesenet har innsigelse til. Søknader om
byggetillatelser sendes veieiere til uttalelse. Rådmannen legger til grunn at veieier også foretar ROSanalyser på eksisterende samferdselsanlegg, og gir eventuelle nødvendige pålegg.
Inkonsekvente høydeangivelser ble rettet opp til nytt offentlig ettersyn i 2020. Planen fastsetter
maksimale byggehøyder i forhold til kotehøyde, i stedet for i forhold til ferdig planert terrengs
gjennomsnittsnivå. For felt h1 er maksimum mønehøyde kote +18 og gesimshøyde kote +17, dvs.
inntil 15 meter over planert terreng.
9. Hensyn til byggeskikk må ivaretas iht. «skjønnhetsparagrafen» i plan- og bygningsloven (jf. pkt. 2).
Rådmannens kommentar: Planbestemmelsene gir føringer for hvordan bebyggelsen skal utformes. I
byggesaker vurderes alltid estetikk/utforming av nye bygninger og tiltak, og det forsøkes alltid å gi
disse best mulig utforming både i selg selv og til omkringliggende miljø.
10. Økt innsyn – deling av innkjørsel i Konsul Knudtzons gt. 45 med Konsul Knudtzons gt. 47 og 49 var
avtalt da disse eiendommene til sammen telte 5 husstander. Utvidet antall husstander i nr. 49 har
allerede økt belastningen. De protesterer på ytterligere økt trafikk, for Reitan og Tømmervåg gjelder
dette også økt trafikk over deres eiendom som medfører økt innsyn og redusert privatliv (vinduer til
bad og soverom ligger tett inntil oppkjørselen).
Rådmannens kommentar: Rådmannen ønsker ikke å kommentere privatrettslige forhold som ikke
har relevans for planen. Planforslaget legger til rette for utbygging av Konsul Knudtzons (KK) gt. 49
som vil gi økt trafikk på vei inn til KK nr. 45, 47 og 49. Veien inn til disse eiendommene vil nå bli
regulert som felles (privat) gatetun og kjørevei. Også tilgrensende eiendommer, som ikke har dette
som adkomstvei, vil få økt trafikk. Rådmann ser at økt trafikk inn til KK nr. 49 kan gi økt innsyn til KK
nr. 45, da på nordsiden av huset. Det er en ulempe som er der i dag, og som vil kunne forsterkes
med planlagt utbygging. KK nr. 45 har imidlertid et skjermet uteoppholdsareal på sydsiden (sjøsiden)
av huset. Utbygging av KK nr. 49 vil i seg selv ikke gi økt innsyn på uteoppholdsarealet til KK nr. 45.
Til det er avstanden for lang. Rådmannen tar uttalelsen til orientering.
11. Industri i bykjernen – ikke en rettighet: De protesterer på planens tilrettelegging for industri i
sentrum. Kommunen bør hjelpe tiltakshaver med å finne alternativer for etablering utenfor
bykjernen, slik at man slipper et så stort inngrep med uønskede effekter. Referer også til pkt. 1.
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Rådmannens kommentar: Industri i sentrum er ikke en rettighet. Det er via arealplaner man kan
skaff seg hjemmel til ønsket arealutnyttelse, - som f.eks. industri. Kommuneplanens arealdel viser
en utvidelse av industriarealet ved Sørholmen på ca. 3 daa. Vedtatt reguleringsplan vil imidlertid gi
hjemmel til opparbeiding av et industriareal der på ca. 6 daa nytt industriareal. Se saksfremleggets
pkt. «Forhold til overordnede planer og gjeldende reguleringsplaner».
Næringsvirksomheten på Sørholmen har kommunisert at de ønsker en utvikling og arealekspansjon
av sin virksomhet. Dette er noe av grunnlaget for at reguleringsplanprosessen ble startet.
Rådmannen mener det ikke er kommunes oppgave å hjelpe tiltakshaver med å finne alternativer for
etablering utenfor bykjernen. Rådmannen tar uttalelsen til orientering.
12. Belastning i byggeperiode: De regner med en svært stor belastning, både ved utfylling i sjø og ved
utbygging i Konsul Knudtzons gt. De protesterer på alle tiltakene grunnet redusert trafikksikkerhet.
Rådmannens kommentar: Viser til merknadskommentar til Sameiet Sørsundet boliger 2020, pkt. 5 a)
og c). Rådmannen vil legge til at utbygging nok i perioder kan gi utfordringer i forhold til trafikk og
framkommelighet. Gjennomføring av utbyggingen må redegjøres for i byggesaken (e), og eventuelt
avbøtende trafikktiltak vil bli vurdert og fastsatt der. Rådmannen tar uttalelsen til orientering.
13. Eiendomsrett i utfyllingsområdet: Viser til at eierne av tilstøtende eiendommer som blir berørt av
foreslått utfylling i sjø bestrider retten Jemar Eiendom har til å gjennomføre en utfylling. Dette bør
belyses nærmere før saken behandles videre.
Rådmannens kommentar: Forslagsstiller sier i sin kommentar til uttalelsene i 2016:
Problemstillinger rundt eiendomsforhold knyttet til utviding av industriarealet var kjent da det
ble gitt tillatelse til 3,5 daa nytt industriareal i kommuneplanen, og eventuelle behov for
drøftinger om uklare eiendomsforhold kan avklares etter at reguleringsplanen er vedtatt.
Rådmannen vil tilføye at endelig vedtatt reguleringsplan er bindende for fremtidig arealbruk i
området, jf. pbl § 12-4. Behov for grunnerverv planforslaget medfører fremgår av planbeskrivelsen
kap. 10 (s. 33-34), i tillegg kommer eventuelle rettigheter i sjø. Dersom det ikke oppnås enighet om
erverv av grunn og eventuelle rettigheter i sjø, vil reguleringsplanen gi hjemmel for om nødvendig
tvungent grunnerverv gjennom ekspropriasjon, jf. plan- og bygningsloven kap. 16. Uttalelsen tas til
orientering.
14. Forringet utsikt for flere beboere: De viser til at begge boligtiltakene forringer og reduserer utsikt.
Selv om dette kan måtte påregnes i en bykjerne mener de at tiltakene totalt sett medfører et
uforholdsmessig stort inngrep som får urimelige følger og derfor bør avvises. Simonsen påpeker at
sol-/skyggeforhold ikke er vist når sola står lavest (21.12), da situasjonen er vesentlig dårligere for
naboene.
Rådmannens kommentar: Utbygging i sentrum vil ofte gi tap av utsikt. Nytt boligbygg i Konsul
Knudtzons gt. 49 vil i størst grad gi redusert utsikt for eiendommene i Konsul Knudtzons gt. nr. 59,
marginalt for 61. Rådmannen vil bemerke at utsiktstap vektlegges lite i den totale vurderingen av
konsekvenser. Sol skyggediagram når sola står lavest (21.12) er etter rådmannens syn lite relevant,
da soltilgangen da uansett er liten. I plan- og byggesaker legges det hovedsakelig vekt på
soltilgangen om sommer og i perioden fra/til vår/ høstjevndøgn. Uttalelsen tas til orientering.


Simonsen påpeker også at det generelt er vanskelig for naboene å ta stilling til boligprosjektet i
Konsul Knudtzons gt. 49 når det ikke foreligger fasadetegninger. Det er heller ikke presisert hvilke
tiltak utbygger har tenkt å gjøre for å imøtekomme tidligere innspill. Alle de tre delprosjektene
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medfører redusert trafikksikkerhet og dermed livskvalitet i boligområdet, spesielt trygt
oppvekstmiljø.
Rådmannens kommentar: I forbindelse med utarbeidelse og behandling av reguleringsplan er
fasadetegninger lite relevant. Det er primært tiltakets ytre rammer, som høyde og grad av utnytting
av tomta mv., som fastsettes. Først ved søknad om byggetillatelse vil boligprosjektet bli mer
detaljert, jf. bestemmelsenes § 3.1. med krav til dokumentasjon ved søknad om byggetiltak.
Rådmannen viser også til kommentar under pkt. 2 ovenfor, og til planbeskrivelsen som nærmere
redegjør for de valg som er tatt samt beskriver virkningene av tiltaket. Uttalelsen tas til orientering.


I en kompletterende uttalelse fra Reitan og Tømmervåg (1.2.2016) er det vedlagt foto som viser
situasjoner i krysset, der utkjørselen fra Konsul Knudtzons gt. 45, 47 og 49 kommer ut og møter
annen trafikk. De ber om at planlegger tar en befaring før saken behandles videre. Bildene viser:
o Oppkjørselen til Konsul Knudtzons gt. 45/47/49, med parkerte biler og trange forhold. De mener
dette illustrerer belastningen som allerede er og at en eventuell brann kunne ha utviklet seg til
en katastrofe.
o En vareleveranse til sykehuset der det ifølge avsender er umulig å snu varebilen uten å sperre
krysset i ganske lang tid. De mener dette er svært trafikkfarlig og at ingen ville ha latt sine
skolebarn gå i dette krysset.
Rådmannens kommentar: Forslagstiller sier i sin kommentar til naboprotester i 2016:
Beboerne i Konsul Knudtzons gt. har blant annet gjennom foto vist at trafikkforholdene i denne
gata ikke er optimale. To foto viser varelevering til sykehuset, der varebilen tydeligvis har en
oppstilling som er i strid med § 17 i trafikkreglene. Forslagsstiller mener det er feil å legge til
grunn mulig feilparkert varetransport til sykehuset som argument mot foreslått boligetablering.
Et annet bilde viser vanskelige parkeringsforhold. Ny boligetablering krever at parkering skal skje
på egen tomt eller i fellesareal, i et omfang som er i samsvar med Kristiansunds parkeringsnorm.
Forslagsstiller er enig i at gatene inn til de nye boligfeltene er smale. Dette skal ikke være til
hinder for ønsket boligetablering. Bilsjåfører må tilpasse farten til føre og oversikt, i tillegg til
ferdsel for myke trafikanter.
Rådmannen viser også til kommentar i pkt. 3 ovenfor. Befaringer er gjennomført, også av
kommunens veimyndighet. Rådmannen ser at adkomstarealet har uordnede parkeringsforhold i
dag. Den del av eiendommen til Konsul Knudtzons gt. 49 som nå foreslås regulert til f_KV1 er heller
ikke opparbeidet. Med reguleringsplanen må krav til både ferdsel og parkering oppfylles, jf. bl.a.
bestemmelser §§ 5.1 og 9.2 samt 4.1.6. Det skal sikres tilgjengelighet for utrykningskjøretøy.
Detaljert utomhusplan skal følge søknad om byggetiltak, jf. § 3.1. Brannbil vil ha adkomst, men kan
ikke snu inne på området. Uttalelsen tas til orientering. Det vil sikkert være behov for bevisst
materialbruk og ev. skilting for å oppnå god og sikker fremkommelighet. Se også rådmannens
kommenterer til uttalelsene i 2020.

Marit Reitan og Bjarne Tømmervåg, Konsul Knudtzons gate 45, 3.7.2020 (30.1.2016 og 1.2.2016)
Reitan og Tømmervåg finner det skuffende at tidligere innspill (referert ovenfor) bagatelliseres i revidert
planmateriale. De ber om at kommunen og utbygger tar anmerkningene seriøst, og at de ikke blir møtt
med en ny bruk av fancy begreper og ellers fullstendig bagatellisering. De har nå følgende kommentarer:
1. Forslag om erverv av 76 m² av deres eiendom.
o De har ikke blitt kontaktet av initiativtaker om dette, og de antar derfor at kommunen vil
ekspropriere arealet. De vil ikke ha noen fordeler av dette plangrepet, og vil ikke akseptere en
fordelsovervekt som tilsier ekspropriasjon. De finner det merkelig at utbygger ikke har kontaktet
dem for å diskutere mulige løsninger.
o Økt trafikk vil forringe kvalitetene på uteplassen som de har rett mot oppkjørselen, både med
tanke på støy- og støvplager. De har ved flere anledninger opplevd skader/ødeleggelse som
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o

følge av at biler kommer for nær uteplassen, og stiller spørsmålstegn med foreslått bredde på
gatetunet (f_GT) på kun 3,5 m. Økt belastning er ikke akseptabelt, og de anser at dette vil kunne
forringe verdien på eiendommen.
Videre mener de at begrepet «gatetun» er misvisende. Realiteten er at arealet er en oppkjørsel
med plass til en bil av gangen, og at det vil bli svært knapt med plass til syklister eller fotgjengere
ved passering av bil. Denne delen av eiendommen vil ikke egne seg til foreslått formål.

Rådmannens kommentar:
o Reitan og Tømmervåg eier første del av innkjøringen til eiendommene Konsul Knudtzons gt. 45,
47, og 49 sin eiendom. Denne delen er adkomst i dag og skal inngå i areal som reguleres til felles
privat gatetun, som skal eies av: gnr. 3, bnr. 180, 312, 502 og 530 og eiendommer som senere
ev. vert utskilt fra disse (jf. bestemmelsene § 5.1). Denne parsellen eid av Reitan og Tømmervåg
vil ikke bli ekspropriert av kommunen. Det forutsettes at dette løses av partene, og at eventuelt
utbygger må ekspropriere veirett. Ved gjennomføring av plan forutsettes det at arealet skilles ut
med eget gnr./bnr. og eies som et sameie. Det vil da være eierne av veien som må forestå drift
og vedlikehold. Uttalelsen tas til orientering.
o Gatetunet har en bredde på 3,5 m, som er satt for å oppnå god nok adkomst inn til boligene. Det
oppfyller anbefalt veibredde i Statens vegvesen sin håndbok, og kommunens veimyndighet
vurder adkomsten som kurant. Hva gjelder økt trafikk og ulemper på uteplass nord for Konsul
Knudtzons gt. 45, så viser rådmannen til pkt. 10 i sin kommentar til Reitan og Tømmervåg sin
uttalelse fra 2016. Uttalelsen tas til orientering.
o Rådmannen er enig i at man kan stille spørsmål ved bruken av arealformålet gatetun, da arealet
her nok er forskjellig fra hva vi forbinder med gatetun (ulike typer av sambruksareal med vekt på
opphold). Praktisk sett så vil ikke dette gi noen forskjell, da området vil være adkomst til
eiendommene i denne del av Konsul Knudtzons gt. Arealet som er avsatt er tilstrekkelig for
biladkomst og utrykningskjøretøy. På gatetun må kjørende vike for gående og kjøre i gangfart,
og det er ikke tillatt å parkere. Dette bør skiltes. Uttalelsen tas til orientering.
2. Redusert trafikksikkerhet i møtepunktet mellom Konsul Knudtzons gt., Herman Døhlens vei og deres
avkjørsel, samt parkeringsplassen for sykehusansatte og varelevering til sykehuset. Viser til tidligere
merknader knyttet til økt trafikkbelastning i avkjørselspunktet fra Konsul Knudtzons gt. inn mot
deres eiendom, samt nr. 47 og 49. Felles adkomstvei ble avtalt i 1982, da eiendommene bestod av 5
boenheter. I dag er det 6, og allerede er det stor trafikkfare i utkjørselen. Det er nesten ingen sikt
mot gaten grunnet gjerder og murkanter, det er 90-graders vinkel mot gaten til venstre, og det er
møtepunkt med 6 tilførselsruter med sykehusets helikopterplattform like ved. Området har ikke
fortau. Dette gir et travelt og uoversiktlig trafikkbilde med mange potensielle ulykkespunkt. Å øke
belastningen med mer enn det dobbelte synes hasardiøst (fra 6 boenheter til inntil 13 boenheter).
De protesterer derfor på det sterkeste på at adkomsten til det planlagte bygget blir lagt til samme
adkomst som i dag.
Rådmannens kommentar: Rådmannen viser her til pkt. 3 og 10 samt siste kulepunkt i sin kommentar
til Marit Reitan og Bjarne Tømmervåg sin uttalelse fra 2016. Det er nå lagt inn frisiktsoner i
avkjørselen til Konsul Knudtzons gt., også mot nord, noe som medfører at gjerdet på en mindre
parsell (gnr. 31 bnr. 128) må tas ned. Sikten ut mot krysset vil da bli tilfredsstillende.
3. Økt trafikk over deres eiendom vil redusere trafikksikkerheten for beboerne. Oppkjørselen ligger i
en bakke. Det er kort vei fra inngangsdør til oppkjørselen, og et barn kan lett forulykke hvis det løper
ut i oppkjørselen. Risiko for myke trafikanter vil øke, og de protesterer på det sterkeste mot tiltaket.
Rådmannens kommentar: Området ligger i sentrum som er tett utbygd. Området er ikke veldig
forskjellig fra andre sentrumsnære områder, hvor det er kort avstand fra inngangsdør til felles vei
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/tun eller parkeringsareal. Ulempene her er derfor etter rådmannens syn ikke uakseptable. I
områder med trafikk må barn passes slik at ulykker ikke skjer. Uttalelsen tas til orientering.
4. Sammenkobling mellom næringsinteresse og behov for boliger i sentrum. Planforslaget
argumenterer for at en av fordelene med tiltaket er at man vil legge til rette for utvikling av næring
og dermed tilførsel av nye arbeidsplasser. Dette gjelder tiltaket på Sørholmen med utfylling, men
blir likevel satt opp mot ulempene ved økt trafikkbelastning, støy og annet for boligene i Konsul
Knudtzons gt. Dette er en ulogisk sammenlikning som ikke kan godtas. De forstår ønsket om å sikre
arbeidsplasser, men tilrettelegging for næringsvirksomhet er et separat tiltak som ikke kan veies opp
mot ulempene som et nytt boligbygg, som i seg selv ikke sikrer noen arbeidsplasser, vil medføre.
Markedet for boliger er tregt, og det er ingen forventing i markedet om at dette skal ta seg opp i
nærmeste fremtid. Behovet for nye boliger i Kristiansund må derfor ikke tillegges særlig vekt. De
protesterer på argumentasjonen og sammenstillingen av hensynet til næring og de ulempene som
boligbygget medfører, og ber kommunen om å ikke godta en slik argumentasjon.
Rådmannens kommentar: Planmaterialet redegjør for virkninger og konsekvenser av bolig- og
industriutbyggingen hver for seg. Rådmannen mener boligutbygging sentralt i Kristiansund er viktig,
dette med tanke på å få flere til å bo i sentrum. Men, også for å øke tilbudet av gode sentrumsnære
leiligheter. Boligbygging i by er i tråd med kommunes arealstrategi som ligger som et grunnlag for
arbeidet med ny kommuneplan. Uttalelsen tas til orientering. Det vises også til forslagsstillers
kommentar til de 4 uttalelsene i 2020 fra beboere ved nytt byggetiltak i B1b, gjengitt under.
Olav Johan Lyngstad og Susy Polonio, Konsul Knudtzons gate 51, 13.7.2020
a) Som nye eiere fra 2016, er de sjokkert over at det foreslås å bygge 7 nye boenheter hvor adkomsten
til området skal gå via eksisterende avkjørsel. Avkjørselen har nesten ingen sikt, og det er ikke
fortau. De mener det mangler en vurdering fra kommunen om farlig skolevei, og viser til Trygg
trafikk: «Vurdering av særlig farlig skolevei». Kommunen må vurdere å tilby gratis skoleskyss for
elever i barneskolen. Viser til pkt. 10 i planbeskrivelsen, side 22 avsnitt 4 angående blant annet
trafikksikkerhet, og siktlinjer. De kan ikke finne noen vurdering av siktlinjer eller fare i krysset i de
mottatte plandokumentene. Viser videre til pkt. 13 «Interessemotsetningar» hvor det kommenteres
«Etablering av fleire bueiningar vil medføre noko auka biltrafikk. Dette vil ikkje vera ønskeleg for dei
som bur i området». Eierne mener forslagsstiller prøver å flytte trafikksikkerheten til en
interessekonflikt, og at det ikke er tatt hensyn til dette selv om det er oppramset i pkt. 4.1
«Nasjonale føringar» mv. Det ligger ingen tilrettelegging for trygg transport inne i planforslaget.
Rådmannens kommentar: Sikten i avkjørselen er ikke tilfredsstillende i dag, og var heller ikke godt
nok sikret i høringsforslaget. Nedenfor er et bilde fra kommunal vei Konsul Knudtzons gt., inn mot
avkjørselen med Konsul Knudtzons gt. nr. 51 (til høyre) samt 45, 47 og 49 (til venstre):

Merknad vedrørende sikt er tatt til følge. Planområdet er utvidet og frisiktsone er nå vist på plankart
også mot nord, slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres, jf. bestemmelsene § 7.1: «Innan området
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skal det være fri sikt i ei høgde av 0,5 meter over køyrebana.» Dette vil gi tilfredsstillende siktforhold
i krysset. Frisiktsonen berører en parsell (gnr. 3 bnr. 128) parallelt med veien som nå eies av Jemar
Utvikling As. Deler av gjerde/ hageanlegg (til høyre på bilde), er siden lang tid tilbake etablert
utenom egen eiendom til Konsul Knudtzons gt. 51 og blir berørt av frisiktsonen. Forslagsstiller er
anmodet om å orientere Lyngstad og Polonio om status i forbindelse med reguleringsplanprosessen.
Kommunalteknikk har i sin uttalelse 29.3.2021 vurdert at selve muren er så lav at den kan beholdes.
Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelsen, jf. § 9.2, og aktuelle tiltak vurderes og avklares i
byggesaken ved gjennomføring av reguleringsplanen.
Anbefalte trafikksikkerhetstiltak er innearbeidet i planen og adkomsten vurderes som forsvarlig til
eksisterende og planlagte boliger. Kommunalteknikk har i forbindelse med denne reguleringsplan,
vurdert innkomne bekymringsmeldinger fra naboer, men ikke stilt krav til utvidelse av planområde
for etablering av fortau i Konsul Knudtzons gt. Kommunens ansvar for å følge opp og vurdere
eventuelle tiltak i nærområdet knyttet til skolevei mv. skjer uavhengig og kontinuerlig i egne
prosesser ledet av kommunalteknikk, vei/trafikk.
Når det gjelder avveining om fortetting skal tillates, selv om det medfører ulemper for naboene,
vises til rådmannens samlede vurdering til slutt. Uttalelsen tas for øvrig til orientering.
b) De anfører at hvis kommunen mener det er viktig å fortette sentrumsbebyggelsen, må det først
legges til rette med infrastruktur for trafikksikker transport før fortettingen starter. Det er heller ikke
umiddelbart behov for fortetting nå, da det ligger mange boliger ute for salg i området. Eierne
mener også det er en uheldig sammenblanding av utbygging av næringsareal og utbygging av bolig i
planforslaget. Fokuset er på utbygging av næringsarealet, og de mener dette medfører at man tar
lettere på boligbyggingsdelen av prosjektet.
Rådmannens kommentar: Rådmannen viser her til kulepunkt ovenfor vedrørende nødvendige tiltak
som må gjennomføres i forbindelse med utbyggingen, og til pkt. 4 i rådmannen sin kommentar til
eierne av Konsul Knudtzons gt. 45 (3.7.2020). Uttalelsen tas til orientering.
c) Lyngstad og Polonio kan ikke se at ervervelse av eiendommer vil endre på at det er for trangt i
gårdsrommet mellom eiendommene slik det er nå, og mener det vil være svært vanskelig å
opprettholde en fornuftig trafikkavvikling om det skal legges til 7 nye enheter. Det foreligger ikke
tegninger på at det er mulig å tilrettelegge for 4 parkeringsplasser for eksisterende beboere i Konsul
Knudtzons gt. 49 slik som foreslått, i tillegg til gjennomkjøring til nytt bygg. Det foreligger heller ikke
skisser på hvordan utrykningskjøretøy skal greie å manøvrere i det trange gårdsrommet. En
parkeringsplass må fjernes dersom det skal legges til rette for innkjøring til nytt bygg.
Rådmannens kommentar: Gatetunet har en bredde på 3,5 m, som vurderes som god nok adkomst
inn til eksisterende og planlagte boliger. Det oppfyller anbefalt veibredde i Statens vegvesen sin
håndbok, og vurderes av kommunens veimyndighet som kurant. Arealet er justert slik at
minimumsbredde på 3,5 m kan ivaretas innenfor areal for dagens avkjørsel, dvs. arealet er
forskjøvet noe mot sør for å tilpasses eksisterende støttemur for Konsul Knutsons gt. 51 (som delvis
er bygd utom egen eiendom).
Det er i planprosessen mottatt skisse som viser mulig etablering av 4 biloppstillingsplasser innenfor
areal F_KV1, men det er så vidt. Med reguleringsplanen må krav til både ferdsel og parkering
oppfylles, jf. bl.a. bestemmelser §§ 5.1 og 9.2 samt 4.1.6. Det skal sikres tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy. Det er tiltakshaver som blir ansvarlig for at de krav som stilles i bestemmelsene
blir oppfylt, eventuelt ved å redusere antall leiligheter hvis nødvendig. Detaljert utomhusplan skal
følge søknad om byggetiltak, jf. § 3.1. Brannbil vil ha adkomst, men kan ikke snu inne på området.
Uttalelsen tas til orientering.
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d) Avslutningsvis bemerkes det at forslaget til høy arealutnyttelse vil gå imot den vanlige bebyggelsen i
nabolaget, og vil forrige kvalitetene som ligger der i dag, da området har et landlig preg med lav grad
av arealutnyttelse og med store innslag av grøntareal.
Rådmannens kommentar: Planforslaget innebær en fortetting av eksisterende boligområder, som
planbeskrivelsen redegjør for. I høringsuttalelsen nevnes forskjellige % BYA, som delvis er en
misforståelse. For planlagt boligbebyggelse er det fastsatt maksimalt bruksareal (BRA) innenfor
maksimale høyder og byggegrenser på plankartet. For eksisterende bebyggelse er grad av utnytting
tilpasset dagens bygningsmasse og angis med prosent bebygd areal (%-BYA). Forskjellig
tomtestørrelse fører til stor variasjon (på papiret); 15%-BYA og 40%-BYA innenfor B1c (Konsul
Knudtzons gt. 47 og 45), respektive 85%-BYA innenfor B2b (dvs. eksisterende bygg i Sørholmsveien
7). Leilighetsbygget i Konsul Knudtzons gt. 49 ble til ny høring i 2020 endret, slik at hovedbygningen
må gis et formuttrykk og en plassering som bedre samstemmer med omkringliggende boligbygg av
tradisjonell karakter. Selv om det er høyere utnyttelse enn nabotomtene, mener rådmannen at
arealutnyttelse og det valgte konseptet nå er akseptabelt. Uttalelsen tas til orientering.
Runar T. Simonsen, eier av, og på vegner av beboerne i, Konsul Knudtzons gate 61, 13.7.2020
Avsender viser til tidligere protester i 2016 (referert ovenfor i 14 punkter). Ved sammenligning mener de
at det nå er reguleringsplanen for deres eiendom som skal tilpasses industri- og boligprosjektene.
 Beboerne er fortsatt engstelige for at utbygger vil ta seg til rette. De referer til tidligere forslag og
ulike begrunnelser for utfylling fra Jemar Norpower, bl.a. for en boligblokk i 8-10 etasjer vest for
Sørholmen. De frykter at hvis man først får fylt ut 5,5 daa så vil 8 daa, som nevnt opprinnelig,
komme på et senere tidspunkt som en «naturlig forlenging» av utfyllingen/industriområdet.
Rådmannens kommentar: Konsekvensutredningen er utarbeidet på grunnlag av fastsatt
planprogram. I tillegg til null-alternativet, er det gitt en vurdering for to alternative sjøutfyllinger (3,5
daa respektive 8 daa). Planforslaget hjemler for en utfylling på ca. 5,5 daa, totalt ca. 6,0 daa nytt
areal til industri (inkl. del av bratt berg), i stedet for 3,0 daa som gjeldende kommuneplan hjemler
for. Med «nytt areal» avses endring i forhold til opprinnelig industriområde ved oppstart av
planarbeid. Reguleringsplanen vil da ivareta bedriftens behov for blant annet oppføring av ny
produksjonshall med tilstrekkelige dimensjoner. Endelig vedtatt plankart og bestemmelser vil være
planens juridiske dokument. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området, og er ved
bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak innenfor planområdet
(pbl § 12-4). Rådmannen tar uttalelsen til orientering.


Eiendomsretten i utfyllingsområdet bestrides fortsatt, de mener utbygger burde fått avklart dette.
Rådmannens kommentar: I henhold til planbeskrivelsen er det ca. 200 m² bratt berg/strandgrunn fra
Simonsens eiendom gnr. 3 bnr. 320 som forutsettes ervervet, i tillegg eventuelle rettigheter i sjø.
Rådmannen viser her til sin kommentar til Reitan, Tømmervåg og Simonsens sin uttalelse fra 2016
pkt. 13 vedrørende eiendomsrett og behovet for grunnerverv i forbindelse med gjennomføring av
planen. Uttalelsen tas til orientering.



Trafikksikkerhet – de er fortsatt ikke trygge på at det blir godt nok ivaretatt. De var tidligere tvilende
til påstanden om positiv effekt på sysselsetting og mente konsekvensanalysen var selvmotsigende.
Nå argumenterer utbygger med: «Endringane i industriområdet vil ikkje føre til auke i arbeidsplassar
eller auke i trafikken til og frå dette området.» De stiller fortsatt spørsmål til prosjektets
eksistensberettigelse, og viser bl.a. til at boligmarkedet er godt mettet. De mener også at industri
fortrinnsvis bør legges utenfor bykjernen og finner ingen god begrunnelse for å utvide sjøutfyllingen
fra 3,5 daa til 5,5 daa.
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Rådmannens kommentar: Rådmannen viser her til pkt. 3, 6, 7 og 11 i sin kommentar til Reitan,
Tømmervåg og Simonsens sin uttalelse fra 2016. I tillegg vises til kulepunkt 1 i rådmannen sin
kommentar til eierne av Konsul Knudtzons gt. 51. Når det gjelder estimering av trafikk viser
rådmannen til sin og forslagsstillers kommentar til Statens vegvesen fra 2016 punkt a). Uttalelsen
tas til orientering.


Simonsen påpeker at ny boligblokk er tenkt plassert inntil en meter fra Konsul Knudtzons gt. 61.
Bygget blir såpass høyt og ruvende, at de ikke kan akseptere dette. Eier ønsker at avstand fra
nabogrense på 4 m legges til grunn, jf. pbl § 29-4. Av flere hensyn beskrevet tidligere, men også for
selv å ha muligheten å bygge i nærheten av egen eiendomsgrense. Økt avstand vil også komme
beboerne i Konsul Knudtzons gt. 59 til gode, som etter avsenders syn får et uakseptabelt tap av
utsikt og solforhold.
Rådmannens kommentar: Rådmannen viser innledningsvis til forslagsstillers kommentar 2020:
Forslagsstiller mener at plassering av nytt bygg i B1b med byggegrense 1 meter fra
eiendomsgrensen til gnr. 3 bnr. 320 (Konsul Knudtzons gate 61) ikke vil medføre vesentlige
ulemper for en eventuell framtidig utbygging på den eiendommen. En kjenner ikke til at det er
utarbeidet skisser over ønsket utbygging for denne eiendom.
Rådmannen vil presisere at byggegrense for eksisterende bolig i Konsul Knudtzons gt. 61, i gjeldende
reguleringsplan for Talgøenget – Sørholmsveien (R-014), ikke inngår i planforslaget. Nedenfor til
venstre vises R-014 med byggegrense (stiplet linje), samt planforslagets avgrensning med rød linje.
Kartutsnitt til høyre viser tomt for ny boligblokk (B1b) sørøst for Simonsens eiendom:

Ettersom grad av utnytting på Konsul Knudtzons gt. 61 er vist med omriss på plankartet, vil et ev.
tilbygg etter gjeldene reguleringsplan (R-014) kreve dispensasjon. Det foreligger derfor i dag ikke en
hjemmel for Simonsen for å bygge i nærheten av byggegrensen til ny boligblokk i Konsul Knudtzons
gt. 49. I forslag til 2. gangs høring av KPA, som legges frem til politisk behandling høsten 2021,
foreslås imidlertid i dette område justerte byggegrenser for bebyggelse mot sjø og hjemmel for
inntil 45%-BYA for eksisterende boligbebyggelse. Avstanden fra ny boligblokk og et potensielt tilbygg
på Simonsen sin eiendom vil derfor kunne bli mindre enn 8 m, noe som vil legge føringer på
utforming av bygg med hensyn til brann. Brannhensyn forutsettes ivaretatt av tiltakshaver i de
fremtidige byggesakene, jf. TEK17 § 11-6.
Når det gjelder Simonsens henvising til pbl § 29-4, er paragrafen en del av byggesaksavsnittet i planog bygningsloven. Formålet bak paragrafen er opprinnelig brannvernhensyn, og behovet for å sikre
lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse. Senere er bl.a. hensynene til
terreng- og omgivelsestilpasning av bygningskroppen understreket som viktige. Ved detaljregulering
av et areal er det mulig å plassere byggverket nærmere enn 4 m fra nabogrense. Ovennevnte
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forhold vurderes da gjennom planprosessen, jf. planbeskrivelsen som redegjør for de vurderinger
som er gjort i forhold til vei- og terrengutforming, nabobebyggelse, landskap mv. I planbeskrivelsen
er det redegjort for de alternativer som er vurdert for tomten (s. 17 ), der byggets plassering i
forhold til landskap og bygningsstruktur samt mulighetene for å sikre et tilstrekkelig godt felles lekeog uteoppholdsareal for leilighetene har vært førende for valg av løsning. Når det gjelder det nye
byggets høyde, i forhold til planert terreng, er makshøyde nesten lik eksisterende tomannsboliger.
Se illustrasjoner vedlegg 12, med blant annet snitt.
Konsul Knudtzons gt. 59, som ligger nord for nytt bustadbygg, vil som Simonsen påpeker, få redusert
soltilgang midt på dagen, se sol- og skyggekart i vedlegg 12. Dette selv om regulert avstand her er
minst 4 m til nabogrense. På ettermiddag vil den sydvestre delen av denne eiendom være solbelyst,
og kan opparbeides til et attraktivt uteoppholdsareal. Det ligger også til rette for uteopphold på
andre deler av eiendommen.
Ved utbygging kan man påregne tap av utsikt. Utbygging i sentrum vil ofte gi tap av utsikt. Nytt
boligbygg i Konsul Knudtzons gt. 49 vil i størst grad gi redusert utsikt for eiendommene i Konsul
Knudtzons gt. nr. 59, marginalt for 61. Rådmannen vil bemerke at utsiktstap vektlegges lite i den
totale vurderingen av konsekvenser.
Selv om planforslaget vil gi et tettere preg mener rådmannen at konsekvensene i forhold til lys og
luft mellom bebyggelsen vil være akseptabel. Simonsens sin eiendom vil fortsatt ha god utsikt og
mulighet til skjermede og attraktive uteoppholdsarealer med gode solforhold. Rådmannen tilrår at
forslaget om å endre byggegrense for nytt leilighetsbygg i Konsul Knudtzons gt. 49 ikke tas til følge.


Oppsummert mener Simonsen at planforslaget medfører større ulemper enn fordeler, og at det er
et prosjekt med mange svakheter som krever dyre og vanskelige tilpasninger på bekostning av
naboene inkl. avsenders eiendom. De trekker spesielt frem: at eiendomsretten til sjøbunn ikke er
avklart, og at utfyllingen derved ikke kan aksepteres, samt at det skal bygges nærmere enn 4 m.
Rådmannens kommentar: Rådmannen viser til sine kommenterer ovenfor vedrørende eiendomsrett
og avstand til nabogrense. Rådmannen tar for øvrig uttalelsen til orientering, og viser til rådmannens
samlede vurdering til slutt.

Emil A. Tømmervåg, Konsul Knudtzons gate 47, 10.6.2020, tilføyelse mottatt 17.7.2020 (12.2.2016)
 Eier viser til planbeskrivelsen om at det må erverves 310 m² strandgrunn og opplyser at det er
uaktuelt å selge arealet. Stiller spørsmål om Norpower skal kjøpe en 6 m bred landgrunn langs
eiendommens strandlinje, som er 51 m, for å skaffe seg eierrett til sjøbunn. Viser til tidligere
uttalelser og tillatelser til fylling og hevder at Norpower har stjålet arealet og berøvet ham
tilflottsrett- og utfyllingsrett. Referer videre til leserbrev i TK i 2016 (vedlagt uttalelsen), der Emil A.
Tømmervåg hevder å ha eierskap til sjøbunn.
Emil A. Tømmervåg referer også til en artikkel i TK 1981, som omtalte en avtale om levering av stein
fra sykehustomta til Sørholmen, og ber om en kopi av avtalen og korrespondansen mellom teknisk
rådmann og Norpower. Stiller også spørsmål til plan og byggesak vedrørende gitte tillatelser til
fylling på Sørholmen.
Rådmannens kommentar: Planforslaget hjemler for en utfylling på ca. 5,5 daa, totalt ca. 6,0 daa nytt
areal til industri inklusive del av bratt berg/strandgrunn langs boligeiendommenes strandlinje. Med
«nytt areal» avses endring i forhold til opprinnelig industriområde ved oppstart av planarbeid.
Rådmannen ser at det kan være hensiktsmessig at noe av «bakveggen» til planlagt produksjonshall
på utfyllingen blir en del av regulert industriområde, slikt plankartet viser, og tilrår derfor at dette
beholdes. Målebrev fra 1984 viser at til eiendommen gnr. 3, bnr. 180, hører kun landgrunn. Endelig
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vedtatt reguleringsplan er for øvrig bindende for fremtidig arealbruk i området, jf. plan- og
bygningsloven § 12-4. Dersom det ikke oppnås enighet om erverv av grunn, vil reguleringsplanen gi
hjemmel for om nødvendig tvungent grunnerverv gjennom ekspropriasjon, jf. pbl kap. 16.
Emil A. Tømmervåg sin innsynsbegjæring er besvart i egen sak, jf. BYGG-20/00585-4 (20/05845-7).
Deler av utfyllingen er som kjent allerede godkjent og delvis gjennomført. For tidligere gitte
tillatelser vises til saksnr. 2015/33365. Se også møteprotokoll med svar på spørsmål til delegert sak
305/20 i hovedutvalg Plan og bygning 24.8.2020.


I 2016 protesterte Emil A. Tømmervåg i tillegg på bygging av boligblokk, som han mente tar utsikten
mot Bremsnesfjorden. Videre aksepteres ikke at veien, som Emil A. Tømmervåg eier en del av,
omreguleres for å gi adkomst til ny boligblokk i Konsul Knudtzons gt. 49. Det var opprinnelig kun to
leiligheter på eiendommen, når de fikk tinglyst rett til å bruke veien. Veien er smal, og det har blitt
parkeringsproblemer etter at det nå er etablert 4 leiligheter. Med ny boligblokk og utkjøring fra
parkeringskjeller vil det ikke være plass til parkering for eksisterende boliger iht. parkeringsnormen.
Dette godtas ikke.
Rådmannens kommentar: Nytt boligbygg i Konsul Knudtzons gt. 49 har fått endret plassering i
forhold til høringsforslaget i 2016, og vil nå i liten grad gi redusert utsikt mot fjorden i forhold til
Tømmervåg sin eiendom. Rådmannen vil tilføye at utsiktstap vektlegges lite i den totale vurderingen
av konsekvenser.
Planforslaget legger til rette for utbygging av Konsul Knudtzons (KK) gt. 49 som vil gi økt trafikk på
vei inn til KK nr. 45, 47 og 49. Veien inn til disse eiendommene vil nå bli regulert som felles gatetun.
Områder som reguleres til fellesareal skilles som regel ut som egen parsell og skal være knyttet til de
eiendommer de er felles for. Felles arealer kan erverves gjennom frivillig salg eller ved
ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplanen.
Fra å være adkomst til totalt 6 godkjente boenheter hjemler planforslaget for inntil 13 boenheter.
Adkomsten har en bredde på 3,5 meter, som vurderes som god nok adkomst inn til eksisterende og
planlagte boliger. Rådmannen ser at det her i dag delvis er uordnede parkeringsforhold. Ved søknad
om byggetillatelse for nytt boligbygg må krav til ferdsel og parkering oppfylles. Det skal sikres
tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. Detaljert utomhusplan skal følge søknaden. Parkering til
eksisterende boliger i Konsul Knudtzons gt. 45 og 47 er forutsatt på egen eiendom innenfor avsatt
byggeområde (B1c). Emil A. Tømmervåg sin eiendom har trange parkeringsforhold i dag, og vil
fortsatt ha det etter planlagt utbygging. I så måte har planforslaget ikke klart å endre på dette.
Likevel mener rådmannen at adkomst- og parkeringsforholdene samlet vil være forsvarlig. Det er
viktig at det ikke parkeres på areal som er avsatt til ferdsel, noe som det bør skiltes om. Oppmerking
og/eller bevisst materialbruk kan også bidra til ryddigere forhold enn i dag. Parkeringsnormen har
utgått, og reguleringsbestemmelsenes krav til parkeringsdekning, jf. § 4.1.6, vil tre i kraft ved søknad
om byggetiltak for respektive eiendom.

Rådmannen tar uttalelsen til orientering, og viser for øvrig til forslagsstillers kommentar nedenfor og til
rådmannens samlede vurdering til slutt.
Forslagsstillers kommentar til de 4 uttalelsene i 2020 fra beboere ved nytt byggetiltak i B1b (beboere i
Konsul Knudtzons gt. 45, 47, 51 og 61):
 Informasjon om forventet tiltak er gitt i samband med varsel om oppstartet planarbeid, i tillegg til
informasjon gitt ved offentlig ettersyn i 2016. Formålet felles gatetun er brukt i samråd med
kommuneadministrasjonen. Ved oppretting av felles gatetun ble arealet eid i fellesskap og
oversikten over erverv av eiendom må ses i lys av dette.
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I utarbeidet plandokument er det vist at adkomstforhold i møtepunkt Konsul Knudtzons gate og
Herman Døhlens vei ikke er optimale på grunn av eksisterende veiutforming og tilrettelegging.
Forslagsstiller mener likevel at trafikkforholdene vil være akseptable etter at bostadsutbyggingen er
gjennomført. Veiutforming tilsier at trafikantene i området må tilpasse fart og ferdsel slik at det ikke
oppstår uønskede hendelser. I plankartet er sikringssone/ siktlinjer vist som H140.
I pkt. 14 i planbeskrivelsen er tatt inn en kortfattet vurdering av virkninger av planlagt tiltak. En har i
det kapitlet søkt å se de positive virkningene av henholdsvis boligtiltak og næringstiltak. En er enig i
at det kunne kommet tydeligere fram at tiltaket i Konsul Knudtzons gt. 49 er et boligtiltak og ikke et
næringstiltak.
Kommunen har tatt til følge at forslagsstiller har utarbeidet en samlet reguleringsplan for
næringstiltak og boligtiltak. Fordelen med dette er å oppnå en samlet vurdering av ønsket tiltak.
Dersom det skal utarbeides egen reguleringsplan for hvert av tiltakene vil en i mindre grad kunne
oppnå denne oversiktsvurderingen.
Forslagsstiller mener at plassering av nytt bygg i B1b med byggegrense 1 m fra eiendomsgrensen til
gnr. 3 bnr. 320 (Konsul Knudtzons gt. 61) ikke vil medføre vesentlige ulemper for en ev. framtidig
utbygging på den eiendommen. En kjenner ikke til at det er utarbeidet skisser over ønsket utbygging
for denne eiendom.
Bygningsplassering, høyder og grad av utnytting for Konsul Knudtzons gt. 45 og 47, samt for
Sørholmsveien 7 er tilpasset dagens bygningsmasse.

Styret i Storgata 89-95 Borettslag, Konsul Knudtzons gt. 63-69 11.1.2016
Som nærmeste nabo til utbygging av Sørholmen bes om en befaring til borettslaget. De ønsker ikke
utbygging, da dette vil medføre støy og sjenanse for beboerne. De mener at slik utbygging vil ødelegge
bomiljøet, og forringe verdien av borettslaget som pr. i dag har en attraktiv beliggenhet med fredelig
inne- og utemiljø. De mener at støy fra produksjonshall og innsnevring av innseilingen i Sørsundet er lite
miljø- og naturvennlig og protesterer på utbyggingen.
Forslagsstillers kommentar: se forslagsstillers kommentarer s. 30 (kommentert etter temaer).
Rådmannens kommentar: Etter henvendelse den 6.8.2020 vedrørende status på planarbeidet, avholdt
saksbehandler møte med ny styreleder Kjell Åge Aspvik den 13.8.2020. Det ble stilt spørsmål til hvorfor
eierne ikke har fått tilsendt eget varsel ved nytt offentlig ettersyn, selv om de anser seg som direkte
berørt, særlig med hensyn til støv og støy. Det ble informert om at eierne er vurdert som berørt part, og
at høringsbrevet til borettslaget ble sendt til KBBL iht. opplysninger i matrikkelen. I tillegg ble planen
kunngjort lagt ut til offentlig ettersyn ved annonse i Tidens Krav og gjort tilgjengelig på kommunens
hjemmeside, slik at alle gis anledning å uttale seg. Styreleder informerte om at styret er kjent med
planforslaget v/kunngjøringen, og bekrefter at de nå ikke har kommet med ny uttalelse. Saksbehandler
informerte om at tidligere uttalelse legges ved saken, og vil bli vurdert sammen med øvrige uttalelser.
Nærmeste naboer er bekymret for ulemper som planforslaget medfører. I møtet med styreleder ble det
sett nærmere på avstanden mellom borettslagets rekkehus med uteoppholdsareal, i forhold til tillatt
maksimal utfylling og plankartets byggegrenser. Byggegrense mot berghammeren har ikke blitt endret i
planprosessen, det samme gjelder for byggegrense mot sjø. Det ble orientert om at utearealet foran
boligene ligger på ca. kote +21. Maksimum tillatt byggehøyde på planlagt produksjonshall er kote + 18.
Fra eiendomsgrensen til de boliger som ligger nærmest utfyllingen, Konsul Knudtzons gt. 63 og 65, er
det ca. 17-19,5 meter i horisontalnivå til byggegrense for industriområdet.
Planforslaget hjemler for industri- og lagerbygninger svært tett opp mot eksisterende boliger og deres
uteplasser. I forbindelse med merknadsbehandling og vurdering av planforslaget ble nevnte forhold
drøftet nærmere i møte med forslagsstiller 3.5.2021. Planavdelingen anbefalte primært at plankart
kompletteres med byggegrense, slik at planen ikke hjemler for bebyggelse lengre mot vest enn hva som
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tidligere har vært illustrert. Se bla. høringsforslaget i 2016 som viste omriss av ny produksjonshall (h1)
på plankartet, med retningsgivende plassering, og høringsforslag i 2020 der omrisset er fjernet. Her er
et utsnitt av plankart fra 2016:

Forslagsstiller formidlet i møtet at de primært ønsket å beholde plankartet med de byggegrenser som er
vist, dvs. de ønsker å ha fleksibilitet for plassering av produksjonshallen samt også muliggjøre for mindre
bygg på kainivå vest for hallen. Det ble også nevnt at arealet sannsynligvis trengs som snuareal, ev.
kranplass og andre tiltak og at arealet derfor mest sannsynlig vil beholdes som et åpent ubebygget areal.
Forslagsstiller har til sluttbehandling av planforslaget ikke tatt planavdelingens anbefaling til følge, men
komplettert illustrasjonene, jf. vedlegg 11 rev. 27.5.2021. Her er et utsnitt fra illustrasjonene:

Illustrasjonen viser også mulig forlengelse av hallen hvis planforslagets byggegrenser opprettholdes:

Illustrasjonen skal ses som en mulig maksimal utnytting, og ikke nødvendigvis som en hensiktsmessig
plassering av hallen. Rådmannen tilrår at forslagsstillers anmodning om å beholde fleksibiliteten tas til
følge. Det innebærer at endelig plassering av produksjonshallen fastsettes først ved søknad om
byggetiltak, og vises på utomhusplanen sammen med tilhørende anlegg, jf. krav til dokumentasjon § 3.1.
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Når det gjelder støy og sjenanse er det riktig at den utvidelse av industriområdet som planforslaget
legger til rette for, kan innebære økt belastning for de boliger som ligger nærmest. Det er gjennomført
en støyfaglig utredning med hensyn til støy fra industri (vedlegg 18). Det er planlagt at hele
båtproduksjonen flyttes inn i nybygget vest for brua. Beregningene viser at støy fra industri tilfredsstiller
grenseverdiene for utendørs støy både ved dagen situasjon og etter planlagt utbygging. Bestemmelsene
omfatter juridisk bindende støykrav og rekkefølgebestemmelser knyttet til støy fra industrivirksomhet,
jf. §§ 4.4.5 og 9.6. I tillegg har planen bestemmelser blant annet vedrørende støv og lukt fra
virksomheter, jf. §§ 4.4.6 og 4.4.8. Det er videre knyttet juridisk bindene bestemmelser til bygge- og
anleggsperioden, jf. §§ 3.5 og 9.7. Lagring skal skje ryddig og kontrollert, jf. siste revisjon av § 4.4.3.
Utbygging av industriområdet ved Sørholmen vil også endre det visuelle bilde og utfordre havnas
landskaps- og kulturmiljøverdier ved innseilingen i Sørsundet. Fyllingen vil bli klart større enn den som
finnes i dag, og den markante Batterihammeren vil bli mer skjult av fylling og storskala industribygg.
Rådmannen mener dette vil være en negativ konsekvens av utbyggingen. Rådmannen legger til grunn
gjeldende kommuneplan som viser en utvidelse av fyllingen med ca. 3 daa. Planforslaget vil dog hjemle
for større arealer, - en utfylling på ca. 5,5 daa og totalt ca. 6,0 daa nytt areal til industri (inkl. del av bratt
berg).
Hvordan eiendommenes økonomiske verdi vil komme til å utvikle seg som følge av gjennomføring av
reguleringsplan er et privatrettslig forhold som det ikke tas stilling til i planprosessen. Når det gjelder
avveining om industriområdet skal tillates utvidet, selv om det medfører ulemper for naboene, vises til
rådmannens samlede vurdering til slutt. Uttalelsen tas for øvrig til orientering.
Kommunalteknikk, Kristiansund kommune, i notat 19.4.2021 og 29.3.2021
Kommunalteknikk har ikke kommet med merknader ved høringen i 2016 eller 2020, men har som det
fremgår av rådmannens merknadskommentarer bidratt til å vurdere planforslaget i de ulike planfasene.
Kommunalteknikk ble forelagt Statens vegvesen og beboerne sine uttalelser fra 2020 vedrørende
trafikksikkerhetstiltak i Sørholmsveien og Konsul Knudtzons gate, samt forslagsstillers kommentarer.
Uttalelsene er tilgjengelige i lenkene ovenfor, med et sammendrag i vedlegg 23, og er for øvrig referert
til og vurdert i rådmannens kommentarer til høringsuttalelsene.
Rådmannens kommentar: Kommunalteknikk sine anbefalinger er innarbeidet i revidert planforslag. Se
for øvrig rådmannens samlede vurdering til slutt.
Øvrig
ReMidt har bekreftet at de har mottatt planforslaget ved høringen 2020, og at de ikke har kommet med
merknader. Ved henvendelse til ReMidt for avklaring om behovet for eventuell snuplass, se rådmannens
kommentar til Statens vegvesen 2020, ble renovasjonsareal (f_R) for ny boligblokk i Sørholmsveien 5
også drøftet nærmere. ReMidt sier at areal som illustrert i planbeskrivelsen, fig 22, sannsynligvis ikke er
stort nok. Skissen forelå ikke når planen var på høring 2020, men ble komplettert av forslagsstiller i
forbindelse med begrenset høring i 2021 med Sameiet Sørsundet boliger som høringspart. For 14
boenheter vil det trolig være behov for 6 store dunker (660 l) og 6 ev. 4 mindre (240 l), litt avhengig av
husholdningenes sammensetting. Ved planlegging av nye boliger bør en søke å ta høyde for ev.
endringer i fremtiden. Problemstillingen er forelagt forslagsstiller som, i e-post 26.10.2021, tar
opplysningene til etterretning. Hvordan arealbehovet endelig løses, må avklares ved detaljprosjektering
av bygget med tilhørende anlegg, jf. § 3.1 med krav til Renovasjonsteknisk plan for husholdningsavfall.

Endringer etter offentlig ettersyn 2020

Som et ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det i samråd
med forslagsstiller gjort mindre endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn 2020, slik det er
referert til i rådmannens kommentarer. De viktigste endringene er:
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Plankart, sist rev. 5.8.2021
Sørholmsveien:
 Plankart, er endret som vist i rev. veiutredning. Møteplassen er utvidet for personbil og lastebil.
Endringen berører kommunal grunn, regulert til trafikkområde og forhage. Murer og adkomster til
Sørholmsveien 2 må tilpasses ved detaljprosjektering av veianlegget, slik at avkjørsel til garasjen og
gangadkomsten fungerer også etter veiutvidelsen. Planområdet er utvidet med 2,2 m² for å ivareta
friskt ved avkjørselen til Sørholmsveien 2, samt fra felles adkomstvei på nordsiden av eiendommen.
Jf. begrenset høring 10.8.2021. Eksisternde fortau vest for rampe til Storgata 45 er endret til 1,5 m.
 Område for renovasjonsanlegg (f_R) er utvidet med 3,8 m², for ny boligblokk i B2a, jf. § 4.2.
Utvidelsen skjer i nabogrense til Storgata 45, jf. begrenset høring 29.5.2021.
 Eiendomsgrense mot Storgata 45 er endret pga. at platting og rekkverk til Sameiet Sørsundet Boliger
er bygd utenfor dagens eiendomsgrense. Endringen muliggjør for tilleggsgrunn til gnr. 3 bnr. 123.
Konsul Knudtzons gt.:
 Planområdet er utvidet mot nord for å oppfylle krav til frisikt i krysset (H140), jf. § 7.1. Formål:
Bustadar B4 (1110) og Sikringssone frisikt ( 140). Frisiktsonen berører parsell gnr. 3 bnr. 128, som nå
eies av Jemar Utvikling AS, men er opparbeidet som del av hage til boligeiendom i Konsul Knudtzons
gt. 51.
 Gatetun f_GT er justert slik at minimumsbredde på 3,5 m ivaretas innenfor areal for dagens
avkjørsel (dvs. arealet er forskjøvet noe mot sør for å tilpasses eksisterende støttemur for Konsul
Knutsons gt. 51 som delvis er bygd utom egen eiendom). Avgrensing av avkjørselen er også justert
noe mot sør for å forbedre adkomsten til Konsul Knutsons gt. 49. Endringen berører 3/312 og 3/180,
men det er likevel et mindre område avsatt til felles avkjørsel enn hva som var varslet i 2016.
Reguleringsbestemmelser, sist rev. 27.10.2021 (med endringer i kursiv):
 § 3.1 Utomhusplan mv., komplettert med krav til Renovasjonsteknisk plan for hushaldningsavfall.
 § 3.3 Terrengtilpassing, komplettert:
o «Sjøutfylling innan IL mot B1a, B1b og B1c kan skje inntil formålsgrensa synt i plankartet.»
o «Ved sjøutfylling skal det tas omsyn til eksisterande høgspentkabel nr. 206 som kryssar
Sørsundet samt brupilar til Sørsundbrua.»
 § 3.5 Bygge- og anleggsperioden, ajourført og komplettert:
o «Planen skal gjere greie for trafikkavvikling, massetransport som i hovudsak skal skje frå sjø
ved hjelp av lekter jamfør tilrådingar frå Multiconsult AS i notat 416249-Rigberg-NOT-001,
driftstider, trafikktryggleik for gåande og syklande, reinhald av mellom anna vegar og hjul på
bilar og andre maskiner, støvdemping og støyforhold samt tilrettelegging for riggområde.»
o «For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen skal leggast til grunn luftkvalitets- og
støygrenser gitt i retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanlegginga, T1520 og T-1442/2021, eller seinare reviderte utgåver». Fjernet henvisning til tabell 4, jf. pkt.
6.1 i retningslinjene som angir anbefalte støygrenser i forhold til anleggsperiodens varighet.
 § 4.1.3 Høgde, plassering og utforming av bygg og anlegg inkl. leikeplass jf. § 4.3, endret vedr. B2:
o Fjernet generell hjemmel for å bygge utenfor byggegrense mot Storgata 45 og
Sørholmsveien 7, men komplettert bestemmelsen vedr. innkjøringsramper, jf. høring
29.5.2021:
«Innan B2a er det tillete med takutstikk, balkong, karnapp, parkeringsetasje og innkøyring til
parkeringsetasje inntil 1,4 meter utanfor byggegrensa mot Sørholmsveien, sjølv om dette
medfører at ein går ut over formålsgrensa. Faste bygningsdelar som stikker ut mot fortau
skal ha minimum 3,0 meter fri høgde.
Innan B2a er det tillete med innkøyringsrampe til parkeringsetasje inntil 1,4 meter utanfor
byggegrensa mot Storgata 45. Rampa skal utformast slik at ein i mest mogeleg grad unngår
støy- og innsynsulemper for bebuarane i Storgata 45.»
Etter høringen komplettert med:
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«På fasade mot Storgata 45 er karnapp, balkongar og vinduer for varig opphald ikkje tillat.»
Utforming og høyde av ny boligblokk i Sørholmsveien 5:
«Bygg innan B2a skal utformast slik at deler av dei øverste etasjane er trekt inn og med ei
avtrapping av de to toppetasjane mot vest.»
(…)«område h6 innan B2a: maksimal gesimshøgde kote +25 og mønehøgde kote +26, men
med maksimal gesimshøgde kote +19,5 på etasjen mot nabo i vest»
§ 4.1.6 Parkering for B2a: endret fra maksimum til minimum 1,2 biloppstillingsplasser pr. boenhet
inkl. gjesteparkering.
§ 4.1.7 Støy, ajourført henvisning til T-1442/2021 med aktuell tabell. Komplettert:
o «For eksisterande bustad i Sørholmsveien 7 skal det gis tilbod om fasadetiltak i samband
med gjennomføring av planen, dersom dette er naudsynt for å tilfredsstille krav til innandørs
støynivå 30 dB (Leq24h). Konkret utforming og utføring av lokale støytiltak vert avklart etter
samråd med grunneigar. Naudsynte isoleringstiltak skal byggemeldast.»
§ 4.2 Renovasjonsanlegg, komplettert:
o «Anlegg for renovasjon skal plasserast og utformast slik at det ikkje medfører ulemper i form
av lukt og støy for eige bygg og nabobygg.»
o (..), men slik at siktforhold i samband med inn- og utkøyring til parkeringsetasje i B2a vert
ivareteke.»
§ 4.4.3 Høgde, plassering og utforming; komplettert:
o «For sjøutfylling innan IL gjelder § 3.3.»
o «For annan bebyggelse i industriområdet gjelder maksimum gesimshøgde 8 meter og
mønehøgde 9 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå.»
o «Takflater og fasader skal ha mørk, ikkje reflekterande farge.»
o «Lagring skal skje ryddig og kontrollert. Beholdere og containere for renovasjon og
oppbevaring av annet midlertidig innhald skal byggas inn med god, estetisk utforming.
Utandørs lagring og lignende, som etter kommunens skjønn er skjemmande eller til ulempe
for omgivelsene, kan forbys.»
§ 4.4.5 Støy, ajourført henvisning til T-1442/2021 med aktuell tabell.
§ 5.1 Område for veg mv., endret og komplettert:
o «Gatetun, synt som f_GT i plankartet, skal utformast på ein robust måte tilrettelagt for
ferdsel, med minimum breidde 3,5 meter.»
o «Avbøtande trafikktryggleikstiltak gitt av COWI AS i Veiutredning, datert 18.04.2014, sist
revidert 06.07.2021, skal innarbeidast i dei tekniske planane.»
o «Anna veggrunn (o_AVT) skal nyttast til brufundament for Sørsundbrua. Området synt som
o_KV er offentleg køyreveg (Sørsundbrua). Brupilarane må sikrast fysisk mot påkøyrsel.»
§ 7.2 Sone med særlig omsyn – bevaring kulturmiljø H570. komplettert:
o «Clausenbrygga har saltak med maksimum mønehøgde kote +15,1.»
§ 8.1 Bestemmelsesområder #1 og #2, korrigert.
§ 9.2 Samferdselsanlegg, komplettert og tatt ut B2b (Sørholmsveien 7):
o «Felles fortau (f_FT) og køyreveg (f_KV2 og f_AVT) synt i plankartet inklusive naudsynlege
trafikktryggingstiltak, jf. § 5.1, skal være ferdig opparbeidd før bruksløyve kan gis for nye
bygg innan område IL og B2a og det gis løyve til sjøutfylling i område IL.»
o «Før det gis løyve til nytt bygg innan område B1b skal felles køyreveg (f_KV1) og gatetun
(f_GT) med naudsynte trafikktryggleikstiltak, inkl. frisikt, vera ferdig opparbeidd.»
§ 9.4 Geoteknikk / geologi, komplettert:
o «Før det gis igangsetjingsløyve for byggetiltak skal det gjøres rede for utførte geotekniske
undersøkingar, herunder fare for kvikkskred og behov for risikoreduserande tiltak.(..)
§ 9.6 Støy, komplettert:
o «Ved behov for støytiltak på eksisterande bustad i Sørholmsveien 7, jamfør § 4.1.7, skal
desse være ferdigstilt før det vert gitt byggeløyve for nye industribygg innan
sjøutfyllingsområdet i IL.»
o
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§ 9.8 Krav om vidare utgreiingar mv:
o Fjernet krav til marinarkeologisk registrering, jf. høringsuttalelser fra NTNU.
o Komplettert: Notat med faglege tilrådingar referert til i bestemmelsane:
 Notat Flomsikringshøyder – Sørholmen, datert 20.12.2018
 Notat Multiconsult AS 416249-Rigberg-NOT-001, datert 26.09.2014
 COWI AS, Trondheim, Veiutredning, datert 18.04.2014, revidert 06.07.2021

Planbeskrivelse, sist rev. 27.10.2021
 Ajourført og komplettert i henhold til ovennevnte endringer av plankart og bestemmelser.
 Det er i planprogrammet, KU og øvrige høringsdokumentet nevnt at kommuneplanens arealdel
(KPA) åpnet for utfylling av ca. 3,5 daa. Ved kontrollmåling er den flate som i KPA er vist som
framtidig byggeområde for erverv 3,0 daa. Planbeskrivelsen er korrigert, der det vurderes som
hensiktsmessig. I KU er det likevel tatt utgangspunkt i 3,5 daa, og referanser til vurderinger i KU
foreslås derfor opprettholdt.
 Endret i pkt. 2 s. 3 vedrørende annen kontorvirksomhet (jf. begrenset høring 2021)
(..)I hovudsak er behovet for kontorlokal for dagens verksemd dekka gjennom eit nytt bygg frå
2008. men det er ønskeleg å kunne ha tilgang til areal til anna kontorverksemd i samband med
endringar i framtida.
 Komplettert s. 20 og 37 vedrørende redusert soltilgang på ettermiddag for boliger øst for nytt bygg.
 Tatt ut følgende avsnitt s. 25, jf. rådmannens kommentar under avbøtende tiltak nedenfor:
Med bakgrunn i at det vert etablert fortau mellom køyrefeltet og nytt bygg i Sørholmsveien 5,
vert det vurdert at det ikkje er behov for rekkverk langs denne strekningen.
 Kommunal økonomi og tenestetilbod, s. 30, ajourført:
«Planforslaget vil legge grunnlag for tiltak innan veg, vassforsyning og avløp. som det er aktuelt
å vurdere i ein utbyggingsavtale. Tilkomstvegane er regulert som felles køyreveg/ gatetun og det
er derfor ikkje behov for utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar.»
 Komplettert og ajourført punkt 11 Vesentlige endringer etter offentlig ettersyn.
Illustrasjoner
 Illustrasjoner for B2a, plan 1:200, er tydeliggjort med byggegrense iht. plankart og innkjøringsrampe
slik bestemmelsen § 4.1.3 hjemler for, dvs. rampen kan etableres inntil 1,4 m utenfor byggegrensa
og 2,6 m fra eiendomsgrensen til Storgata 45. Planbeskrivelsen er oppdatert.
 Illustrasjon for lagerhall er komplettert med mulig forlengelse av hallen innenfor planens
høydebegrensninger. Byggegrense mot sjø er uendret på plankart i forhold til offentlig ettersyn.
Veiutredning v/COWI, sist rev. 06.07.2021
 Utvidelse av møteplass for personbil/lastebil. Ajourføring/korrigering av samtlige dokument.

Rådmannens vurdering
Innkomne merknader og innsigelser
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene ovenfor.
Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen i Møre og
Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune, jf. omtale av ovenstående høringsuttalelser og
rådmannens kommentarer til disse. Innsigelsene er nå trukket og bystyret kan gjøre endelig planvedtak.
De endringer av planforslaget som er foretatt etter offentlig ettersyn i 2020 vurderes som mindre
endringer som ikke betinger nytt offentlig ettersyn, men det har vært nødvendig å sende forslag til
endring på begrenset høring når det gjelder to forhold:
 Endring i nabogrense til Storgata 45 er sendt til uttalelse til Sameiet Sørsundet boliger
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 Endring av møteplass med endrede siktforhold er sendt til uttalelse til eierne av Sørholmsveien 2
Uttalelsene fra begrenset høring er vurdert og fremgår også av kommentarene ovenfor.
Plan- og bygningslovens krav til samråd og medvirkning vurderes som oppfylt. Innkomne merknader i
den grad disse ikke etterkommes, tas ikke til følge med de begrunnelser som er nevnt i saksframlegget.
Vurdering av konsekvensutredning og behovet for tilleggsutredninger mv.
Planforslag med konsekvensutredning er utarbeidet på bakgrunn av fastsatt planprogram. På bakgrunn
av høringene er det ikke fremkommet behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om
bestemte forhold.
Rådmannen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert.

Oppsummering av planens konsekvenser og aktuelle avbøtende tiltak

Det er konsekvensene av planlagt utvidelsen av industriområdet som er konsekvensutredet. Tiltaket er
vurdert opp mot null-alternativet som er definert som dagens situasjon, dvs. før utfylling i sjø vest for
Sørsundbrua. Det er i alt 16 tema som er vurdert (pkt. 5.1-5.16 i KU). Etter utvidelse av planområdet i sjø
ved boligblokka (B2a), er det utført en tilleggsutredning, 5.17, der et utvalg av tema er vurdert opp mot
null-alternativet. Beskrivelse av planforslagets konsekvenser og øvrige virkninger, samt forslag til
avbøtende tiltak følger av KU og planbeskrivelse. Rådmannen viser til plandokumentene. Noen
avbøtende tiltak har, i samråd med forslagsstiller, i løpet av planprosessen blitt skjerpet. Nedenfor følger
en oppsummering av planens konsekvenser og avbøtende tiltak, med ev. kommentar av rådmannen:
Naturverdier, biologisk mangfold, vannmiljø – 5.1
Industriområde: Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldlovens § 8, vurderes som godt, og
naturmangfoldet er tilstrekkelig kartlagt innenfor tiltaks- og influensområdet, slik at føre var-prinsippet
ikke kommer til anvendelse (§ 9). Konsekvenser av tiltaket i forhold til nullalternativet: middels negativ
konsekvens for planområdet og liten negativ for influensområdet. Rådgivende Biologer AS konkluderer
med at det ikke er behov for videre avbøtende tiltak ved gjennomføring av planlagt utbygging, utover at
avrenning fra sprengsteinmasser og anleggsområder til sjø må begrenses.
Området ved sjøterrassen i Sørholmsveien 5: det fremgår av tilleggsutredning 5.17 at arealet ikke er
vurdert av Rådgivende Biologer, derfor er det stilt følgende krav i samband med byggesak:
 Før det gis igangsettingstillatelse for inngrep i sjøbunn ved sjøterrassen ved Sørholmsveien 5 skal
det gjennomføres marinbiologiske registreringer, jf. § 9.8.
Tiltak på land: er vurdert i samsvar med føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven og det er ikke påvist
mulige effekter av tiltaket på naturmangfoldet. (jf. beskrivelse s.13)
Landskap og grønnstruktur – 5.2
Konsekvenser av industritiltaket i forhold til nullalternativet: liten/middels negativ konsekvens for
planområde og liten negativ konsekvens for influensområdet. Avbøtende tiltak:
 Krav til plan for utfylling slik at den får en utforming og avslutning slik at det gir minst mulig negativ
påvirkning på omkringliggjande miljø, landskapsbilde og grøntstruktur innen influensområdet, jf.
§§ 3.1 og 3.3.
Kulturminne og kulturmiljø - 5.3
Konsekvenser av tiltaket, dvs. utfylling i sjø og riving av verneverdig bygningsmasse, i forhold til
nullalternativet: middels negativ konsekvens for plan- og influensområdet. Avbøtende tiltak:
 Henvisning til kulturminnelovens § 8, jf. § 3.2
 Vern av Clausenbrygga i Sørholmsveien 9 og bolig i Sørholmsveien 7, jf. § 7.2.
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Støy og forurensning – 5.4
Konsekvenser av gjennomførte tiltak, dvs. industri og boligetablering i Sørholmsveien, i forhold til
nullalternativet: liten negativ konsekvens for planområdet og ingen konsekvens for influensområdet.
Avbøtende tiltak:
 Det er laget bestemmelser med juridisk bindende støykrav både i forhold til veitrafikkstøy og støy
fra industri, jf. §§ 4.1.7 og 4.4.5, samt rekkefølgebestemmelse § 9.6.
Rådmannens kommentar: Bestemmelsene har i løpet av planprosessen blitt komplettert, jf. innsigelse
fra Fylkesmannen. I tillegg er det etter offentlig ettersyn 2020 lagt inn krav til at bolig i Sørholmsveien 7
skal gis tilbud om fasadetiltak i samband med gjennomføring av planen, dersom dette er nødvendig for å
tilfredsstille krav til innendørs støynivå 30 dB (Leq24h), jf. § 4.1.7.
Andre miljøkonsekvenser – 5.5
Konsekvenser av tiltaket, fylling i sjø og bostedsetablering i Sørholmsveien, i forhold til nullalternativet:
liten til middels negativ virkning for planområdet. Avbøtende tiltak:
 Krav til miljøteknisk grunnundersøkelse, jf. § 9.5.
 Før det gis igangsettingstillatelse for inngrep i sjøbunn ved sjøterrassen ved Sørholmsveien 5 skal
det gjennomføres undersøkelser i området med hensyn til forurensinger i grunn, jf. § 9.8.
By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø – 5.6
Konsekvenser av sjøutfylling og utvidet industriområde i forhold til nullalternativet: ingen eller
uvesentlig konsekvens for plan- og influensområdet. Avbøtende tiltak:
o Bestemmelser knytt til plassering av bebyggelsen i forhold til vei, gate og nabobebyggelse samt i
forhold til bygningsvolum, høgde, takform, materialbruk m.m.
Rådmannens kommentar: Ovennevnte er også relevant for ny boligbebyggelse, jf. planbeskrivelse. Det
er lagt føringer på plassering av bebyggelse mv. som fremgår av plankart og bestemmelser. Det er ikke
lagt føring på bestemt materialbruk, men stilt krav om kvalitet for alle tiltak innenfor planområdet, jf. §§
3.4, 4.1.3 og 4.4.3.
Transportbehov, kollektivdekning, trafikksikkerhet – 5.7
Sørholmsveien: Konsekvenser av tiltakene knyttet til Sørholmsveien, dvs. utvidelse av industriområde og
ny boligblokk, i forhold til nullalternativet: Liten positiv konsekvens for plan- og influensområdet når det
gjelder sjøtransport. Middels negativ konsekvens for influensområdet når det gjelder trafikksikkerhet.
Avbøtende trafikksikkerhetstiltak gitt av COWI AS i Veiutredning, sist revidert 6.7.2021 (vedlegg 6), skal
innarbeides i de tekniske planene, jf. vilkår i § 5.1. Det gjelder bl.a. følgende tiltak:
 en utviding av veien, med krav til minimum veibredde, og med sammenhengende fortau
 møtelomme for personbil/ lastebil ved Sørholmsveien 2, sør for Konsul Knudtzons gate 25-27
 oppsetting av godkjent rekkverk (forlengelse fra ende av Storgata 45)
 fjerning og flytting av mur i området ved Sørholmsveien 5 og 7 (nord for veien)
 en del skjæringstilpassingar mot nord (nedre del av veien og ved ny møtelomme)
 fjerning av busker for å betre siktforholdene i Sørholmsveien
 nytt rekkverk ved Sørholmsveien 7 (mellom vei og fasade) og speil for å få tilfredsstillende sikt ved
eksisterende utkjørsel fra bolig
 utviding av fortau med rampe med tilpasset parkeringsareal (hovedalternativ) og utviding for nytt
dekke for avfallsdunkar for Storgata 45, samt nytt fortau helt frem til eksisterende fortau ved
Storgata 43
 frisiktsoner ved avkjørsler er vist på plankart for eksisterende og planlagt bebyggelse, jf. § 7.1.
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Det er knyttet rekkefølgekrav for opparbeidelse av fortau og kjørevei som vist på plankart samt øvrige
trafikksikkerhetstiltak i Sørholmsveien, jf. § 9.2. COWI påpeker også i sin konklusjon at det er viktig at
veien brøytes godt og strøs ved behov, noe som vil være veieiers ansvar.
Øvrige tiltak som i KU og planbeskrivelse anbefales vurdert i samband med byggesak mv.:
o trafikklys for å sikre flyt i trafikken
o tinglyst rett for renovasjonsbil til å snu innan området IL
Rådmannens kommentar: Når det gjelder oppsetting av nevnte rekkverk ved Storgata 45 har
forslagstiller tidligere anført at det med bakgrunn i at det skal etableres fortau mellom kjørefeltet og ny
boligblokk, er det vurdert at det ikke er behov for rekkverk langs denne strekningen. Det fremgår
imidlertid av COWIs tegning (vedlegg 6a) at anbefalingen kun gjelder frem til eiendomsgrense i vest, dvs.
berører ikke areal til nytt boligformål mv. Det er en strekning på ca. 3 m, som kun har et nettinggjerde i
dag og der terrenget stuper bratt. Rådmannen tilrår derfor at kravet opprettholdes og at nytt rekkverk
settes opp i forbindelse med ombygging av Sørholmsveien, for å oppnå bedre sikkerhet.
Planbeskrivelsen er oppdatert i samråd med forslagsstiller.
Konsul Knudtzons gate: felles adkomstvei og gatetun skal opparbeides med nødvendige
trafikksikkerhetstiltak, herunder etablering av frisikt i avkjørsel til kommunal vei, jf. §§ 5.1, 7.1 og 9.2.
Sjøtrafikk – 5.8
Konsekvenser av gjennomført tiltak, dvs. utfylling i sjø, i forhold til nullalternativet: Liten negativ til ingen
konsekvens for planområdet og ingen konsekvens for influensområdet. Avbøtende tiltak:
 Fyllingsfot må avsluttes utenfor skipsleia, jf. grense for bestemmelsesområde #1 på plankart.
 Bestemmelsesområde #2 angir maksimal utstrekning av brygge/flytebrygge og fortøyning/anker i
sjøen.
Se plankart og bestemmelser §§ 6.1 og 8.1.
Barn og unge – 5.9
Konsekvenser av gjennomført tiltak, dvs. utvidelse av industriområdet, for oppvekstmiljøet i forhold til
nullalternativet: Ingen eller uvesentlig konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet. Avbøtende tiltak:
 Krav til sammenhengende fortau langs Sørholmsveien, jf. plankart og §§ 5.1 og 9.2.
 Egnet areal til lekeplass for planlagte boliger er sikret i plankart som eget planformål.
Opparbeidelsen er sikret gjennom rekkefølgekrav- og funksjonskrav, jf. §§ 4.3 og 9.3.
I KU anbefales i tillegg vurdering av:
o eventuell endring av veibane (innsnevring / sideforskyving)
o eventuelle fartsdempende tiltak som nedsatt fartsgrense, fartshump o.l. må vurderes som egen sak
utover det som er fastsatt i reguleringsbestemmelsen
Rådmannens kommentar: Vei med fortau skal opparbeides som vist på plankart og iht. veiutredning. Det
er ikke vurdert som hensiktsmessig å innsnevre kjørebanen, men heller å sikre minimumsbredde og
legge til rette for tilpasset møtelomme for personbil/lastebil. Ev. øvrige tiltak kan vurderes i byggesaken.
Friluft og rekreasjon – 5.10
Konsekvenser av gjennomført tiltak, dvs. utvidelse av industriområdet, i forhold til nullalternativet: Liten
negativ konsekvens for plan- og influensområdet. Avbøtende tiltak:
 I KU anbefales at byggehøyde i planområdet settes slik at en unngår at nye bygg vert for ruvende og
dominerende i landskapet og visuelt reduserar kvalitetene innen friluftsområda i nærleiken.
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Rådmannens kommentar: Anbefalingene er også relevant for begge boligprosjektene og vurderes som
ivaretatt gjennom bestemmelser om maksimal høyde innenfor avgrensninger som fremgår av plankart
og bestemmelser for respektive byggeområde.
Næringsliv og sysselsetting – 5.11
Konsekvenser av gjennomført tiltak, dvs. utvidelse av industriområdet, i forhold til nullalternativet:
Stor positiv konsekvens for planområdet og liten positiv konsekvens for influensområdet.
Kommunal økonomi og tjenestetilbud – 5.12
Konsekvenser av gjennomføring av tiltak, her er alle tiltak innenfor planområdet vurdert, i forhold til
nullalternativet: Ingen eller uvesentlig konsekvens. Avbøtende tiltak:
 Tiltak innen vei, vassforsyning og avløp
Rådmannens kommentar: Innenfor planområdet foreslås alle samferdselsanlegg som felles anlegg for
berørte eiendommer i henhold til bestemmelsen § 5.1, og disse forutsettes oppgradert av tiltakshaver.
Det er derfor ikke behov for utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen, som nevnt i KU. Det
ligger offentlig vann- og avløpsledning innenfor planområdet (land og sjø). Kommunen arbeider med
endringer av ledningssystem og traseendring i området.
Energibehov og energiforsyning inkl. klima – 5.13
Konsekvenser av gjennomførte tiltak innenfor planområdet i forhold til nullalternativet: Liten negativ
konsekvens for planområdet. Så lenge det ikke skal tas ut mer effekt fra KR_N0017 Hollahaugen er det
ikke behov for å skifte transformatoren til en større og legge nye kabler over eiendommen. Avbøtende
tiltak:
 Nye kabler fra nærmeste nettstasjoner/trafoer til nye leilighetsbygg.
 Hensyn til eksisterende høyspentkabel, jf. § 3.3.
o Bruk av varmepumpe (sjøvann), slik det er gjort for kontorbygget, vil ifølge KU og planbeskrivelsen
bli vurdert for ny produksjonshall og ny boligblokk i Sørholmsveien.
Rådmannens kommentar: Ifølge planprogrammet omfatter temaet også konsekvenser for klima, noe
som også fremgår av KU pkt. 5.13.3 Overordnede planer og retningslinjer. Her nevnes reduksjon av
klimagassutslipp, miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning. Et mål er å minimalisere samlet
transportarbeid i kommunen og vurdere alternative energiløsninger. I beskrivelse av tiltaket og forslag
til avbøtende tiltak er temaet imidlertid snevret inn til å omhandle innvirkning på energitilførselen i
området, knyttet til nytt bygg på sjøutfylling og de to nye boligbyggene (pkt. 5.13.4). I planforslaget er
det ikke satt seg juridisk bindende klimamål utover krav i TEK17, men beskrevet at en i byggesaken vil
vurdere oppvarming med varmepumpe (sjøvann). Det er positivt og bør følges opp. I følge pbl § 12-7 nr.
8 kan det gis bestemmelse om krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny
bebyggelse, men et slikt juridisk bindende krav er ikke tatt inn i planforslaget.
Det foreligger ikke noe klimaregnskap for tiltaket, men det er å forvente at økt utslipp av drivhusgasser
vil forekomme i anleggsfasen, jf. pkt. 5.16 om anleggsfasen og behovet for massetransport ved utfylling i
sjø. Rådmannen viser også til vurderinger vedrørende transportarbeid, i pkt. 5.7, med beskrivelse av
planforslagets konsekvenser.
Fra et klimaperspektiv ville det nok være bedre å ta i bruk allerede eksisterende industriområder,
fremfor å etablere nye ved å fylle ut store sjøarealer. At kommuneplanens arealdel bygger opp under
utvidelsen, selv om det er et mindre areal, må imidlertid vektlegges. Samlet vurderer rådmannen det
som positivt med fortetting innenfor eksisterende byggeområder, og at planforslaget legger til rette for
og styrker sjøtilknyttet næringsvirksomhet nært sentrum. Planlagte boliger vil være sentrumsnære, med
gåavstand til mange fasiliteter og kollektivtrafikk, hvilket er positivt.
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Folkehelse, universell utforming, samfunnssikkerhet, jf. ROS-analyse – 5.14
ROS-analysen omfatter en vurdering av alle tiltak innenfor planområdet. Avbøtende tiltak:
 Krav til tilgjengelig boenhet og universell utforming av felles lek- og uteoppholdsarealer, jf. § 4.1.4
 Avbøtende tiltak gitt av Norconsult AS i notat Flomsikringshøyder – Sørholmen, datert 20.12.2018,
skal innarbeidast i søknad om tiltak innenfor område IL, B2a og f_LK2, jf. § 3.3:
o alle hus og bygninger som ikke er tett mot statisk vanntrykk må ligge over nivå 2,78 m
o på østsida av Sørsundbrua er det tilstrekkelig med høgde på 3.03 m for alle praktiske formål
o på vestsida av Sørsundbrua anbefales at fronten mot sjøen utformes som en
beskyttelsesvegg/ voll som skal hindra bølgeinntrenging. Vollen kan ha en kombinasjon av
høyde og bredde på f.eks. 4.5 m/4.0 m eller 4.1 m/ 5.0 m
o fronten mot vest (på Sørholmen) bør prosjekteres spesielt som en molo
 Bestemmelsene fastsetter minimumskote + 3 for topp dekke ved sjøutfylling for industriområdet og
etablering av sjøterrasse for ny boligblokk i Sørholmsveien 5, jf. § 3.3.
 Kaianlegg/sjøterrasse og bygninger innenfor B2a må prosjekteres/dimensjoneres slik at de kan tåle
en ev. kollisjon med båter, jf. §§ 4.1.3 og 4.3.
 Uteoppholdsarealet på sjøterrasse skal sikres med rekkverk og andre tiltak som reduserer risiko for
uønskede hendelser (bla. for å hindre at personer ramler i sjøen), jf. §§ 4.1.5 og 4.3.
Øvrige avbøtende tiltak omtalt i ROS-analyse er for øvrig redegjort for under respektive tema her.
Geoteknisk /geologiske forhold – 5.15
Multiconsult AS har vurdert geotekniske forhold i sjøen og geologiske forhold knytt til Sørholmsveien.
Konklusjonen er at forholda er tilfredsstillende, men at det vil være behov for oppfølging i byggefasen.
Avbøtende tiltak:
 Bestemmelsene §§ 3.5 og 9.4 stiller krav til at tilrådningene, gitt i notat av Multiconsult AS 416249Rigberg-NOT-001, må innarbeides i søknad om igangsettingstillatelse for tiltak i område IL, B2a, B2b,
f_LK2 og Sørholmsveien (f_KV2, f_FT og f_AVT).
 Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak skal det gjøres rede for utførte geotekniske
undersøkninger, herunder fare for kvikkskred og behov for risikoreduserende tiltak, jf. § 9.4.
Rådmannens kommentar: Rådmannen viser til gjennomførte undersøkelser og reguleringsplanens
juridisk bindende krav til avbøtende tiltak. Bestemmelsen er i planprosessen og i samråd med
forslagsstiller skjerpet i forhold til forslag i KU. Når det gjelder Sørholmsveien vises også til
planbeskrivelsen s. 25, med et utdrag fra de geotekniske tilrådninger som er gitt av Multiconsult AS.
Anleggsfasen – 5.16
Konsekvenser av tiltaket i forhold til nullalternativet: Middels negativ konsekvens i plan- og
influensområdet. Avbøtende tiltak:
 Krav til plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen for
de ulike planlagte tiltakene skal følge søknad om igangsetting, jf. §§ 3.5 og 9.7. Planen skal
redegjøre for trafikkavvikling og massetransport, som i hovedsak skal skje fra sjø ved hjelp av lekter
jamfør tilrådninger fra Multiconsult AS, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold,
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og
anleggsarbeidet kan igangsettes.
 Det vil være behov for midlertidig riggområde. Disse er ikke fastsatt på plankart, men for tiltak
knyttet til Sørholmsveien er dette tenkt etablert på eksisterende industriområde. I ROS-analysen
anbefales følgende: «Tilrettelegging for riggområde i samband med gjennomføring av planlagte
tiltak må inn i en plan for vern av omgivelsene mot støy og andre ulemper som skal følge søknad om
igangsetting.»
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Rådmannens kommentar: Rådmannen viser her til beskrivelse av omfanget og virkning av planlagte
tiltak i bygge- og anleggsfasen (KU pkt. 5.16.5) og avsnittet om anleggsfasen i planbeskrivelsen.
Bestemmelsenes krav til at massetransport i hovedsak skal skje fra sjø ved hjelp av lekter, i henhold til
tilrådninger fra Multiconsult AS, vurderes som en viktig forutsetting selv om deler av industriarealet
allerede er utfylt. Bestemmelse § 3.5 er komplettert iht. ovennevnte anbefaling om riggområder.
Samla konsekvenser av sjøterrasse – 5.17
Konsekvenser som følge av utvidelse av planområdet i sjø ved boligblokka (B2 a og f_LK2), i forhold til
nullalternativet: Liten negativ konsekvens i planområdet og middels til liten negativ konsekvens i
influensområdet. Avbøtende tiltak:
 Sikring av sjøterrassen ved uhell med båt, jamfør ROS-analysen
 Rekkverk for å hindre at personer ramler i sjøen
 Alle hus og bygninger som ikkje er tett mot statisk vasstrykk må ligge over nivå 2,78 m NN2000.
 På austsida av Sørsundbrua er det tilstrekkelig med høgde på 3.03 m NN2000 for alle praktiske
formål.
 Før det vert gitt igangsettingstillatelse for inngrep i sjøbunn ved sjøterrassen i området ved
Sørholmsveien 5 skal det være gjennomført marinbiologiske og marinarkeologiske registreringer i
tillegg til registrering av forureining i grunnen.
Rådmannens kommentar: Bestemmelsen §§ 3.3, 4.1.3, 4.3 og 9.8 tar inn ovennevnte krav, med unntak
av krav til marinarkeologisk registrering som allerede er avklart. Det vises for øvrig til aktuelle temaer i
pkt. 5.1, 5.2, 5.5, 5.14 og 5.15. I forslag til avbøtende tiltak i tilleggsutredningen nevnes også føringer
om voll/molo som gjelder fronten mot sjøen på vestsida av Sørsundbrua. Rådmannen antar et dette vil
være mindre aktuelle tiltak for sjøterrassen, men dette må likevel vurderes konkret i byggesaken.
Konsekvenser for eiendomsforhold
En vedtatt reguleringsplan er bindende for fremtidig arealbruk i området, jf. pbl § 12-4 og omtale i KMDs
reguleringsplanveileder kap. 8. Behov for grunnerverv som planforslaget medfører fremgår av
planbeskrivelsen kapittel 10 (tabell s. 33-34). I hovedsak er det samferdsareal, men også noe bratt
berg/strandgrunn som reguleres til industri. I tillegg må eventuelle rettigheter i sjø mv. erverves ved
gjennomføring av plan.
Gjennom rekkefølgebestemmelser stilles krav til oppgradering og delvis omlegging av Sørholmsveien,
som foreslås regulert fra offentlig til felles kjørevei med sammenhengende fortau. Adkomstvei til Konsul
Knudtzons gate 45, 47 og 49, som i dag er privat, foreslås regulert til felles gatetun og kjørevei. Det
fremgår av planbeskrivelsen at områder som reguleres til fellesareal kan skilles ut som egen parsell og
skal være knyttet til de eiendommer de er felles for. Felles arealer kan erverves gjennom frivillig salg
eller ved ekspropriasjon for gjennomføring av planen.
Rådmannens kommentar: Betydningen av fellesareal er at de tilliggende eiendommene i utgangspunktet
vil ha ansvar for opparbeidelse, drift og vedlikehold av arealet (jf. reguleringsplanveileder, kap. 6.5.14).
De tilliggende eiendommene bør derfor være sameiere av fellesarealet. Opprettelse av slikt sameie må
følge reglene i lov om sameie. Videre er det gitt en egen ekspropriasjonshjemmel i pbl § 16-5 for en
rekke fellesarealer. Det vises også til plan- og bygningslovens kap. 18 om opparbeidelsesplikt og refusjon
mv. Kommunen kan sette som vilkår for tillatelse for tiltak at fellesarealet erverves, sikres og
opparbeides i samsvar med planen, jf. § 18-2. Eventuelle tinglyste rettigheter må i tilfelle de er i strid
med planens formål, erverves av utbygger ved gjennomføring av reguleringsplanen.
Ettersom krav om utbedring av vei med tilhørende anlegg er knyttet til industriområdet og nye boliger,
jf. rekkefølgebestemmelser § 9, vil det være naturlig at utbygger står for oppgradering iht. plan.
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Forholdet til overordnede planer
Det har vært en lang planprosess, med detaljregulering parallelt med endringer av kommunens
overordnende arealplaner i flere faser. I forslag til kommuneplanens arealdel (KPA) er utvidelsen av
industriområdet mot vest i samsvar med foreliggende planforslag for Sørholmen. Arealet er i KPA vist
som fremtidig næringsbebyggelse for industri/kontor/lager. Rådmannen vil i kommende prosess tilrå at
formålet i KPA endres til industri /lager slik at det er i samsvar med foreliggende planforslag, jf. plankart
og bestemmelse § 4.4.1. Kontor med direkte tilknytning til næringsvirksomheten på tomten vil fortsatt
være tillatt. Rådmannen viser her også til sin kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen 2016 punkt a)
som omhandler forventet trafikkmengde til Sørholmen ut ifra de premisser som er lagt til grunn ved
regulering av industriområdet.
Det bratte berget mellom eksisterende boliger i Konsul Knudtzons gate 63 – 65 og fremtidig
industriområde er i KPA vist som en del av et sammenhengende friområde. Utkastet foreslår også noen
endringer for eksisterende boliger hva gjelder utnyttelsesgrad og byggegrenser mot sjø. Rådmannen
mener at det er hensiktsmessig at disse endringer vurderes i overordnet arealplan og at endelig vedtatt
KPA vil fastsette arealbruken.
Foreslått utvidelse av byggeområde i sjø ved Sørholmsveien 5 er ikke vurdert i ny sentrumsplan, men vil
bli avklart gjennom foreliggende detaljregulering. Planforslaget avviker også fra sentrumsplanen ved å
regulere Sørholmsveien som felles adkomstvei i stedet for offentlig. Rådmannen mener at det er gode
grunner for disse endringer av sentrumsplanen, og at endringene er tilfredsstillende utredet gjennom
foreliggende planforslag, og tilrår begge disse endringer gjennom endelig vedtak av reguleringsplanen.

Samlet vurdering

Planforslaget er godt gjennomarbeidet. Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det
foreligger interessemotsetninger mellom forskjellige hensyn. Utbyggingen, både industriutbyggingen og
boligprosjektene vil gi markante endringer i, og konsekvenser for området. De positive virkningene som
planen vil kunne gi, er at den styrker grunnlaget for videre næringsvirksomhet på Sørholmen og at
planen gir anledning til å etablere flere sentrumsnære boliger. De negative konsekvensene av planlagte
tiltak, i forhold til null-alternativet, er i hovedsak knyttet til havnas landskaps- og kulturmiljøverdier,
fremkommelighet og trafikksikkerhet, hensynet til barn og unge samt støy og andre ulemper i
anleggsfasen. Planlagte boliger medfører også redusert soltilgang og noe utsiktstap for naboer.
Beboerne i området uttrykker i sine høringsuttalelser stor bekymring for bygge- og anleggsfasen og for
de samlede virkningene av tiltakene når planen er gjennomført.
Det fremgår av planbeskrivelsens sammendrag at planlagte tiltak normalt ikke vil medføre stor risiko for
skader på helse og miljø. Avbøtende tiltak som er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene vil hindre at
det oppstår forhold som gir vesentlige konsekvenser. Størst risiko for skade/ulykker vil kunne oppstå
dersom det oppstår vesentlig økning i trafikken langs med Sørholmsveien samtidig med økt bosetting
langs denne vegen. Rådmannen viser her til oppsummering av planens konsekvenser og aktuelle
avbøtende tiltak, som så langt som mulig er tatt inn som juridisk bindende vilkår for å ivareta
nødvendige hensyn. Rekkefølgebestemmelsene § 9 skal sikre at utbyggingen skjer koordinert og at tiltak
i planområdet oppnår en tilstrekkelig god kvalitet. Det er blant annet stilt strenge krav til bygge- og
anleggsfasen, samt til industriområdets driftsfase, for å minske belastningen for naboer og miljø.
Rådmannen vurderer at Sørholmsveien, med de tiltak som kreves gjennomført før videre utbygging, vil
være forsvarlig som adkomstvei også etter utvidelse av industriområde og oppføring av ny boligblokk.
Uten hjemmel i reguleringsplan vil det være vanskelig å få gjennomført oppgradering av adkomstveien
med nødvendige trafikksikkerhetstiltak langs strekningen. Kommunens krav til forlengelse av fortau fra
bolig i Sørholmsveien 7 helt fram til eksisterende fortau i Storgata 43 vil, sammen med etablering av
møteplass for personbil og lastebil og øvrige mindre tiltak langs veien, klart forbedre forholdende på
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stedet. Tiltakene vurderes samlet sett til å forbedre dagens trafikksituasjon, selv om utvidelsen kan
medføre økt trafikk som anslått. Sørholmsveien foreslås regulert fra offentlig til felles adkomstvei, frem
til porten til industriområdet der den overgår til privat vei for bedriften. Selv om naboer protesterer på
sistnevnte endring, blant annet fordi de blir påført fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader, mener
rådmannen at grunnlaget for reguleringsendringen er tilstrekkelig vurdert og opplyst slik at bystyret kan
fatte vedtak i saken.
Utbygging av industriområdet ved Sørholmen vil endre det visuelle bilde og utfordre havnas landskapsog kulturmiljøverdier ved innseilingen i Sørsundet. Fyllingen vil bli klart større enn den som finnes i dag,
og den markante Batterihammeren vil bli mer skjult av fylling og storskala industribygg. Rådmannen
mener dette vil være en negativ konsekvens av utbyggingen, der avbøtende tiltak i liten grad kan endre
på disse konsekvensene. Rådmannen legger i sin vurdering til grunn gjeldende kommuneplan vedtatt i
2011, som åpnet for en utfylling i området med ca. 3 daa. En utviding med ca. 5,5 daa, som planforslaget
vil hjemle for, ivaretar bedriftens behov for større areal i samband med økende aktivitet, og for
oppføring av ny produksjonshall med tilstrekkelige dimensjoner. Konsekvensutredningen viser ikke
vesentlig større konfliktpotensial med denne økningen, men kulturmyndighetene har ved høringen
presisert at ny fylling med industrihall samt leilighetsbygget på toppen vil frata kulturminnet
Batterihammeren det meste av sin verdi. Landskapsmessig vil den mest åpenbare konsekvensen bli en
mye større hall enn det som kommuneplanen åpner for, og slik sett gi større innvirkning på landskapsopplevelsen. Ved en avveining av næringsinteresser og hensynet til landskaps- og kulturmiljøverdier i
området, veier tilrettelegging for videre vekst og utvikling av industriområdet på Sørholmen tungt. Med
hensyn til landskapet og den overordnede bebyggelsesstrukturen, vurderer rådmannen de to
boligblokkenes høyde og plassering i forhold til omgivelsen som akseptabel.
Hensynet til barn og unge vurderes godt ivaretatt og sikret gjennom plankart og bestemmelser og
juridisk bindende krav til støy er innarbeidet, slik at innsigelsene fra myndigheter nå er trukket tilbake.
Det foreligger en klar interessemotsetning mellom naboers ønske om å opprettholde dagens bokvalitet
og planforslagets ønske om å tilrettelegge for utvidelse av industriområdet og flere sentrumsnære
boliger. Ved fortetting i eksisterende boligområder bør nye prosjekt ikke svekke kvalitetene, men heller
bidra til å styrke bomiljøet. Planlagt blokkbebyggelse, både i Sørholmsveien 5 og i Konsul Knudtzons gt.
49, kommer tett på eksisterende bebyggelse og er til dels utfordrende. Tiltakene vil hver for seg ha
virkninger for naboer i form av redusert soltilgang, sjenanse i form av økt innsyn og støy, noe utsiktstap
mv. Rådmannen mener likevel at med de avbøtende tiltak som foreslås, vil en kunne opprettholde en
forsvarlig og god bokvalitet i begge områdene. Samtidig må det sies at planforslaget kun legger
rammene for et mulig konsept på respektive tomt, som er forutsatt videreutviklet ved gjennomføring av
plan. Begge boligprosjektene fordrer bevisst detaljprosjektering, hvis de skal tilføre eksisterende bomiljø
noe positivt. Anbefalte trafikksikkerhetstiltak er innearbeidet i planen og adkomstforholdende vurderes
som forsvarlige både i Sørholmsveien og Konsul Knudtzons gate. Selv om utvidelsen av industriområdet
også kommer tettere på og kan medføre noe mer støy og sjenanse for de nærmeste beboerne på
Batterihammeren, mener rådmannen at industriens behov skal vektlegges innenfor de rammer som
planen gir.
Samlet vurderer rådmannen det som positivt med fortetting innenfor eksisterende byggeområder, og at
planforslaget legger til rette for og styrker sjøtilknyttet næringsvirksomhet nært sentrum. Planlagte
boliger vil være sentrumsnære, med gåavstand til mange fasiliteter og kollektivtrafikk, og bygger opp
under kommunens arealstrategi. Med de avbøtende tiltak, som er gjort juridisk bindende gjennom
reguleringsbestemmelsene, vurderer rådmannen at planforslaget åpner for en forsvarlig utbygging.
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Konklusjon
Vekt på hensynet til bedriftens behov for å kunne videreutvikles på Sørholmen og flere sentrumsnære
leiligheter er, sammen med nødvendige avbøtende tiltak, lagt til grunn for sluttbehandlingen og forslag
til vedtak i saken.
Rådmannen anbefaler at hovedutvalg plan og bygning legger planforslaget frem for bystyret. Bystyret
kan, med bakgrunn i det ovenstående, fatte endelig planvedtak med rettsvirkning.
05.11.2021
Arne Ingebrigtsen

Kjell Inge Mathisen

Rådmann

Kommunalsjef
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