
SENDT 
INN AV 

HVOR RÅDMANNENS VURDERING/FORSLAG BESKRIVELSE AV 
OMRÅDET 

DAGENS PLANSTATUS 
OG BRUK 

BESKRIVELSE AV INNSPILL 

Angvik 
prosjekte
ring på 
vegne av 
grunneier 
Nils jr. 
Frey. 

116/1 Innspillet tas inn i forslag til ny 
kommuneplan, og arealet for masseuttak 
videreføres. 

Ubebygd areal på ca. 14 
dekar. 

Masseuttak/pukk. Ønsker at formålet for masseuttak blir videreført i ny 
kommuneplan. 

Britt 
Inger og 
Jan Roger 
Gaarden 

Gnr/b
nr 
116/3 

Innspillet tas inn i forslag til ny 
kommuneplan, da det vurderes som 
hensiktsmessig å konsentrere 
naustområdene i kommunen, og derfor å 
utvide det eksisterende naustområdet 
noe. 

Del av eiendommen sør 
for veien på Freistranda. 
Ca. 3,8 dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 
Naboareal i øst er avsatt 
og brukt til 
naustområde i dag. 

Ønsker å utvide området med naustformål vestover 
for å gi plass til 15-20 nye naust, samt parkering for 
naustene. 

Tove 
Mette 
Bolgvåg 

138/5 Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi og prinsippet om å 
konsentrere boligveksten i prioriterte 
soner for dette. I reguleringsplan for 
Jørihaugen vest er det et fremtidig 
boligpotensiale på 160 boliger. Det 
vurderes som viktig å realisere disse 
boligene før man eventuelt legger ut nye 
arealer og utvider tettstedsgrensen 
ytterligere. Området foreslås endret til 
friområde. 

Del av eiendom på ca. 
12 dekar, nord for 
eksisterende 
boligområde på 
Skjærahøgda. 

Aktuell del av 
eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
boligformål. 

Ønsker at området fortsatt skal være avsatt til 
boligformål i ny plan, og sender ved forslag til mulig 
fortetning. 

Angvik 
prosjekte
ring på 
vegne av 
grunneier 
Nils jr. 
Frey. 

116/1 Friområdet foreslås endret til å ikke 
inkludere 116/1. 

Område ved 
Kjerkehaugen på ca. 2,6 
dekar. 

Friområde i gjeldende 
plan. 

Ønsker at det i ny plan blir avsatt til LNF-formål. 

Britt 
Inger og 
Jan Roger 
Gaarden 

Gnr/b
nr 
116/3 

Planforslaget viderefører delvis fremtidig 
boligpotensiale i gjeldende KPA sørvest 
for dagens tettsted. I tillegg er det 
regulert inn potensiale på 35 nye boliger 
som utvidelse av dagens tettsted. Dette 

Del av eiendommen 
nordvest for boligfeltet 
på Storbakken. Ca. 18 
dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at aktuelt område blir avsatt til boligformål i 
ny plan, som en utvidelse av dagens boligfelt i 
Storbakken. 
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vurderes å gi tilstrekkelig vekstpotensiale 
for Storbakken, og å være en mer egnet 
vekstretning enn innspillet om gnr/bnr 
116/3. 

Tove 
Mette 
Bolgvåg 

138/5 Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi og prinsippet om å 
konsentrere boligveksten i prioriterte 
soner for dette. I reguleringsplan for 
Jørihaugen vest er det et fremtidig 
boligpotensiale på 160 boliger. Det 
vurderes som viktig å realisere disse 
boligene før man eventuelt legger ut nye 
arealer og utvider tettstedsgrensen 
ytterligere. Området foreslås endret til 
friområde. 

Del av eiendom på ca. 
22 dekar, vest for 
eksisterende 
boligområde på 
Skjærahøgda. 

Aktuell del av 
eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
LNF. 

Ønsker at området blir avsatt til boligformål i ny 
plan. Vedlagt skisse av mulig utnytting viser 
potensiale for 54 boliger bestående av leiligheter, 
eneboliger og rekkehus. 

Angvik 
prosjekte
ring på 
vegne av 
grunneier 
Nils jr. 
Frey. 

116/1 Innspillet tas inn i forslag til ny 
kommuneplan, da det vurderes som 
hensiktsmessig å avsette arealet i tråd 
med dagens bruk. 

Del av eiendom ved 
Kongsveien, på ca. 9 
dekar. 

Avsatt til LNF-formål i 
gjeldende 
kommuneplan. Arealet 
er i dag i bruk som 
kontor/lager/verksted. 

Ønsker at det blir avsatt til næringsformål i ny plan. 

Britt 
Inger og 
Jan Roger 
Gaarden 

Gnr/b
nr 
116/3 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. I tillegg vurderes det som 
uønsket å fragmentere en 
landbrukseiendom og beslaglegge 
landbruksareal. 

Del av eiendommen sør 
for Kirkevegen, og nord 
for eksisterende 
våningshus og 
driftsbygninger. Ca. 14 
dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at aktuelt område blir avsatt til boligformål i 
ny plan, for å kunne etablere to til tre boliger for 
familiemedlemmer. 

Tove 
Mette 
Bolgvåg 

138/5 Det vurderes som uønsket å legge til rette 
for ytterligere fradeling i dette området. 
Området foreslås avsatt til friområde i ny 
kommuneplan. 

Liten del av eiendom 
138/5 grensende til 
eiendommen 138/283. 

Størstedelen av aktuell 
del av eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
boligformål, med en 
liten del inne på areal 
avsatt til LNF. 

Ønsker å få litt under 100 m2 av LNF-arealet avsatt 
til boligformål, slik at det kan skilles ut en 
boligeiendom med hensiktsmessig størrelse og form. 
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Innspill 4 
fra 
Angvik 
prosjekte
ring på 
vegne av 
grunneier 
Nils jr. 
Frey. 

116/1, 
116/3
75 og 
116/3
78 

Næringsarealer vest for riksveien 
videreføres i forslag til ny kommuneplan. 
Øst for riksveien er det nordligste arealet 
foreslått endret til LNF-formål, og arealet 
i midten foreslås beholdt som LNF. Dette 
på grunn av nærhet til viktige 
friluftsområder i nord, og viktige 
naturlokaliteter innenfor arealet. Det 
sørligste arealet foreslås endret til 
kombinert formål for råstoffutvinning 
(masseuttak) og næring, for å kunne ta i 
bruk arealet til næringsformål på et 
senere tidspunkt. Se KU for nærmere 
vurdering. 

Del av flere 
eiendommer øst for 
Storbakken. Til sammen 
ca. 320 dekar. 

På 116/1 og 116/375 er 
arealene i gjeldende 
kommuneplan avsatt til 
næring og masseuttak. 

Ønsker at eksisterende næringsarealer og arealer for 
masseuttak videreføres i ny plan. I tillegg ønskes 
116/378 avsatt til næringsformål i ny plan. 

Innspill 4 
fra Britt 
Inger og 
Jan Roger 
Gaarden 

Gnr/b
nr 
116/3 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

Del av eiendommen sør 
for riksveien. Ca. 18,7 
dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at aktuelt område blir avsatt til boligformål 
med mulighet for 10-15 boliger. 

Innspill 5 
fra Britt 
Inger og 
Jan Roger 
Gaarden 

Gnr/b
nr 
116/3 

Parsellen består av myr og ligger i stor 
grad innenfor støysonen fra riksveien. 
Parsellen er derfor foreslått avsatt til LNF. 

Del av eiendommen 
mellom riksveien og 
eksisterende 
boligområde. Ca. 7 
dekar. 

Aktuell del er avsatt til 
LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Den 
nordlige delen av 
parsellen er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til 
boligformål. 

Ønsker å utvide området med boligformål til å 
inkludere hele parsellen, slik at boligformålet 
strekker seg helt til grensen til riksveien. 

Innspill 
fra Alf 
Tømmerv
åg på 
vegne av 
Gunnar 
og Anne 
Lise 
Tømmerv
åg 

121/9, 
Ånesli
a 8 

Eiendommen er foreslått avsatt til LNF. 
Eiendommen består av en fritidsbolig, og 
ligger i et område med spredt 
bebyggelse. Det vurderes som 
hensiktsmessig å fortsatt la hensynet til 
LNF veie tyngst i dette området.  

Eiendom på ca. 4,4 
dekar med en bygning. 

En liten del av 
eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
LNF hvor spredt 
boligbygging er tillatt, 
resten av eiendommen 
er avsatt til LNF. 

Ønsker at hele eiendommen får formålet LNF hvor 
spredt boligbygging er tillatt. 
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Innspill 
fra André 
Gjørven 

5/541 
Ytterv
ågen 6 

Rådmannen er enig i at 
parkeringsforholdene i området kan løses 
på en bedre måte enn i dag, med tanke 
på områdets mange målpunkter, både 
eksisterende og planlagte. Det vurderes 
derimot ikke som aktuelt å avsette egne 
areal til nye parkeringsplasser. Dette er, 
som innspillet også sier, noe som bør 
løses gjennom parkeringsregulering og 
mulig bruk av arealer avsatt til andre 
formål. 

Hagelin_Dalabukta_Atla
ntenområdet, 
Overordnet 
samfunnsplanlegging 
for transport og 
parkering knyttet til 
store arrangement på 
Kristiansund stadion, i 
Braatthallen, og ved 
idrettsanleggene på 
Atlanten.  

R-266, R-237, R-123. 
R-200, R-029 

Sette fleksible løsninger i et system - slik at 
Kristiansund kan ta i mot store mengder besøkende 
til både Eliteseriekamper, konserter, 
svømmestevner, skøytearrangement og NM i 
friidrett, og unngå trafikalt kaos og misnøye ved å 
legge til rette for å utnytte alle planerte arealer på 
og rundt Hagelinområdet til parkering fra fredag kl 
17 til søndag kveld. 
Snuplasser, bussoppstilling, bilparkering, 
(informasjonsskilting). Fleksibel bruk av allerede 
regulert næringsareal, og eventuelt regulere nytt 
areal. Velkommen til Kristiansund! 

Innspill 
fra Astrid 
og Lars 
Olav 
Fiske 

Gnr/b
nr 
113/1
11, 
Flatset
bakke
n 49 

Eiendommen, med flere, foreslås avsatt 
til boligformål. 

Eiendom med bolig. Ca. 
5 dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til LNF-område 
der spredt boligbygging er tillatt. 

Innspill 
fra Bjørg 
Telstø 

Gnr/b
nr 
138/2
7 

Reguleringsplan for Jørihaugen vest gir et 
fremtidig boligpotensiale på ca. 160 
boliger, og noen av disse ligger innenfor 
den aktuelle eiendommen. Det vurderes 
som uønsket å åpne for ytterligere 
boligbebyggelse som vil beslaglegge de 
gjenværende natur- og 
rekreasjonsområdene og gjenværende 
strandsone. 

Del av eiendommen 
vest for regulert område 
på Jørihaugen. Skråning 
ned mot sjøen. Ca. 30 
dekar. 

Avsatt til LNF-område 
der friluftsliv er 
dominerende i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker å åpne for boligbebyggelse (eneboliger og 
terrassehus) i tilknytning til regulert område på 
Jørihaugen, og å åpne for et mer tilrettelagt 
friområde med småbåthavn, badeplass og formidling 
av industrihistorie. 

Innspill 
fra Bjørn 
Amund 
Nerland 

Gnr/b
nr 
2/100, 
snr 1. 
Sjursvi
kveien 
29 

Arealet foreslås avsatt til kombinert 
formål for bolig og næring i ny 
kommuneplan, for å kunne åpne for 
fremtidig boligutvikling i bygget. Det 
vurderes som ønskelig med bruk og 
aktivitet i bygget, og det vurderes som 
egnet til boligformål. Trafikkløsninger for 
evt. fremtidige boliger må løses i 

3608 m2 Arealkilde. 
Eierbrøk: 50/175 

Regulert til næring. 
Næringsbygg/Lager i 
gjeldende 
kommuneplan 2009-
2020.  
Brukes i dag kun litt til 
egen lager virksomhet. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til boligformål evt 
bolig/næring. 
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reguleringsplan. Se KU for nærmere 
vurdering. 

Innspill 
fra Dag 
Bjerkestr
and 

Gnr/b
nr 
138/9
4 

Arealet foreslås fortsatt avsatt til LNF i ny 
kommuneplan. Det vurderes ikke som 
aktuelt å beslaglegge jordbruksareal for å 
etablere skytebane. Det er allerede to 
etablerte skytebaner i kommunen, og det 
vurderes ikke å være et behov for å 
etablere flere. 

Eiendom på ca. 111 
dekar. Ubebygd. 

Er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til 
LNF-formål. 
Eiendommen består av 
fulldyrka jord. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt som skytebane i 
ny plan, for å kunne etablere skytebane for 
leirdueskyting. 

Innspill 
fra Eilif 
Odde 

4/613   
Siktep
unktet 
43 

Innspillet tas til følge. Friområdet foreslås 
endret til å følge gjeldende 
eiendomsgrenser. Unntaket er for 4/558, 
hvor avgrensning følger bygningsmassen. 
- Ove Brynhildsvoll 

Boligområde med 
rekkehus, enebolig og 
garasjer. Lyng, berg og 
skog. 

Boligformål og 
friområde.  

Området framstår som ferdig utbygget. Det virker 
ikke som om det er samsvar mellom dagens bruk og 
status i kommuneplan. Foreslår at det gjøres en 
opprydding for å sikre at friområdet blir sikret for 
framtiden. 

Innspill 
fra Einar 
Nøstvold 

Gnr. 
110 
bnr. 
29, 
Flatøy
veien 
22/24 

Interkommunal kommunedelplan for 
sjøområdene på Nordmøre er relativt 
nylig vedtatt, og revisjonen av 
kommuneplanens arealdel tar i 
utgangspunktet ikke for seg sjøområdene 
som omfattes av denne interkommunale 
planen. Det vurderes ikke som aktuelt å 
overstyre sjøområdeplanen for dette 
området, da det er ønskelig at hensynet 
til friluftsliv fortsatt skal være prioritert. 

Del av tilstøtende 
sjøareal ved Kystvågen 
Slip & Mek AS sin 
virksomhet. 

Sjøområdet er i 
kommuneplanens 
arealdel avsatt til bruk 
og vern av sjø med 
tilhørende strandsone, 
med hensynssone for 
friluftsliv. Området på 
land er avsatt til 
industri. 
Det har vært drevet 
sjørettet virksomhet i 
Kystvågen i over 70 år. 
Bedriften utfører 
vedlikehold, service og 
reparasjon av bl.a. 
fiskeri-, oppdretts- og 
fritidsfartøy. Det meste 
av den daglige 
aktiviteten foregår 
derfor ombord i båter 

Ønskes at arealformålet i endel av det tilstøtende 
sjøarealet endres fra formål bruk og vern av sjø med 
tilhørende strandsone til havneområde i sjø. Dette 
pga. at området i dag benyttes til fortøyning og 
manøvrering av fartøy som blir betjent av 
industriområdet. Endringen vil ikke påvirke hensynet 
til friluftsliv i området, da det ikke vil være til hinder 
for fortsatt ferdsel- og friluftsliv i sjøområdet.  
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og fartøy som ligger 
utenfor kaikanten, og 
ved flytebrygge og 
slipper som går ut i 
sjøen. 

Innspill 
fra Ellen 
Inger og 
Asbjørn 
Enge 

Gnr/b
nr 
112/1 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

Del av eiendommen på 
vestsiden av 
fylkesveien, på ca. 26 
dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. Består 
av berg og myr og er 
ikke egnet til 
jordbruksformål. 

Ønsker at aktuelt område blir avsatt til boligformål i 
ny plan. Ønsker også å bruke en annen del av 
eiendommen til utleiehytter. 

Innspill 
fra Guri 
Aasprong 
og Arne 
Negård 

Gnr/b
nr - 
135/1
7 - 
Omsu
ndveie
n 40 

Eiendommen, samt de øvrige nevnte 
boligeiendommene, foreslås avsatt til LNF 
spredt hvor det tillates bestemte tiltak i 
tilknytning til de etablerte boligene. 
Bestemmelsene konkretiserer hvilke 
tiltak som er tillatt, og i hvilket omfang og 
lokalisering. Se planbeskrivelse for 
nærmere info om LNF spredt. 

Eiendom er utskilt fra 
tidligere landbruk og 
brukes i dag som 
boligformål. Dette 
gjelder for øvrige 
boliger i området - 
Omsundveien 41 -43-
45-47 

Avsatt til LNF område i 
gjeldene kommuneplan. 

Ønsker at hele eiendommen blir avsatt til 
boligformål i ny plan da dagens bruk er bolig. Dette 
gjelder også de andre eiendommene, som nevnt, i 
samme område. 
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Innspill 
fra 
Halfdan 
Bøhn for 
Karen 
Sophie 
Bøhn 

4/110, 
4/532, 
4/14 

Arealet foreslås beholdt som friområde i 
ny kommuneplan. Det er registrert som 
en del av et svært viktig friluftsområde. 
Det vurderes som viktig å beholde 
skråningene opp mot turstiene ved 
Varden som ubebygd, som et 
landskapselement i seg selv og som en 
buffersone som øker kvaliteten på 
friluftsområdet. 

Området rundt 
Vardetårnet, innenfor 
og utenfor Kringsjå 
stien, ned mot Omveien 
og Hagbart 
Brinchmannsvei  

Grønt område for 
friluftsliv 

Del av 4/110 og 4/532 samt 4/14, på utsiden av 
Kringsjåstien og ned mot Omveien og Hagbart 
Brinchmannsvei foreslås omdisponert til boligformål 

Innspill 
fra 
Hilmar 
Hansen 

113/1
21, 
Øyavei
en 77, 
med 
flere 

Området ligger innimellom to 
landbruksareal med fulldyrka jord, og 
fritidsboligene ligger relativt spredt. Det 
vurderes at LNF-hensynet er og fortsatt 
bør være det mest tungtveiende i dette 
området. Derfor foreslås området 
beholdt som LNF-formål, for å ikke legge 
til rette for ytterligere byggetiltak her. 

6 fritidseiendommer på 
Flatsetøya, til sammen 
ca. 20 dekar, samt et 
areal ved sjøen med 
naustbebyggelse. 

Eiendommene er i 
dagens plan avsatt til 
LNF. 

Ønsker å få fritidseiendommene avsatt til 
fritidsbebyggelse i ny plan, og å få naustområde 
avsatt til naustformål med tilhørende anlegg i sjø. 
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Innspill 
fra 
Innsendt 
av 
Eiendom i 
Fokus AS- 
BoligPart
ner, på 
vegne av 
grunneier 
Stian 
Maridal.  

120/5  Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

Vedrørende Innspill til 
kommuneplan for 
perioden 2019-2030. 
Området i vedlagte 
bilde er pr. i dag 
regulert som LNF og er 
en del av Gjeilen gård, 
som grunnet drive 
verdige forhold 
forpakter øvrig dyrket 
jord til større 
gårdbruker i 
kommunen. 
Gården er av en slik 
størrelse at drift 
begrenser seg til 
vedhogst, beite til hest 
og dyrking av gress på 
regulert mark. 
  
Eiendoms teigen som 
ønskes til innspill i 
vedlegg er et område 
over eksisterende 
Kvalvåg boligfelt.  
Teigen vil ikke påvirkes 
drift på gården og vil 
være en naturlig 
utvidelse av 
eksisterende bolig felt. 
Området består av berg, 
kratt, lyng og er lite 
egnet til hogst, beite 
eller andre formål for 
drift. Område har stort 
sett lav Bonitet. 

LNF Avsatt til boligbebyggelse. Teigen er et naturlig 
område for videre utvidelse av Kvalvåg boligfelt, 
med dette oppnår vi både fortetting og mulig 
samkjøring av eksisterende infrastruktur. 
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Slik infrastruktur er lagt 
opp av tidligere 
regulering så må gårds 
transport til og fra 
område gjøres gjennom 
eksisterende boligfelt, 
noe som medfører 
risiko og unødig ulempe 
for eksisterende 
beboere. 
Området er et lite 
aktuelt/brukt til 
friluftsinteresser og det 
er ikke registrert 
forminner eller 
kulturminnevern på 
teigen. 
Teigen har pr. i dag 
ingen bygg registrert 
innenfor markert 
område. 
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Innspill 
fra John 
Flatval - 
KBBL 
Mino AS 

Israels
neset 
9 - 
Gnr.8, 
b.nr. 
52 

Arealet foreslås avsatt til kombinert 
formål i tråd med formålene i 
reguleringsplan for Vågen, og det foreslås 
at reguleringsplanen skal gjelde foran 
kommuneplanen ved motstrid. I 
reguleringsplanen ble det gjort grundige 
vurderinger av området og hensynet til 
kulturmiljø, og det ble pekt ut arealer i 
Vågen som kan være aktuelle for ny 
bebyggelse. Dette arealet ble ikke pekt ut 
til det, og det vurderes ikke som aktuelt å 
endre på dette. 

Beskrivelse - 
Israelsneset 9 - 
´Hjørnetanna´i byen (på 
Goma). 
Der nytt leilighetsbygg 
er tenkt plassert på 
tomten, fremstår i dag 
som et sår i terrenget 
mot havna etter uttak 
av steinmasser. 
 
Størrelse på tomt og 
forslag til 
reguleringsområde - ca 
4.950 kvm. 

Arealplan 2009 - 2022 
Deler av området 
(Vågen) er avsatt til 
bevaringsverdig 
bebyggelse kulturell/ 
historisk verdi. 
 
Reguleringsplan for 
Vågen, R-230 
SB14 (aktuelle tomt) - 
Avsatt til 
spesialområder 
bevaring industri. 
 
Bruk i dag: Tomt, 
tidligere slip og kai står 
til forfall.    
                 Bolighus utleid 
og bebodd. Dette 
bevares i ny foreslåtte 
plan. 

Detaljregulering av (kun) denne tomten. Eventuell 
privat regulering. 
Solem Arkitektur (nå Norconsult) har laget et forslag 
til detaljregulering for tomten, og tegnet et 
leilighetsbygg med 9 leiligheter, som ønskes oppført 
der´såret´etter uttatte masser i dag er fremtredende 
på tomten. 
Kaiområde og infrastruktur oppgraderes og 
forskjønnes - se planer og illustrasjoner oversendt 
postmottak i kommunen. 

Innspill 
fra Jorid 
og Arve 
Mork 

Gnr/b
nr 
109/1, 
Flatøy
veien 
125 

Eiendommen foreslås avsatt til 
fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål 
og LNF, i tråd med pågående 
reguleringsarbeid. 

Del av eiendommen sør 
for Flatøyveien. Ca. 10 
dekar. 

Aktuell del er avsatt til 
industriområde i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at aktuelt område blir endret til LNF-formål i 
ny plan slik som resten av eiendommen, på grunn av 
manglende interesse for å benytte arealet til 
industri. 

Innspill 
fra 
Jorunn 
Karin 
Kvernen 
og Hilmar 
Kleppe 

122/6, 
Kvalvik
veien 
196, 
6522 
Frei 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

Området er på ca. 120 
mål og ligger på begge 
sider av FV 265 
Kvalvågveien. Området 
kalles Nerlandsflata på 
folkemunne 

Arealet er i dag LNF 
område i dagens 
kommuneplan og vi 
bruker det ikke i 
gårdsdriften. Vi er ikke 
kjent med at området 
brukes til 
friluftsaktivitet. 

Vi ønsker området brukt til boligbygging 
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Innspill 
fra Karen 
S. Bøhn 
og Lydia 
Foss, 
Christina 
Sogge 

4/533 Arealet foreslås beholdt som friområde i 
ny kommuneplan. Det er registrert som 
en del av et svært viktig friluftsområde. 
Arealet ligger oppe på en liten høyde 
mellom Vuggaveien 7c og 9, noe som gjør 
at det oppleves i hovedsak som en del av 
grøntarealet og ikke som en del av 
boligfeltet. Å åpne for boligbygging her 
vurderes å gi negative konsekvenser for 
friluftsliv og landskap. 

Skogkledd fjell skråning 
beliggende til stikkvei 
fra Vuggaveien mellom 
Vuggaveien 9 og 
Vuggaveien 7C. 
Eiendommen på ca. 1,5 
dekar strekker seg opp 
mot kommunens 
eiendom og gammelt 
trykkbasseng. 

Eiendommen er i 
dagens kommuneplan 
farget grønt og ligger 
opp mot kommunens 
eiendom. Eiendommen 
er en inneklemt rest 
etter regulering av 
Vuggaveien 9 og 11 på 
åttitallet og i dag ikke i 
bruk verken som 
turområde eller annet. 

Del av eiendom beliggende til stikkveg fra 
Vuggaveien foreslås endret til boligformål. Øvrige 
deler av eiendommen ønskes overtatt av 
kommunen. 

Innspill 
fra 
Katrine 
Sofie 
Skjølsvik 
Laurendz 
og Tomm 
Petter 
Laurendz 

113/7 
Kvitne
sveien 
51 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi og prinsippet om å 
konsentrere boligveksten i prioriterte 
soner for dette, og prinsippet om 
nullvisjon for nedbygging av 
landbruksareal. Eiendommen foreslås 
beholdt som LNF, med unntak av et 
begrenset område rundt bolighuset som 
foreslås avsatt til LNF spredt. Her tillates 
bestemte tiltak tilknyttet boligformålet, 
med gitte kriterier for omfang og 
lokalisering. Se planbeskrivelsen for mer 
info om LNF spredt. 

Arealene er tilknyttet et 
gammelt nedlagt 
småbruk som da ikke 
har vært i drift på veldig 
mange år. Består av 
gjengrodde 
skogsområder, samt 
jorder som har ligget 
brakk i 40-50 år med 
resulterende 
gjengroing. 

Nedlagt småbruk. 
Arealet brukes ikke og 
gror igjen. 

Det er ønskelig at området blir bedre utnyttet og at 
det åpnes for nye boliger her. Vi ønsker å uttrykke at 
vi er veldig åpne for ulike løsninger ift boligtyper osv.  
 
Slik vi ser det idag utfra signaler og samtaler med 
naboer og bekjente på Kvitneset, samt henvendelser 
der det er ønsker om muligheter for utskillelse av 
boligtomter osv, så ser vi for oss at området trenger 
plass til flere og nye boliger som kan være egnet til 
både den eldre målgruppen, samt boligtomter 
tilpasset ny-etablerende småbarnsfamilier.  

Innspill 
fra 
Kirsten 
Asp 

Gnr/b
nr 
122/1
33, 
Kvalvå

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

Del av eiendom med 
næringsbygg som ikke 
lenger er i bruk. Ca. 4,7 
dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at området blir avsatt til boligformål i ny 
plan, for å kunne etablere 8 boliger i form av 
tomannsboliger. 
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gveien 
251 

Innspill 
fra Kjell 
Dagenbor
g 
Sørensen. 

Skanse
veien 
10b. 

Arealet foreslås avsatt til friområde i ny 
kommuneplan, for å tydeligere sikre 
dette for fremtiden som et allment 
tilgjengelig grøntområde for Innlandet. 

Reinvassdammen  og 
området nedenfor er 
klassifisert som LNF 
område. Innlandet 
velforening har flere 
ganger gjennom mange 
år ,prøvd å få opprustet 
dammen og igjen fylt 
med vann, sĺik at barn 
igjen kunne seile med 
båter der. Likeså kunne 
den gamle 
brannkanonen blitt ført 
tilbake til sin gamle 
plass. Området i 
dammen bør ryddes 
opp. 
 Området nedenfor bør 
legges inn under 
friområde, da  Innlandet 
snart ikkje har noen 
grønne lunger igjen 
 Dette området ligger 
tett inntil Bautaen, som 
er et gammelt 
kulturområde, og må 
bevares for etterslekten 
Det er ikke lenge siden 
en gruppe tok for seg 
hvor byen burde  ha 
friområder, det nevnte 
LNF området var et av 
forslagene. 
Innlandet er den tettest  

LNF område. Se ovenfor. 
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befolkede  øya i byen,  
derfor er det viktig  å 
bevare de få grønne 
lungene vi har igjen. 
Mvh. Kjell Dagenborg 
Sørensen. 
  

Innspill 
fra Knut 
Oluf 
Flatset 

Gnr/b
nr 
113/1 

Det vurderes som mest hensiktsmessig å 
konsentrere naustområdene i kommunen 
til noen steder, for å ivareta hensynet til 
en åpen og tilgjengelig strandsone. Viser 
til potensiale for utvidelse av 
naustarealet lenger øst på Freistranda. 

Jordbruks- og 
strandeiendom på ca. 
29 dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Tidligere søkt om oppføring av 5 naust på 
eiendommen. Ønsker at det aktuelle området blir 
tatt inn som naustområde i ny plan. 

Innspill 
fra 
Kristiansu
nd 
Boligbygg
elag 

G.nr/b
.nr 
5/559 
Karivei
en, 
grusba
ne 

Eiendommen foreslås avsatt til 
uteoppholdsareal i ny kommuneplan. Det 
vurderes som viktig å beholde dette 
arealet, da Karihola er en bydel med 
mange boliger og innbyggere med behov 
for en variasjon av møteplasser. Selv om 
arealet påstås å ikke være mye i bruk i 
dag, er dette noe som kan endre seg over 
tid på grunn av generasjonsskifte, endring 

Tidligere 
grus/fotballbane, ikke 
lenger i bruk, da andre 
og nyere 
nærmiljøanlegg har 
erstattet for denne 
aktiviteten. Friområde 
som forslås endret 

Dagens planstatus: 
friområde.  

Foreslås endret til boligformål i ny plan.  
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i barnetall i bydelen etc. Arealet er 
registrert som svært viktig friluftsområde. 

utgjør ca 2000 kvm i 
dag. 

Innspill 
fra 
Kristiansu
nd 
Boligbygg
elag 

del av 
g.nr/b.
nr. 
5/598: 
områd
e sør 
for 
Storsk
arven 
27, øst 
for 
Storsk
arven 
1B 

Innspillet er ikke i tråd med overordnet 
arealstrategi og prinsippet om å unngå å 
bygge ned uberørte grønne områder. 
Potensialet for nye boliger i gjeldende 
planer og i forslaget til ny kommuneplan 
er mer enn nok til å imøtekomme 
behovet i planperioden. Det vurderes 
derfor ikke som aktuelt å avsette dette 
arealet til boligformål. 

Del av et større 
friområde. Deler av 
området er avsatt til 
parkering, men ikke 
opparbeidet pr i dag. 

Friområde og deler 
avsatt til parkering.  

Del av dette området (ca. 1500 kvm) rett sør for 
Storskarven ønskes avsatt til boligformål i ny 
kommuneplan. 

Innspill 
fra 
Kristiansu
nd 
Boligbygg
elag 

Del av 
G.nr/B
.nr 
5/7, 
områd
e 
mello
m 
Storsk
arven 
og 
Margr
ethes 
Fryd 

Arealet foreslås avsatt til friområde i ny 
kommuneplan. Innspillet er ikke i tråd 
med overordnet arealstrategi og ønske 
om å konsentrere veksten i soner for 
kompakt by- og tettstedsutvikling, eller 
prinsippet om å ikke bygge ned viktige 
friluftsområder. 

Haugen mellom 
Storskarven og 
Margrethes Fryd 
foreslås som område for 
fortetting av 
boligbebyggelse. 
Primært foreslås ca 1/3 
(ca 10.700 kvm) av 
dette arealet til 
boligformål, se 
avmerking på kart. Vårt 
forslag inneholder å 
bruke resterende til 
friareal. 

Området er i dag LNF-
område i areal i 
arealplanen av 
kommuneplanen, og er 
uregulert.  

Området avmerket på kart foreslås til konsentrert 
boligbebyggelse, resterende del av eiendommen 
foreslås til friareal. 
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Innspill 
fra 
Kristiansu
nd 
Boligbygg
elag 

Del av 
G.nr/B
.nr 
3/583, 
"Svart
hamra
n" 

Se kommentar til innspill fra Storhaugen 
Panorama om samme område, disse 
innspillene vurderes i sammenheng. 

Tomteområde vest for 
Stavnesveien, som det 
tidligere er inngått 
avtale om håndgivelse 
for mellom Kristiansund 
kommune og 
Kristiansund 
Boligbyggelag. Størrelse 
på inntegnet areal 
foreslått til boligformål 
er på ca.  2400 kvm. 

Området er i dag 
friområde. Forholdsvis 
utilgjengelig og lite 
brukt.  

Området inntegnet foreslås endret til boligformål, 
primært til boliger til seniorer. Viser til tidligere 
søknad om håndgivelse fra 2013. 

Innspill 
fra 
Kristiansu
nd 
Holding 
på vegne 
av 
grunneier 

32/36 Arealet foreslås fortsatt avsatt til 
veiformål, for å muliggjøre fremtidig 
påslag for tunnelforbindelse til Tustna. 
Dette anses fremdeles som aktuelt.  

Eiendom på ca. 8,6 
dekar liggende mellom 
Pilotveien og 
Gløsvågveien. 

Eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
veiformål for å sikre 
mulig innslag for tunell 
til Tustna. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til boligformål i ny 
plan. Alternativt ønskes eiendommen innløst, 
dersom det fortsatt skal være avsatt til veiformål. 

Innspill 
fra 
Kristiansu
nd 
Holding 
på vegne 
av 
grunneier 

32/11, 
32/1, 
32/20 

Innspillet er ikke i tråd med overordnet 
arealstrategi og ønske om å konsentrere 
veksten i prioriterte soner for kompakt 
by- og tettstedsutvikling. Potensialet for 
nye boliger i gjeldende planer og i 
forslaget til ny kommuneplan er mer enn 
nok til å imøte 

Del av eiendommene 
32/1 og 32/11, til 
sammen ca. 115 dekar. I 
tillegg innspill for ca. 7 
dekar av 32/20. 

Området er i dagens 
plan avsatt til LNF-
formål. 

Ønsker at aktuelle deler av eiendommene 32/1 og 
32/11 blir avsatt til boligformål i ny plan. Ønsker 
også dette for areal tilhørende eksisterende bolig på 
32/11. For 32/20 ønskes det å endre formål på den 
delen av eiendommen som ikke naturlig hører til 
eksisterende brygge/naust. 

Innspill 
fra 
Kristiansu
nd og Frei 
Hestespo
rtsklubb 
v/ Kristin 
L 
Knudsen  

120/1
1 

Aktuelt areal foreslås avsatt til 
idrettsformål (hestesportsenter) i ny 
kommuneplan, for å muliggjøre ny 
lokalisering av dette. 

Området er ubebygd 
utmark,  ca 185 mål (Vi 
trenger ikke hele 
området) 

Avsatt LNF-område i 
gjeldene kommuneplan. 
vet at deler av området 
skal benyttes til 
utbedret tursti. 

Nytt Hestesporsenter, helt i enden av området mot 
hovedveien på begge sider av grusveien (altså ikke 
hovedveien) som deler området.  
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Innspill 
fra Marco 
Böhm, på 
vegne av 
utbygger
en.  

138/2
4 

Innspillet er ikke i tråd med overordnet 
arealstrategi og ønske om å konsentrere 
veksten i prioriterte soner for kompakt 
by- og tettstedsutvikling. Potensialet for 
nye boliger i gjeldende planer og i 
forslaget til ny kommuneplan er mer enn 
nok til å imøtekomme behovet i 
planperioden. 

eiendommen er 155 
daa. 

Området er regulert til 
LNF formål i nåværende 
plan.  

Boligformål, naust, småbåthavn med tilhørende 
friområder og tilkomstveger 

Innspill 
fra 
Mariann 
Flatø og 
Jan 
Dragseth 
og Ove 
Andersen 

Gnr/b
nr 
108/1 
og 
108/2 

Deler av 108/1 foreslås avsatt til 
boligformål, der eiendommen går inn i 
det etablerte boligområdet på Flatøya. 
Resten av eiendommen og 108/2 foreslås 
beholdt som LNF, da innspillet er ikke i 
tråd med vedtatt arealstrategi, og ønske 
om å konsentrere boligveksten til 
tettsted og i prioriterte vekstsoner. 

To eiendommer på 
Flatøya på til sammen 
ca. 35 dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at eiendommene endres til LNF-formål der 
spredt boligbygging er tillatt i ny plan. 

Innspill 
fra 
Michael 
Kongshau
g 

8/52 
Israels
neset 
9 

Se kommentar til innspill fra John Flatval 
for KBBL Mino angående samme 
eiendom.  

Tidligere 
industriområde som i 
dag ligger til forfall. 
Området bærer sterkt 
preg av at det ikke er i 
bruk. Årsaken til at det 
ikke er i bruk som 
industriområde er dårlig 
adkomst samt lite 
attraktive bygg som ikke 
er egnet som 
arbeidsplass i en 
moderne verden . 
Størrelse på området er 
4959 m2, men forslaget 
omhandler den delen av 
arealet som har vært 
brukt som 
industriområde. I 

Det står i dag flere 
industribygninger og en 
enebolig på området. 
Det er også en kai der. 
Gjeldende 
reguleringsplaner i dag 
er R-230 Vågen. De siste 
20 årene har det stort 
sett vært brukt til 
boligformål. 

Området som foreslås omregulert til boligformål 
benevnes som SB14 i Vågenplana. For å få til en 
mest mulig funksjonell tomt, er det en fordel å ta 
med litt av området F4, F5 og H11, totalt ca 3400 
m2. Dette arealet skal brukes til bedring av adkomst 
samt opparbeidelse av båtplasser og en fin og 
funksjonell sjøfront. 
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eByggWeb er arealet 
beskrevet som SB14. 

Innspill 
fra NG 
Eiendom 
Romsdal 
og 
Nordmør
e AS 

Gnr/b
nr 
137/3
60 og 
137/3
61, 
Einers
karet 
21 

Arealet foreslås avsatt til 
forretningsformål i tråd med innspillet. 

KIWI-butikk med 
tilhørende 
parkeringsplass på 
eiendommen i dag, i 
tillegg til et bolighus på 
naboeiendommen. 

Eiendommene er avsatt 
til boligformål i 
gjeldende 
kommuneplan. I 
reguleringsplan er 
området hvor KIWI-
butikken står regulert til 
næring. 

Ønsker at begge eiendommene avsettes til 
næringsformål i ny plan, for å få samsvar mellom 
dagens bruk og formålet og å utvide butikkarealet. 

Innspill 
fra Olav 
Eide 

Gnr/b
nr 
116/1
82, 
Storba
kken 6 

Formålsgrensen foreslås endret slik at 
den er i tråd med eiendomsgrensen for 
boligeiendommen. Dette er også gjort 
andre steder i området for å rydde opp. 

Boligtomt på ca. 2,4 
dekar. 

Avsatt til boligformål og 
LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at hele eiendommen blir avsatt til 
boligformål i ny plan da dagens bruk er bolig, og 
formålsgrensen går gjennom bebyggelse. Dette 
gjelder også andre eiendommer i samme område, 
det bør ryddes opp i formålsgrensene også for de. 

Innspill 
fra Ole 
Anders 
Lund 

120/4
0 
Kristia
nsund 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

LNF eiendom på 105 
284,8 m2 som ikke er 
drivepliktig eller 
driveverdig.  

LNF- område. Brukes 
kun som bosted og 
ingen lanbruksdrift. Noe 
skogsareal som 
benyttes til produksjon 
av ved.  

Avsatt til boligbebyggelse eller LNF- med spredt 
boligbebyggelse.  

Innspill 
fra Ole 
Tønder 

Gnr/b
nr 
2/100, 
Sjursvi
kveien 
25 

Foreslås endret til kombinert bolig og 
næring - se KU for nærmere vurdering. 

Eiendom på ca. 3,6 
dekar, Lesliebrygga. 

Avsatt til industriformål 
og bevaringsverdig 
bebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. Brukes i 
dag kun til lager. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til kombinert 
formål med bolig og industri i ny plan, med fortsatt 
sone for bevaringsverdig bebyggelse. 



SENDT 
INN AV 

HVOR RÅDMANNENS VURDERING/FORSLAG BESKRIVELSE AV 
OMRÅDET 

DAGENS PLANSTATUS 
OG BRUK 

BESKRIVELSE AV INNSPILL 

Innspill 
fra Per 
Bergem 

118/6
1 og 
117/1
4 

Innspillet tas inn i forslag til ny 
kommuneplan. 

Skytebaneområde samt 
jord- og 
skogbruksnæring. 

Området er i dagens 
plan avsatt til LNF-
formål og areal for 
skytebane. 

Det området som i dagens plan er avsatt til sone for 
skytebane er for lite for å markere fareområdet. 
Ønsker at sonen endres i henhold til vedlagte kart. 

Innspill 
fra Pål 
Saltkjelvi
k 

Komm
une: 
1505 
Kristia
nsund. 
Gnr: 
110 
Bnr: 
85 

Arealet foreslås fortsatt avsatt til LNF i ny 
kommuneplan. Det vurderes som 
hensiktsmessig å bevare ytterste del av 
neset som et uberørt naturområde, noe 
som er i tråd med overordnet 
arealstrategi og prinsipp om å ikke bygge 
ned uberørt strandsone. 

Området er i dag 
regulert til LNF. 
Størrelse: 7289 m2. 
Omliggende tomter er 
idag regulert til 
fritidsbebyggelse, og 
boligformål 

Eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
LNF. 

Det ønskes at området reguleres til fritidsbebyggelse 
i ny kommuneplan. 

Innspill 
fra 
Rensvik 
Samfunns
hus AS 

Gnr/b
nr 
137/4
62, 
Rensvi
kstubb
en 1 

Arealet foreslås avsatt til kombinert 
formål for bolig og tjenesteyting i ny 
kommuneplan, i likhet med 
omkringliggende eiendommer. Vedtaket 
om nedlegging av Rensvika barneskole vil 
kunne føre til utviklingsmuligheter for 
dette området på Rensvik, og det 
kombinerte formålet gir økt fleksibilitet 
for dette. Det vurderes derimot som 
uønsket med en dagligvarebutikk her, da 
det er kort vei til andre 
dagligvarebutikker både mot sør og ved 
Rensvik-krysset. Nylig vedtatt 
reguleringsplan for Rensvik-krysset legger 
opp til en styrking av det området for 
nærings- og forretningsformål, og det er 
ikke ønskelig å utkonkurrere dette. 

Eiendom på ca. 4,2 
dekar, består i dag av 
Rensvik samfunnshus og 
tilhørende parkering. 

Eiendommen er avsatt 
til offentlig bygning i 
gjeldende 
kommuneplan. Ikke 
regulert. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til kombinert 
formål for service/allmennyttig formål, for å kunne 
etablere et sambrukshus med dagligvarebutikk i 
første etasje og samfunnshus i andre etasje. 

Innspill 
fra Rolf 
Inge 
Kvalvik 

Gnr/b
nr 
122/8 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. 

To parseller av 
eiendommen - en på ca. 
556 dekar, og en på ca. 
63 dekar. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at de aktuelle delene av eiendommen blir 
avsatt til boligformål i ny plan. 



SENDT 
INN AV 

HVOR RÅDMANNENS VURDERING/FORSLAG BESKRIVELSE AV 
OMRÅDET 

DAGENS PLANSTATUS 
OG BRUK 

BESKRIVELSE AV INNSPILL 

Innspill 
fra Rune 
Kristianse
n 

Goma
gata 
10 

Dalen gård foreslås avsatt til kombinert 
formål for bolig og tjenesteyting, i tråd 
med reguleringsplan. Arealet vises i 
tillegg som båndlagt etter 
kulturminneloven. Når det gjelder 
økonomisk støtte og annen tilrettelegging 
er ikke dette noe som bestemmes i 
kommuneplanprosessen. 

Dalen gård er i dag et 
fredet anlegg og driftes i 
dag av en 
venneforening.  
Gården består av 6 
bygninger og tilhørende 
"Hestehagen".  

Eier er Kristiansund 
kommune og slik det 
foreligger nå har 
kommunen ikke 
kommet med noen 
planer. 
Venneforeningen 
ønsker at kommunen 
avsetter årlig på sine 
budsjetter et gitt beløp 
slik at gården ikke 
forfaller mer.  
Venneforeningen har til 
nå utført en masse 
arbeid betalt av private 
aktører. 

Det foreslås at dalen gård taes inn i kulturløypen 
som går i Vågen og at anlegget tilføres midler for 
restaurering.  
Venneforeningen ønsker gjerne å bistå i dette 
arbeidet så fremt kommunen legger dette til rette 
både praktisk og økonomisk.  
Anlegget bør forbli i kommunalt eierskap slik at 
almenheten kan få ta del i en unik kulturhistorie.  

Innspill 
fra 
Sivilarkite
kt Torfinn 
Carlsen 
MNAL AS 
på vegne 
av 
grunneier 

Gnr/b
nr 
7/46, 
Freivei
en 10 
og 12 

Arealet foreslås avsatt til kombinert 
formål i tråd med formålene i 
reguleringsplan for Vågen, og det foreslås 
at reguleringsplanen skal gjelde foran 
kommuneplanen ved motstrid. I 
reguleringsplanen ble det gjort grundige 
vurderinger av området og hensynet til 
kulturmiljøverdier. Dersom det 
konkluderes med at kystkultursenter ikke 
lenger er aktuell bruk av eiendommen, 
må dette endres på gjennom en 
reguleringsprosess. 

Eiendom på ca. 2,5 
dekar, består av to 
industribygg. 

Eiendommen er i 
gjeldende 
kommuneplan avsatt til 
allmennyttig formål 
(museum) og regulert til 
kystkultursenter. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til boligformål i ny 
plan. 
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BESKRIVELSE AV INNSPILL 

Innspill 
fra 
Storhaug
en 
Panoram
a 

gnr 3 
bnr 
583. 
Storha
ugen/S
tavnes
veien 

Kommentaren gjelder også for innspill fra 
Kristiansund boligbyggelag for gnr/bnr 
3/583 (Svarthamran). Arealet er registrert 
som et svært viktig friluftsområde. 
Haugen i området er i bruk som klatre- og 
buldreområde, og er et viktig 
landskapselement sett fra innseilingen til 
Kristiansund. Sør for haugen vurderes 
interessene og verdiene for friluftsliv å 
være små. I tillegg vurderes bebyggelse 
her å gi et mer akseptabelt inngrep i 
landskapssilhuetten. Deler av arealet 
innspillet gjelder foreslås avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse. Det foreslås 
også en sone med krav om felles 
planlegging for det fremtidige 
boligområdet og enkelte eksisterende 
naboeiendommer, for å kunne planlegge 
området helhetlig og oppnå gode 
løsninger for bebyggelsen og adkomst. Se 
KU for nærmere vurdering. 

Arealet er pr i dag et 
nærmest utilgjengelig 
friområde. Området er 
til dels brukt av noen få 
medlemmer i 
klatreklubben. Området 
som foreslås endret til 
boligområde er på ca. 5 
mål. Viser forøvrig til 
vedlegg som sendes til 
Christine Reitan 
Yttervik. Dette 
vedlegget inneholder 
planbeskrivelse, med en 
risikovurdering. 

Dagens planstatus er 
friområde. Ikke i bruk 
bortsett fra noen få 
klatrere. 

I forslag til sentrumsplan foreslås det en fortetning i 
sentrum. Dette prosjektet bidrar til denne 
fortetningen. Løsningene som er tenkt foreslått kan 
føre til at man kan la eldre bo hjemme lengre og 
dermed spare samfunnet for betydelige ressurser. 

Innspill 
fra 
Storskarv
en vest 
og 
Steggen 
velforeni
ng v/ 
Tom E. 
Felberg 

Gnr 5 
Bnr 7 i 
Brunsv
ika, 
Kristia
nsund 

Arealet foreslås avsatt til friområde i ny 
kommuneplan. Strandsonen ellers i 
området er i stor grad nedbygd og gjort 
utilgjengelig, det vurderes derfor som 
viktig å bevare dette arealet som et 
ubebygd område tilgjengelig for 
allmennheten. Å avsette arealet til 
boligformål ville vært i strid med 
overordnet arealstrategi og prinsippet 
om å ikke bygge ned uberørt strandsone. 

Svaberg (tidligere 
klippfiskberg) på 
sydsiden av Brunsvika. 
Ca 3,768 da. 

I dagens kommuneplan 
er området avsatt til 
bolig. Moroturløype går 
over området. Folk 
ferdes fritt langs 
Brunsvika, gjerne 
vestover til "Silkeputan" 
(badested) eller for å 
fortsette langs sjøen i 
retning Myra.  

Tidligere var området av typen LNF, og på et 
tidspunkt ble det omregulert til bolig. Storskarven 
vest og Steggen velforening har under saksnummer 
2014/452341 (løpenr 60493/2018) levert innspill/ 
kommentarer som kommer inn her. I tillegg er det 
nå observert oter i området. 
Ønsket er at området (som for en større del er 
innenfor byggforbudssonen for Brunsvika) igjen kan 
få benevnelsen LNF. På denne måten sikrer en 
området fra utbygging. 

Innspill 
fra 
Storskarv
en vest 
og 

Gnr/B
nr 
5/571, 
5/584, 
5/819 

Se kommentar til innspill fra Voll 
arkitekter angående samme 
eiendommer. 

Område bestående av 4 
eiendommer ved 
sjøkanten i Brunsvika, 
Kristiansund. 
Areal (etter 

I nåværende 
kommuneplan er 
området avsatt til 
næring (erverv). 

Området ønskes etter 0-alternativet (som gjeldende) 
dersom foreliggende planer om utbygging søkes 
realisert. 
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Steggen 
velforeni
ng v/ 
Tom E. 
Felberg 
(kst 
leder) 

og 
5/760 

grunnbøkene) 4,4511 
dekar 

Innspill 
fra 
Therese 
Ormbost
ad 

Gnr 
135 
bnr 
21/ 
Kvalvå
gvege
n 109. 

Innspillet er ikke i tråd med overordnet 
arealstrategi og ønske om å konsentrere 
veksten i prioriterte soner for kompakt 
by- og tettstedsutvikling. Potensialet for 
nye boliger i gjeldende planer og i 
forslaget til ny kommuneplan er mer enn 
nok til å imøte 

Areal ca 2884. Stor tomt 
som ligger mellom 
statsbyggs eiendom 
(135/117) og hovedvei. 
Bolighus ligger i ett 
hjørne av tomt, dårlig 
utnyttelse av området. 

Dagens kommuneplan 
Uregulert/LNF.   Brukes 
til bolig 

Tomt Reguleres til boligformål for lette fortetting og 
vidre utbygging av tomt. Om området i rundt tomten 
skulle vært endret i plan må vurderes av kommunen. 

Innspill 
fra Tom 
Einar 
Felberg 
på vegne 
av 
Storskarv
en vest 
og 
Steggen 
velforeni
ng 

Del av 
eiendo
mmen 
5/7 

Se kommentar til innspill fra Kristiansund 
boligbyggelag angående samme areal. 

Haugen mellom 
Storskarven og 
Margrethes Fryd, som 
ønskes tatt inn som 
boligformål av KBBL. En 
del av området ligger 
nærmere enn 100 
meter fra sjøen. 

Eiendommen er i 
dagens plan avsatt til 
LNF. Det går en 
trekkrute for rådyr og 
hjort gjennom området. 
Området er værutsatt. 

KBBL har kommet med innspill om at området blir 
avsatt til boligformål. Velforeningen ønsker at 
området bevares som ubebygd område og at KBBLs 
innspill avslås. Mener terrenget gjør det svært 
vanskelig å bebygge uten store sprengningsarbeider. 
Peker også på planprogram for ny kommuneplan 
hvor det står at "Vi skal prioritere fortetting av 
allerede utbygde områder fremfor å bygge ned nye 
arealer". 

Innspill 
fra Tore 
Slåttsvee
n 

Yttervi
kveien 
56 og 
58, 
110/1
75 

Arealet foreslås avsatt til fritids- og 
turistformål i ny kommuneplan, for å 
kunne imøtekomme ønske om å utvikle 
den typen virksomhet som forespeiles i 
innspillet. Det vurderes som positivt å 
igjen få aktivitet og bruk i et område som 
tidligere har vært tatt i bruk og 
opparbeidet til dette. 

Eiendom på ca. 8,2 
dekar. 

Området er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til 
fritidsbebyggelse. Det 
ble tidligere brukt til 
campingplass (Blomvik 
camping). Er nå oppført 
en ny fritidsbolig på 
eiendommen. 

Ønsker at eiendommen blir avsatt til næringsformål, 
unntatt den nybygde fritidsboligen, for å igjen kunne 
drive med hytteutleie i de gamle campinghyttene 
samt spa i det tidligere kiosk-/resepsjonsbygget. 
Ønsker at delen av eiendommen fritidsboligen står 
på blir avsatt til boligformål. 



SENDT 
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HVOR RÅDMANNENS VURDERING/FORSLAG BESKRIVELSE AV 
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DAGENS PLANSTATUS 
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Innspill 
fra Toril 
Fossmo 

Gn. 
113.bn
r 309 i 
Kristia
nsund 
komm
une. 
Adress
e: 
Flatset
sundet 
103, 
6523 
Frei. 

Eiendommen foreslås avsatt til 
boligformål i ny kommuneplan. 

Tomta er på 1855 kvm. 
Tomta er i dag 
opparbeidet med blant 
annet plen, 
blomsterbed, 
prydbusker og trær, 
samt gruset gårdsplass 
og steinbelagt 
inngangsparti. Dette i 
tillegg til eneboligen, 
med tilhørende garasje, 
veranda, samt et 
anneks.  

Eiendommen ligger i 
område som i 
kommuneplan/delplan 
er avsatt til: LNF- 
område med spredt 
boligbygging.  
Tomta har for øvrig blitt 
brukt til boligformål 
siden huset ble satt opp 
i 1957, og kommer også 
til å bli brukt til dette 
framover. 

Det er ønske om å endre reguleringsplan for tomta 
til boligformål.  

Innspill 
fra Ulla-
Britt 
Nyborg 

Komm
entare
r til 
innspill 
fra 
Tove 
M. 
Bolgvå
g hva 
gjelder 
138/5 
grense 
mot 
138/2
83, 
Grindd
alen 9 

Se kommentar til innspill fra Tove Mette 
Bolgvåg angående samme areal. 

Reguleringsplan for  
Skjærahøgda vest, 
boligområde. Formål  i 
kommuneplanens 
arealdel 
boligområde/LNF.  

Kommuneplanens 
arealdel viser et område 
med formål 
boligområde/LNF 
liggende utenfor 
reguleringsplanens 
formål bolig. Området 
som Bolgvåg omtaler 
ligger uberørt og som 
naturlig avgrensning 
mot bebyggelsen i 
Grinddalen. Det er i 
reguleringsplanen 
regulert adkomst til 
138/5 mellom 284 og 
517. Ikke mellom 
283/284. 

Formålsgrense for boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel foreslås justert inn mot 
grensene for eksisterende boligeiendommer og 
gjeldende reguleringsplan.  Det vil for beboerne gi en 
forutsigbarhet  på hva en kan forvente av utvikling i 
sitt nærområde.  Eier av 138/5 har ved bl.a. 
reguleringsplan for Jørihaugen Vest for mulighet til 
etablering av flere boligtomter.  

Innspill 
fra Voll 
arkitekter 
på vegne 
av Puls 

Gnr/b
nr 
5/571, 
5/584, 
5/819 

Området foreslås avsatt til boligformål, i 
tråd med innspill og pågående 
reguleringssak. 

Område bestående av 
flere eiendommer langs 
sjøkanten ved 
Storskarven i Brunsvika 

Avsatt til næring 
(erverv) i gjeldende 
kommuneplan. 

Ønsker at området blir avsatt til boligformål i ny 
plan. 
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eiendom 
AS og 
grunneier 
Øystein 
Blåsvær 

og 
5/760 

på Kirklandet. Ca. 2 
dekar. 

Innspill 
fra Øivind 
Holten på 
vegne av 
grunneier 
Michael 
Frey 

Gnr/b
nr 
135/3 

Innspillet er ikke i tråd med vedtatt 
arealstrategi, og ønske om å konsentrere 
boligveksten til tettsted og i prioriterte 
vekstsoner. I tillegg vurderes det som 
uønsket med ytterligere utbygging i 
strandsonen i området. 

Del av eiendommen på 
ca. 4,5 dekar i 
Omsundet. 
Avgrensningen ligger ca. 
40 meter inn fra 
strandkanten. 

Avsatt til LNF-område i 
gjeldende 
kommuneplan. Den 
andre delen av 
eiendommen er avsatt 
til boligformål i 
gjeldende plan. 

Ønsker at det aktuelle området blir avsatt til 
boligformål i ny plan. 

 


