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1.0

Formålet med reguleringen

Formålet med planen er tilrettelegging for ny boligbebyggelse ved Våttåbukta på gbnr. 135/46. Det
tilrettelegges for 2 nye boenheter, samt omdisponering av 1 eksisterende bolig til garasje/uthus.
Antallet boenheter innenfor området øker som følge av tiltaket med 1.

2.0

Oppstart av reguleringsplanarbeid

Anmodning om oppstartsmøte ble sendt Kristiansund Kommune 13.03.18, og det ble avholdt
oppstartsmøte 19.04.18 hvor ansvarlig planlegger, tiltakshaver og kommunens saksbehandler var
tilstede. Under oppstartsmøtet stilte også Byingeniøren for å redegjøre for kommunale VA-ledninger
som ligger innenfor planområdet.
Kommunen ga under oppstartsmøtet sine råd til hvordan planen bør utarbeides, se vedlagt møtereferat
for ytterligere informasjon.

2.1

Melding om igangsatt regulering

Varsel om oppstart planarbeider ble sendt til naboer og berørte myndigheter den 20.06.2018.
Planoppstart ble påfølgende uke kunngjort i Tidens Krav.
Kunngjøringen med varsel om planoppstart, tilhørende plankart og vedlegg ble også gjort tilgjengelig
for nedlastning på IKON Arkitekt og Ingeniør AS sin hjemmeside: www.ikon.as.
Frist for merknader ble satt til 10.08.2018.

3.0

Overordnet plansituasjon

3.1

Kommuneplanens arealdel

I gjeldende kommuneplan for Kristiansund kommune
er området avsatt til nåværende og fremtidig
boligområde, samt LNF-område. Forslag til ny
tomteinndeling samsvarer i hovedsak med
kommuneplanens arealdel, men det foreslås å utvide
boligområdet noe nærmere sjøen mot nordvest. Dette
begrunnes i et ønske om å unngå omlegging av
kommunal VA-ledningstrase som krysser tomtene,
samtidig som foreslått tomtegrense samsvarer med
tomtens topografi og overgang mellom slakt og bratt
terreng. Som kompensasjon for utvidelsen mot sjø er
det i planforslaget regulert inn turvei mellom tomtene
med bredde 3,0m som sikrer allmennheten adkomst
til sjø, samtidig som areal sør for eiendommene
reguleres som LNFR-areal.
Figur 1: viser utdrag fra kommuneplanens arealdel og
forslag til planavgrensning, formålsgrenser, mm. i rødt.
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3.2

Gjeldende reguleringsplaner

Iht. kommunens planarkiv finnes det enkelte eksisterende reguleringsplaner i planområdets nærområde,
men ingen av planen anses å ha noen innvirkning på detaljregulering Våttåbukta. Nærliggende planer er:
1. PlanID: 1980001
2. PlanID: 1997001
3. PlanID: R-281

Plannavn: Omsundet
Plannavn: Sæterenga boligområde
Plannavn: Nerdalen avløpsrenseanlegg

PlanID: 1997001
Planområde

PlanID: R-281

PlanID: 1980001
Figur 2: viser utdrag fra kommunens planarkiv og nærliggende eksisteredne reguleringsplaner.

3.3

Konsekvensutredning

Plankonsulent har vurdert plantiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredninger for planer etter planog bygningsloven FOR 2017-06-21-854. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU)
er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelser av planer og når det
tas stilling til både vilkår til plan og om planen kan gjennomføres.
Plantiltaket vurderes å være i tråd med overordnet plan, selv om det legges opp til justering av grense
mellom boligformål og LNF-område mot sjø. Avsatt grense i kommuneplanens arealdel er ikke detaljert
vurdert, og baseres på grovere inndeling av arealformål.
Forskrift om konsekvensutredning stiller derfor ikke krav om at planforslaget skal utarbeides iht.
forskriften. Planens virkninger på natur og nærområde vil redegjøres for i kapittel 6 Virkninger av
planforslag. Spesielt konfliktfylte temaer vil behandles i ROS-analysen som vedlegges planbeskrivelsen.
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4.0

Dagens arealbruk

Deler av planområdet er i dag bebygd med
enebolig og garasje (gbnr. 122/34), mens
resterende arealer som vil bebygges består
av innmarksbeite, noe fulldyrka jord og
vegetasjonskledd fjell.
Over eiendommen gbnr. 135/36 krysser
også kommunale hovedledninger for spillog overvann.

Figur 3: viser eksisterende arealbruk innenfor planområdet og
forslag til planavgrensning, formålsgrenser, mm. i rødt.

5.0

Reguleringsplan

5.1

Generelt

Planområdet utgjør et samlet areal på ca. 9,6 daa. Planforslaget er utarbeidet som detaljregulering, og
innbefatter følgende arealformål:
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Renovasjonsanlegg
- Kjørevei
- Annen veigrunn - grøntareal
- Turvei
- LNFR-areal

areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.

5,30 daa
0,01 daa
1,15 daa
0,65 daa
0,20 daa
2,25 daa

I planens nærområder finnes det meste av service og handelsfasiliteter, barneskole og fine frilufts- og
turområder.
Avstand til:

Bussholdeplass (Sæterhaugen)
Kvalvika barnehage
Bjerkelund barneskole
Frei ungdomsskole
Omsundet kunstgressbane
Freihallen
Bunnpris Frei
Rensvik
Løkkemyra
Kristiansund sentrum

0,0 km
0,2 km
2,6 km
0,8 km
1,0 km
1,1 km
1,8 km
3,3 km
7,0 km
11,5 km
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5.2

Bebyggelsen

Området reguleres for fradeling av to eneboligtomter BFS1 og BFS2 som vist på vedlagt
reguleringsplankart dat. 22.01.19. På tomt BFS1 foreligger det to muligheter for plassering av enebolig,
hhv. på nord- eller sørsiden av trase for kommunale spill- og overvannsledninger som krysser tomten.
På tomt BFS2 ønskes ny enebolig plassert nord for VA-trasé.
Ny bebyggelse får en beliggenhet på et flatere platå ca. 12-15m over havet, og vil få god utsikt over
Våttåbukta og Omsundet. Eneboliger vil få gode solforhold, og ligger skjermet til i landskapet. Det er
utarbeidet en sol- og skyggeanalyse som presenterer skyggefall de to eneboligene ved vårjevndøgn (20.
Mars) og sommersolverv (21. Juni). Sol- og skyggeanalyse finnes vedlagt.
BFS1
På tomt BFS1 foreligger det to muligheter for plassering av enebolig, hhv. på nord- eller sørsiden av
trase for kommunale spill- og overvannsledninger som krysser tomten. De to mulige byggeområdene er
på plankart angitt som BFS1_a og BFS1_b, og det er gitt ulike bestemmelser til de to områdene hva
gjelder bygningshøyder.
Område BFS1_a ligger i forkant av tomten, på et naturlig flatere platå i terrenget. For å redusere silhuettvirkning fra bebyggelsen foreslås det å kun tillate boligbebyggelse på 1 etasje med lav takvinkel på dette
området.
Område BFS1_b ligger tilbaketrukket på tomten, og det kan derfor tillates oppført enebolig over 2 etasjer
med saltaks form og brattere takvinkel på dette området.
Veiledende bygningshøyder for de to områdene fremgår av tabell 1.
Tomt:
BFS1_a
BFS1_b

Gulvhøyde:
+13,00
+14,00

Gesimshøyde:
3,0m
6,0m

Mønehøyde:
5,0m
8,5m

Takvinkel:
15°
35°

Tabell 1: Veiledende høyder for ny bebyggelse på tomt BFS1 ved Våttåbukta.

Iht. kommunens VA-norm kan ikke bebyggelse plasseres nærmere kommunalt ledningsnett enn 4m,
dette er ivaretatt i plan. Det er også angitt hensynssone for spillvann stikkledning lokalisert mot vest på
tomt BFS1.
BFS2
På tomt BFS2 planlegges det oppført enebolig av typen Nordmørslån over 2 etasjer med saltaks form og
takvinkel ca. 25°. Nordmørslån plasseres i forkant av trase for kommunale spill- og overvannsledninger
på område BFS2_a, i minste avstand 4,0m fra VA-ledninger.
Veiledende bygningshøyder for området BFS2_a fremgår av tabell 2.
Tomt:
BFS2_a

Gulvhøyde:
+12,25

Gesimshøyde:
5,5m

Mønehøyde:
7,0m

Takvinkel:
25°

Tabell 1: Veiledende høyder for ny bebyggelse på tomt BFS2 ved Våttåbukta.

Eksisterende boligeiendom gbnr. 122/34 (område BFS2_b) innlemmes i ny tomt BFS2, og eksisterende
enebolig beliggende på eiendommen ombygges til garasje-/uthus. Ved ombygging vil det gjennomføres
fasadeendring hvor ny garasje/uthus gis tradisjonelt uttrykk som låvebygning.
Ett mindre eksisterende uthus i forkant av eksisterende bolighus forutsettes fjernet da dette kommer i
konflikt med kommunal trase for spill- og overvannsledning.
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Visualisering av planlagt bebyggelse
BFS2

BFS2

BFS1_a
BFS1_b

Figur 4a: viser oversiktsplan for ny bebyggelse på tomt
BFS1_a og BFS2.

Enebolig
ombygges
til låve.

Figur 4b: viser oversiktsplan for ny bebyggelse på tomt
BFS1_b og BFS2.

Låvebygning

Nordmørslån
BFS2

Enebolig
BFS1_a

Sti f_GT

Figur 5a: viser 3D modell med ny bebyggelse ved Våttåbukta (Alt. BFS1_a), sett fra nordøst.

Nordmørslån
BFS2

Enebolig
BFS1_a

Figur 5b: viser 3D modell av ny bebyggelse ved Våttåbukta (Alt. BFS1_a), sett fra nord.
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Enebolig
BFS1_b

Låvebygning

Nordmørslån
BFS2

Figur 6a: viser 3D modell med ny bebyggelse ved Våttåbukta (alt. BFS1_b), sett fra nordøst.

Nordmørslån
BFS2

Enebolig
BFS1_b

Figur 6b: viser 3D modell av ny bebyggelse ved Våttåbukta (alt. BFS1_b), sett fra nord.

Byggehøyder
For å unngå høye fyllinger i forkant av boliger er maks. tillatt kotehøyde for o.k gulv angitt på plankart
for det enkelte byggeområde. Av planbestemmelser fremgår maks gesims- og mønehøyde over
gjennomsnittlig opparbeidet terreng.
Lek- og uteoppholdsareal
Det skal sikres tilstrekkelig egnet lek- og uteoppholdsareal for barn- og unge på den enkelte tomt.
Uteoppholdsarealet skal være egnet for rekreasjon, lek og aktivitet for ulike aldersgrupper, og legges til
en flat og solrik del av tomten. Uteoppholdsarealet skal min. utgjøre 100 m2 per. tomt. Eneboligtomtenes
størrelse medfører at krav til lek- og uteoppholdsarealer enkelt vil kunne oppfylles.
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5.3

Veger

Veiadkomst til tomtene vil skje via dagens adkomstvei til gbnr. 122/34, med avkjørsel fra Kvalvikveien
sør for eiendom gbnr. 122/158. Det er utarbeidet en veiplan for ny adkomstvei frem til BFS1 og BFS2,
hvor det av lengdeprofiler fremgår at vertikalkurvaturen bør utbedres etter passering av eiendom gbnr.
122/158. Dagens vei er anlagt med stigning 14-15% på det bratteste, stigningen bør justeres til maks.
12,5%. Veiplaner finnes vedlagt, se tegn. nr. C101 og C102.
Frisikt i avkjørsel
I kryss mellom adkomstvei f_SKV1 og Kvalvikveien skal det sikres tilstrekkelig frisikt iht. SVV
håndbok N100 kap. E.1.4. Kvalvikveien har ved avkjørsel en fartsgrense på 50 km/t, og stoppsikt LS
fastsettes med grunnlag i dette til 50m. Avstand L2 fra veikant til øyepunkt fastsettes til 4,0m da
trafikkmengde i avkjørsel vil være mindre enn 50 bilder per. døgn.
Det er utarbeidet et tverrsnitt for frisiktlinje som viser at det er sikt til hele veibanen fra øyepunkt i høyde
1,1m over veibane i avkjørsel. Mot øst fremgår det to sikthindringer, hvv. renovasjonsdunker og
nettinggjerde mot eiendom gbnr. 122/96.

Figur 7: viser tverrsnitt for frisiktlinje i avkjørsel.

I planforslag foreslås renovasjonsdunker flyttet til et areal utenfor frisiktsone vest for eksisterende
garasje, regulert som areal for renovasjonsanlegg (BRE). Nettinggjerde som da er gjenværende
sikthinder er av åpen type, og som det fremgår av figur 8 nedenfor reduserer dette gjerde i liten grad
frisikt i avkjørsel. Frisikt i avkjørsel vurderes å være tilfredsstillende uten ytterligere tiltak. Regulert
frisiktsone båndlegger nabogrunn på gbnr. 122/96 og 122/208, og det vil ikke kunne tillates parkering i
forkant av garasje tilhørende gbnr. 122/208.

Figur 8: viser frisikt mot øst. Renovasjonsdunker er flyttet til område BRE, og nettinggjerde reduserer i liten grad frisikt.
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5.5

Grønnstruktur

Innenfor planområdet reguleres det inn en turvei mellom tomtene BFS1 og BFS2 for opparbeidelse av
felles gangsti til sjø. Trase for tursti er valgt med bakgrunn i terrengets topografi, og det er forsøkt valgt
traseer som gir minst mulig stigning for gangstier. Regulert gangsti har maks stigning på 20%.

5.6

Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift

Innenfor planområdet avsettes to områder som LNFR-areal. Arealene tilhører jordbrukseiendommene
gbnr. 122/5 og 135/46.

5.7

Reguleringsformål

Innenfor planområdet foreslås arealene disponert til følgende formål iht. PBL §§ 12-5 og 12-6:
Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 Nr. 1)
• Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse
• Renovasjonsanlegg

:
:

BFS
BRE

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 Nr. 2)
• Kjørevei
• Annen veigrunn – grøntareal

:
:

SKV
SVG

Grønnstruktur (PBL §12-5 Nr. 3)
• Turvei

:

GT

Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL §12-5 Nr. 5)
• LNFR-areal

:

L

Hensynssoner (PBL §12-6)
• Sikringssone – Frisikt
• Infrastruktursone – VA ledningsnett

:
:

H140
H410
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6.0

Virkninger av planforslaget

6.1

Overordnede planer

Foreliggende reguleringsplan samsvarer i hovedsak med overordnet plan. Se kap. 3.0 Overordnet
plansituasjon for ytterligere informasjon.

6.2

Landskap

Landskapet ved planområdet skrår mot nord ned mot Våttåbukta og Omsundet, og består i hovedsak av
mindre bergknoller med mellomliggende jordbruks- og beiteområder. Ny bebyggelse blir liggenhet på
et flatere platå ca. 12-15m over havet, og vil få god utsikt over Våttåbukta og Omsundet. Eneboliger vil
få gode solforhold, og ligger skjermet til i landskapet med bergknoller mot sør og vest.

Figur 9: viser 3D-illustrasjon over planområdets nærområde (Norkart karttjeneste). Nye eneboligtomter ligger innenfor rød
sirkel på bilde.

6.3

Stedets karakter

Området ved Våttåbukta består av spredt bebyggelse, noe innmarksbeite og ellers berg og knauser med
skrinn fastmark. Tiltaket anses å fylle igjen gap i landskapet som ikke er bebygd, og med det videreføre
stedets karakter.

6.4

Kulturminner og kulturmiljø

Iht. Riksantikvarens databaser for kulturminner, Askeladden, er det ingen registrerte kulturminner
innenfor planområdet. Møre og Romsdal fylkeskommune vurderte ved varsel om oppstart planområdet
til å ha potensiale for funn av ukjente, automatisk freda kulturminner, og det ble på grunnlag av dette
gjennomført arkeologisk registering i området. Arkeologisk registrering ble gjennomført uten funn av
automatisk freda kulturminner.
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Dersom en under graving og opparbeidelse av tiltak innenfor planområdet skulle komme over noe
uvanlig i grunnen (automatisk fredet kulturminne) skal arbeidet stanses og fylkeskommunen - som
ansvarlig sektormyndighet - skal varsles.
Forslagsstiller anser med dette at hensynet til kulturminner er ivaretatt i plan.

6.5

Forholdet til kravene i kap II Naturmangfoldloven

Kapittel II, § 4, uttrykker mål om å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den
enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt
det anses rimelig.

Figur 10: viser utdrag fra Miljødirektoratets naturbase over registrerte viktige naturtyper og arter nært planområdet.
Planområdets lokasjon er vist med rød sirkel.

Iht. Miljødirektoratets databaser er det ingen registrerte viktige naturtyper, arter eller verneområder
innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er heller ingen registrerte observasjoner av arter
med stor eller særlig stor forvaltningsinteresse innenfor selve planområdet.
Vest for planområdet er det registrert flere viktige naturtyper som kystmyr, naturbeitemark og et viktig
bekkedrag. Det er også registrert et område for storsporve som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Avstanden fra planområdet til nevnte områder er min. 275m, og plantiltaket vurderes derfor til
ikke å gi negative virkninger for dette naturmangfoldet.

6.6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Området ved Våttåbukta er spredt utbygd med boligbebyggelse, og det er større sammenhengende
friluftsområder i området som er godt egnet for rekreasjon og fri lek i naturen. 2 km øst for planområdet
finnes et større regionalt friområde ved Gyltneset/Kvalvik Fort.
Innenfor planområdet reguleres det inn en felles tursti som sikrer beboere tilgang til sjø. Rekreasjonsinteresser vurderes på dette grunnlag å være godt ivaretatt.
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6.7

Trafikkforhold

Veiadkomst til tomtene vil skje via eksisterende adkomstvei til gbnr. 122/34, med avkjørsel fra
Kvalvikveien sør for eiendom gbnr. 122/158. Adkomstvei er felles for tomt BFS1 og BFS2, samt
eksisterende tomter gbnr. 122/5 og 122/158. Tiltaket innebærer en liten økning i trafikkmengde langs
adkomstvei og i avkjørsel da antallet tilknyttede boenheter øker med én.
Ulykkesstatistikk
Iht. Statens vegvesen sin karttjeneste vegkart.no er det ikke registrert ulykkespunkt langs Kvalvikveien
ved planområdet. Det er 4 registrerte hendelser i kryss mellom Godhaugen og Fv268 ved Frei
ungdomsskole som inkluderer både bilister, motorsyklister og fotgjengere. Det er etablert separat gangog sykkelvei i kryssområdet, og myke trafikanter fra Våttåbukta må ikke krysse kjørevei i dette området.
Trygg skolevei.
Avstanden til nærmeste barneskole, Bjerklund barneskole, er ca. 2,6 km. Dette innebærer at elever i 1.
klasse vil ha rett til skoleskyss. I tillegg gir kommunen fri skyss til elever ved Bjerkelund opptaksområde
som bor fra Kvalvikveien 257 – Kvalvikveien 90 fra 2. – 4. trinn. Trygg skolevei til barneskolen vurderes
med dette å være ivaretatt gjennom kommunens skoleskyssordning.
Frei ungdomsskole ligger ca. 800m fra planområdet, og det er etablert gang- og sykkelvei langs Fv268.
Langs Kvalvikveien i en lengde på 380m er det ikke etablert egen løsning for gående og syklende, men
veien er i dette området oversiktlig og har moderat fartsgrense 50km/t. Det finnes også alternativ gangvei
til Frei ungdomsskole via Sæterhaugen boligområde. Trygg skolevei til ungdomsskole vurderes også å
være ivaretatt.
Kollektivtrafikk
Bussrute nr. 812 kjører Kvalvikveien, og busstopp Sæterhaugen ligger like ved planområdets avkjørsel.

6.8

Barns interesser

Barns interesser ivaretas gjennom planprosessen og planløsningen. I Rikspolitiske retningslinjer T-2/08
for barn og unge framgår det at det skal settes av areal som er store nok og egna for lek og opphold til
ulike årstider: «I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold, gir mulighet for
ulike typer lek, til ulike årstider kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling
mellom barn, unge og voksne».
Det sikres gjennom planbestemmelser at egnet lek- og uteoppholdsareal for barn- og unge skal ivaretas
på den enkelte tomt. Uteoppholdsarealet skal være egnet for rekreasjon, lek og aktivitet for ulike
aldersgrupper, og legges til en flat og solrik del av tomten. Uteoppholdsarealet skal min. utgjøre 100 m2
per. tomt. Eneboligtomtenes størrelse medfører at krav til lek- og uteoppholdsarealer enkelt vil kunne
oppfylles.

6.9

Universell tilgjengelighet

Utbyggingsområdet ligger på et flatere parti, og det bør søkes terrengarronderinger som ivaretar krav til
tilgjengelighet, spesielt frem til tomtenes lek- og uteoppholdsareal. Generelt legges krav i TEK17 til
grunn for ved prosjektering av boliger og uteoppholdsareal.
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6.10

Energibehov – energibruk

Innenfor planområdet er det begrenset til ikke grunnvannspotensial i løsmasser, men det er registret
grunnvannsborehull i fjell et stykke øst for området. Generelt legges energikrav i TEK17 til grunn for
ved prosjektering av boliger.

6.11

Jordressurser/landbruk

Deler av planområdet som inngår i planen består av innmarksbeite og noe fulldyrka jord iht.
karttjenesten gardskart.nibio.no. Arealene som bebygges ligger i hovedsak utenfor de mest egnede
jordbruksområdene, og det påpekes at disse områdene i dag i liten grad benyttes til jordbruksvirksomhet.
Det kan forekomme at deler av området benyttes som innmarksbeite på sommeren.
Omdisponering av jordbruksarealer anses å være avklart i overordnet plan.

6.12

Teknisk infrastruktur

Vannforsyning løses via eksisterende 63mm vannledning som er fremlagt til bolig på eiendom gbnr.
122/34. Eksisterende ledning har tilstrekkelig forsyningskapasitet for forbruksvann, men vil ikke gi
tilfredsstillende slukkevannsforsyning iht. preaksepterte løsninger i TEK17. Brannslukking basers på
medbragt vann fra tankbil, samt uttak av tilgjengelig slukkevann fra 63mm vannledning. For å
muliggjøre uttak etableres vannkum med brannventiluttak på eksisterende ledning som vist på vedlagt
teknisk plan B101.
Spill- og overvann tilknytes kommunalt ledningsnett som krysser tomten. Kommunalt ledningsnett har
god kapasitet for å ivareta den begrensede tilrenningen fra nye tomter.
Strømforsyning tilknytes lavspent luftledning ved gbnr. 135/38 som vist på figur 11 nedenfor.

Figur 11: viser tilknytning for EL lavspentforsyning.
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6.13

Grunnforhold

Planområdet ligger under marin grense og deler av
området består iht. NGU sitt løsmassekart av
marine strandavsetninger med mulighet for marin
leire. Dette er løsmassetyper som kan gi ustabile
grunnforhold. Resterende deler av planområdet
består iht. løsmassekart av bart fjell med stedvis
tynt dekke.
Løsmassekart fra NGU legger grove områdevurderinger til grunn ved fastsettelse av utbredelse
av løsmassesoner, og det registreres ved befaring
avvik mellom løsmassekart og de faktiske forhold
på stedet. Figur 12 til høyre viser planens
utstrekning over NGU sitt løsmassekart, hvor det
samtidig er angitt områder med blå skravur hvor
det er påvist bart fjell med stedvis tynt dekke.
All ny bebyggelse planlegges fundamentert på
fjell, mens adkomstvei legges på løsmasser nært
inntil områder med bart fjell. Fare for ustabil
grunn vurderes på dette grunnlag å være avklart.

Figur 4: viser planens formålsområder over NGU sitt
løsmassekart. Lyseblått område består iht. NGU av marine
strandavsetninger, mens blåskraverte områder angir
områder hvor det er registrert bart fjell med stedvis tynt
dekke ved befaring.

Radon
I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200
Bq/m³ (TEK17 § 13-5). Iht. NGU sitt aktsomhetskart for radon ligger planområdet i sin helhet innenfor
område registrert med moderat til lav aktsomhetsgrad, noe som er laveste klassifisering for
aktsomhetsgrader.

6.14

Støyforhold

Planområdet ligger i god avstand til kjøreveier med høy trafikkbelastning, og godt utenfor registrerte
støysoner fra Kvernberget Lufthavn. Krav til støy gitt i Miljødirektoratets retningslinjene for behandling
av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) anses å være ivaretatt.

6.15

Forurensning

Forurensning i grunnen
Planområdet har ikke tidligere vært benyttet til formål som normalt medfører potensiale for
grunnforurensning. Det vil derfor ikke være nødvendig med undersøkelser av grunn og videre tiltak iht.
Forskrift om begrensning av forurensning (FOR-2016-11-04-1340).
Luftforurensing
Bebyggelsen i planens nærområder består i all hovedsak av annen boligbebyggelse, og området ligger i
god avstand til kjøreveier med høy trafikkbelastning. Planlegger kan heller ikke se at det finnes andre
kilder til luftforurensning i planens nærområder.

6.16

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Det vil ikke utarbeides gjennomførings- eller utbygginsavtaler knyttet til tiltaket. Tiltaket gir derfor ingen
spesielle økonomiske konsekvenser for kommunen.
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6.17

Konsekvenser for næringsinteresser

Økt aktivitet i området og økt innbyggertall anses å være positivt for næringsinteressene i området.

6.18

Interessemotsetninger

Det er ikke avdekket tungtveiende interessemotsetninger.

6.19

Avveining av virkninger

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i kapittel 6 Virkninger av planforslag og i vedlagt Risiko- og
sårbarhetsanalyse, er summen av fordelene som følger av den planlagte utbyggingen og reguleringen
klart større enn ulempene.
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7.0

Innkomne merknader/innspill

7.1

Merknader under melding om planoppstart

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev 12.07.2018
Fylkesmannen har mottatt melding om oppstart for reguleringsplan Våttåbukta, der formålet er å etablere
to boligtomter på areal som er satt av til fremtidig boligområde i kommuneplanen.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen sin ROS-sjekkliste er utfylt og ligger ved oppstartsvarselet. Gjennom sjekklista er det
avdekket noen forhold som må avklares nærmere gjennom planarbeidet. Som eksempel vannforsyning
og avløp, og slukkevannsforsyning. Dersom det er nødvendig med tiltak for å sikre risiko/sårbarhet, må
tiltakene sikres gjennom planen.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at planområdet ligger under marin grense, og at deler av planområdet
ligger i et område med stor mulighet for marin leire, jf. NGU sitt løsmassekart. Før man kan avkrefte
faren for ustabil grunn, må den potensielle faren avklares nærmere.
Fylkesmannen viser til NVE sin veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred. Fylkesmannen varsler innsigelse
dersom avdekt risiko/sårbarhet ikke blir ivaretatt tilstrekkelig i planen.
Tiltakshavers vurdering:
• Forhold som er avdekket i ROS-sjekkliste er vurdert og avklart gjennom denne planbeskrivelsen.
• Viser til kap. 6.13 for vurdering av grunnforhold og faren for ustabile masser.
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev 12.07.2018
Saken gjelder etter opplysningene to boligtomter, i grove trekk i samsvar med kommuneplanen. Det er
fra fylkeskommunens side ikke aktuelt å reise innsigelse med utgangspunkt i lekeplasskrav når det
gjelder bare to boligenheter. Som nevnt i referatet fra oppstartsmøte, inngår de to boligene som utfylling
i et allerede etablert bomiljø. Fylkeskommunen vil likevel oppfordre til av planbeskrivelsen redegjør for
reguleringsstatus og eventuelle tilrettelegginger i nærheten.
Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen vurderer planområdet til å ha potensiale for funn av ukjente, automatisk freda
kulturminner. Denne vurderinga er særlig knytta til funn i nærområdet og typiske lokaliseringsfaktorer
for funn fra blant annet steinalderen (terrengutforming, høyde over havet, etc.). Fylkeskommunen vil på
grunnlag av dette stille krav om arkeologisk registrering, jfr. § 9 i kulturminnelova.
Tiltakshavers vurdering:
• Nærmeste større offentlige lekeplass er lokalisert ved Frei ungdomsskole, ca. 800m fra
planområdet. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det skal sikres tilstrekkelig egnet
uteoppholdsareal for barn- og unge på egen tomt. Uteoppholdsarealet skal være egnet for
rekreasjon, lek og aktivitet for ulike aldersgrupper, og legges til en flat og solrik del av tomten.
Uteoppholdsarealet skal min. utgjøre 100 m2 per. tomt.
• Det er gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet uten funn av automatisk
freda kulturminner.
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Statens vegvesen, brev 25.06.2018
Planforslaget synes å være tilnærmet ferdig før det er meldt oppstart. Mulighetene for å kunne komme
med innspill kan derfor oppleves å være avgrenset.
Det kan synes vanskelig å oppnå krav til frisikt og geometrisk utforming på grunn av høydeforskjellene
inn mot fylkesvegen, med murer, gjerde, renovasjonsdunker, fylkesvegens kurvatur osv. En bør derfor
vurdere alternative adkomster eller omlegging av avkjørselen. Plangrensen må i så fall utvides.
Avkjørsel fra Fv268 må tilfredsstille dagens tekniske krav jfr. N100, N101 og V121 og være godkjent
av Statens vegvesen før øvrige arbeider kan igangsettes, dette må sikres gjennom rekkefølgebestemmelsene. Kommunen må ikke tillate etablering av nye boliger før en har fått en godkjent
adkomstløsning.
Tiltakshavers vurdering:
• Kristiansund kommune krever et høyt detaljeringsnivå på plansaker for å behandle anmodning
om oppstart av private plansaker. Med bakgrunn i dette fremstår planforslag som tilnærmet
ferdig ved varsel om planoppstart.
• Med bakgrunn i de vurderinger gjort i planbeskrivelsens kap. 5.3 er tiltakshaver av den
oppfatning at eksisterende avkjørsel gir tilfredsstillende frisikt iht. krav i håndbok N100,
forutsatt at renovasjonsdunker flyttes til angitt formålsområde BRE. Tiltakshaver er også av den
oppfatning av Statens vegvesen bør vektlegge at det i dette tilfellet er snakk om en veldig
begrenset utvidelse av dagens bruk av avkjørsel. En utbygging iht. foreliggende plan gir kun 1
ny boenhet ift. dagens situasjon.
• Regulerte radier i avkjørsel er hhv. 8,0m mot vest og 4,0m mot øst. Av håndbok N100 fremgår
det at for avkjørsler med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter) bør
hjørneavrunding utføres som en enkel sirkel med radius R=4m. Utforming av avkjørsel
tilfredsstiller med dette krav i håndbok N100.
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev 20.06.2018
Vedlagt sjekkliste for Risiko og sårbarhet (ROS) antyder at det ikke er potensiale for ustabile grunnforhold i planområdet, uten begrunnelse. NGU sitt løsmassekart viser marine strandavsetninger i store
deler av planområdet. I område med marine avsetninger kan man ikke utelukke forekomster av
kvikkleire. Fare for områdeskred av kvikkleire må være tema i ROS-analysen. Vi anbefaler at prosedyren
i NVE veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred blir brukt så lang som nødvendig for å avklare
skredfaren. Det må komme frem av plandokumenta hvilke vurderinger som er gjort.
Tiltakshavers vurdering:
• Tiltakshavers vurdering av grunnforhold fremgår av kap. 6.13 i denne beskrivelsen.
• Løsmassekart fra NGU legger grove områdevurderinger til grunn for fastsettelse av løsmasseområdenes utbredelse, og det er ved befaring registrert avvik mellom løsmassekart og de faktiske
forhold på stedet. Som NVE viser til kan man ikke utelukke forekomster av kvikkleire innenfor
områder med marine avsetninger, men det er ved befaring påvist større områder med bart fjell
med stedvis tynt dekke innenfor denne sonen. Eventuelle løsmassesoner ligger mellom
bergknauser, og det er ingen naturlige utløpssoner fra disse for type områdeskred mot
Våttåbukta. Dette underbygges også av NGU sitt løsmassekart som viser bart fjell med stedvis
tynt dekke mellom løsmassesonen og sjøen.
• All ny bebyggelse fundamenteres på fjell.
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Mattilsynet, brev 11.07.2018
Det er ikke registrert vannforsyningssystemer i området, men det kan finnes private brønner som vi ikke
har oversikt over som kan bli berørt. I følge vedlagte ROS-analyse er det ingen risiko for at reguleringen
medfører forurensing av vannforsyningen.
Mattilsynet har ingen merknader i saken.
Ann Karin Sæther, e-post 09.07.2018
Viser til varsel for oppstart av planarbeider: Detaljregulering Våttåbukta - Frei og gjør oppmerksom på
at eierne av Gbnr: 135/39, 135/7, 135/176 og 135/49 har tinglyst veirett over Gbnr 135/46 Aspbukt.
Veiretten gjelder adkomst til Gbnr.135/48.
Tiltakshavers vurdering:
• Planområdet omfatter deler av gbnr. 135/46 som ligger på et høyere platå (12-15 moh), med en
brattere skråning i forkant mot sjøen. En eventuell fremtidig vei til gbnr. 135/48 vil naturlig
legges langs sjøen i nedre del av tomten, en del av tomten som ikke berøres av denne
reguleringsplanen. Dette fremgår også av tinglyst veirett.
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