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1 SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSINGER 

1.2 SAMMENDRAG 

Formålet med endring i reguleringsplanen for Ørnvika Vest i Kristiansund kommune er å legge til 
rette for boligbygging på område BK3 innenfor planens utbyggingsfase 1.  

Endringsområdet er i gjeldende reguleringsplan avsatt til formålene bolig, lekeplass, turdrag, fortau 
og kjøreveg.  

NØKKELOPPLYSNINGER 
Gårds- og bruksnummer: Del av 120/506 og 120/545 
Gårdsnavn/adresse: Rabben, Ørnvika Vest 

Forslagsstiller: 
Finansgruppen 
Prosjekt AS 

Plankonsulent: WSP Norge AS 

Sentrale grunneiere: Finansgruppen Prosjekt AS 
Planens hovedformål: Bolig Planområdets størrelse: Ca 7,7 daa 

Grad av utnytting: 45% 
Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: 

10 

Varsel om innsigelse:  Konsekvensutredningsplikt:  Nei 
Oppstartsmøte: 02.04.2020 Høring: 08.01 – 29.01.2021 

Problemstillinger: 
Tilpasse boligbygging innenfor BK3 til utbyggingsfase 1 med opparbeiding av deler 
av Veg1 og lekeplass L3. Mindre endring av bestemmelser for reguleringsplan 
Ørnvika Vest. 

 

2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

OPPSTARTSMØTE 

Planarbeidet ble startet høsten 2019. Det ble avholdt et orienteringsmøte med kommunen den 
06.12.2019 og oppstartsmøte med kommunen etter plan- og bygningsloven §12-8 den 02.04.2020.  
Hensikten med orienteringsmøtet var å avklare prosess og behov for utredning av kommunens 
tekniske infrastruktur i området. Til oppstartsmøtet ble det levert et planinitiativ og i oppstartsmøtet 
ble det orientert om offentlige forutsetninger for å danne grunnlaget for en god planprosess.  

PROSESS 

Planprosessen følger kravene til «Mindre endring av reguleringsplan». Dette følger formuleringen i 
lovendring av 1. juli 2017: «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen 
forøvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.»  Saken forelegges berørte myndigheter før det treffes vedtak, og eiere og festerne 
av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte skal gis anledning til å uttale seg 
med en min. frist på 3 uker. 

Hovedutvalg for plan og bygning har delegert myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan og til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan. Små endringer er 
delegert til plan- og byggesakssjefen. Ordinære krav til offentlig ettersyn gjelder ikke for mindre 
endringer, men endelig planvedtak skal kunngjøres (jf. tolkningsuttalelse 17.12.2019). 
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Det leveres et eget reguleringskart for den mindre endringen. Endringer i bestemmelser legges inn i 
bestemmelsene for Ørnvika Vest. 

HØRING  

Høringsdokumenter sendes til hjemmelshavere av berørte eiendommer og statlige og regionale 
myndigheter. Høringsdokumenter er også annonsert på plankonsulentens nettsider. Frist for 
uttalelser er satt til 05.02.2021. 

MEDVIRKNING 

Utsending av høringsdokumenter med mulighet for innspill. 

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Planendringen er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 4-2, samt forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 6-8. Det er vurdert at den mindre reguleringsendringen ikke vil få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. På bakgrunn av dette har Kristiansund kommune 
vurdert til at det ikke blir utløst krav til konsekvensutredning.  
 
 

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

Gjeldende reguleringsplan for Ørnvika Vest samt lover og retningslinjer ligger til grunn for 
planforslaget. De viktigste rammebetingelsene for planarbeidet er listet opp i det følgende. 

OVERORDNEDE PLANER: 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

Planområdet er vist som framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt av 
Kristiansund bystyre den 22.02.2011.  

REGULERINGSPLANER 

Reguleringsplan for Ørnvika Vest vedtatt 28.02.2012 er gjeldende plan for området. 
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Figur 1: Reguleringsplan for Ørnvika Vest (2012) 

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER: 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (2008), 
 Flom- og skredfare i arealplaner, NVE. Retningslinjer nr. 2/2011 (revidert 2014), 
 NVE, veileder nr. 2/2017, 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 

28.09.18. 
 Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

4 BAKGRUNN OG FORMÅL 

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Detaljregulering for Ørnvika Vest, PlanID R-267, ble vedtatt 28.02.2012. Området har hatt en gradvis 
utbygging med fokus på sørlige del der det har blitt bygd eneboliger og rekkehus. Grunneier har 
ønske om å starte opp boligbygging innenfor område BK3 nordøst i planområdet. Iflg. 
reguleringsbestemmelsene §6 Rekkefølgebestemmelser er område BK3 satt opp for realisering i 
utbyggingstrinn 2 sammen med områdene BK4, BK5, BK6 og BF6 (nord og vest) langs planlagt 
videreføring av Vei 1.  

Det ble i utbyggingstrinn 1 opparbeidet infrastruktur (veg/VA/EL) fram til trasè for hovedvannledning 
(o_SVA) som er tilknyttet fra nord til Vei 1 ca midt på område BK3. Det har blitt lagt ned kostnader 
med etableringen av infrastruktur av utbygger og det er derfor et ønske å bygge ut tilgrensende 
område BK3. Pga. nødvendig opparbeiding av infrastruktur som ble utført innenfor utbyggingstrinn 1 
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er det i ettertid vurdert at område BK3 burde blitt med innenfor utbyggingstrinn 1 siden området ble 
gjort tilgjengelig med veg, VA og EL.  Formål og avgrensing av BK3 er det samme som i gjeldende plan 
og det er intensjon om å beholde mest mulig av gjeldende bestemmelser for BK-området og 
lekeplassen L3. 

ENDRING AV BESTEMMELSER – REGULERINGSPLAN FOR ØRNVIKA VEST 

Bestemmelsene som følger plansaken gjelder for hele reguleringsplan Ørnvika Vest (PlanID R-267). 
Bestemmelsene er i forbindelse med den mindre endringen blitt ajourført etter innspill fra 
planavdelingen i kommunen. Det er mindre endringer bl.a. om takvinkler, byggegrenser mv. for 
tydeliggjøring av gjeldende plan. Endringer er markert rødt i bestemmelsene.. 

PLANENS FORMÅL 

Hensikten med planendringen er å legge til rette for boligbygging på delområde BK3 i reguleringsplan 
for Ørnvika Vest i en tidligere utbyggingsfase enn i gjeldende plan og dele område BK3 inn i to 
byggetrinn. Som første byggetrinn vil østre del av BK3 og østre del av lekeplass f_L3 bli opparbeidet 
sammen med ferdigstilling av Vei 1 m/snuplasser fram til pel 550. Byggetrinn 2 vil være resterende 
vestlige del av BK3 og Vei 1 fram til lekeplass L3. 

 

5 PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

2.2 BELIGGENHET  

            

Figur 2: Lokalisering av planområdet er vist med rød markør. Området ligger øst på øya Frei og  ca 13 km fra kommunesenteret 
Kristiansund. 
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AVGRENSING OG AREALBRUK 

Endringsområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til lekeplass, turdrag, konsentrert 
småhusbebyggelse, teknisk infrastruktur, kjøreveg og fortau. Endringen vil ha samme formål som i 
gjeldende plan med unntak av formål «midlertidig snuplass». 

 

Figur 1: Utbyggingstrinn i gjeldende reguleringsplan. Oransje område er utbyggingstrinn 1 og grønt område er utbyggingstrinn 2. 

 

Figur 4: Reguleringsplan for Ørnvika Vest med markering av ny delelinje(rød) mellom utbyggingstrinn 1 og 2.  

UTBYGGINGSTRINN 2 UTBYGGINGSTRINN 1 
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Figur 5: Kart over bebygde tomter og ikke igangsatte delfelt innenfor reguleringsplan Ørnvika Vest. Område BK2 er under utbygging til 4-
mannsboliger. 

 

STEDETS KARAKTER OG LANDSKAP 

Området er ikke bebygd i dag, men sør og øst for planområdet er det utbygd lav småhusbebyggelse. 

Området ligger nord-/nordøst vendt og har bra solforhold for ettermiddagssol. Området ligger 
skjermet for vind i et lavere terreng og har noe sjøutsikt mot øst.  

 

Figur 6: Planområdets plassering i utbyggingsområdet for reguleringsplan Ørnvika Vest 

 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor eller i nærheten av planområdet. 
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NATURVERDIER 

Det er naturområde innenfor område BK3 og L3 i dag. Dette er blandingsskog i varierende standard 
og lyn. I østre del er det gjort noen inngrep i forbindelse med parkeringsplass og teknisk 
infrastruktur. 

 

Figur 7: Markslag i området (ill. Gårdskart.no) 

 

Figur 8: Område BK3 i østre del 

 

Figur 9: Blandingsskog i sørlige del av BK3 og mot bebyggelsen i sør 
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REKREASJONSVERDI- OG BRUK 

Det er et turvegsystem som går vestover fra området og til et større naturområde i Ørnvikamyra i 
dag.  Det er naturlig å tro at naturområdet på BK3 og lekeplass L3 har en viss verdi sett i 
sammenheng med dette, men vil også ha begrenset verdi da det ligger mellom utbygd boligområde 
og veg. 

 

Figur 10: Turvegsystem vestover fra BK3 

SKOLE OG BARNEHAGE 

Nærmeste barneskole er Bjerkelund skole, ca 1 km nord for planområdet og Frei ungdomsskole ca 4 
km i nordvest. 

Ca 1 km mot nord ligger den en barnehage. Det er også avsatt areal til en barnehage innenfor 
gjeldende reguleringsplan i nærheten av BK3. 

BARN OG UNGES INTERESSER 

Nord, øst og sør for planområdet er det eksisterende boligområder. Området preges av eneboliger 
eller tomannsboliger samt 4-mannsboliger som er under utbygging. Boligområdet har flere 
lekeplasser og tilgrensende naturområder som muliggjør lek i naturlige omgivelser. Trygg skoleveg er 
ivaretatt med fortau. 

VEG OG TRAFIKKFORHOLD 

Vegstandard på Vei 1 som samleveg gjennom boligområdet gir gode trafikkforhold. Vegsystemet er 
endeveg og har ikke gjennomkjøringstrafikk. 

VANNFORSYNING OG AVLØP 

Området vil bli tilknyttet vann- og avløpsledning som er utbygd i veg på østsiden av delfeltet. Se 
vedlegg VA-rammeplan.  
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ENERGI 

Nye boliger vil få samme strømforsyning som eksisterende boliger vest og sør for planområdet. 

GRUNNFORHOLD 
Løsmassekart kart og observasjoner viser at området består av berg og torv. Det er berg i dagen noen 
steder i sørlige del.  

Området er ikke avmerket på NVEs database over kvikkleire, men det er et aktsomhetsområde for 
flom som berører nordre del av planområdet. 

 

Figur 11: Løsmassekart. Området består av elveavsetning (gult), tynt humus-/torvdekke (grått) og torv/myr lenger vest (brunt). (Ill. 
NGU) 

 

Figur 12: Aktsomhetsområde for flom 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Planendringen omfatter felt BK3 (konsentrert småhusbebyggelse), lekeplass f_L3, turdrag f_TD og del 
av kjøreveg Vei 1. Planforutsetningene i gjeldende plan endres i liten grad og det er intensjon om å 
beholde mest mulig av gjeldende bestemmelser innenfor området.  

Felt BK3 vil deles i område A og B. Endringen vil legge til rette for boligbygging med to-mannsboliger 
på felt BK3, opparbeide østre del av lekeplass f_L3 samt ferdigstille Vei 1 m/midlertidige snuplasser 
fram t.o.m. turveg f_TD som går gjennom f_L3. 

PLANLAGT AREALBRUK 

Endringen gjelder mindre tilpassing i bestemmelser og plankart for at felt BK3 og del av f_L3 kan 
inngå i byggetrinn 1 og ikke utbyggingstrinn 2. 

Bestemmelsene gjelder for hele reguleringsplan Ørnvika Vest og er ajourført etter innspill fra 
planavdelingen i kommunen. 

 

Figur 13: Planforslaget 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Planområdet er omtrent 7,7 daa. Planområdet er vist på plankartet med linje for planens 
begrensning. Planen omfatter følgende formål og areal jf. PBL §§ 12-5 og 12-6. 
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Arealformål Størrelse (daa) 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 4,0 daa 
Lekeplass 1,9 daa 
Vann- og avløpsnett 0,04 daa 
Grønnstruktur og turdrag 0,25 daa 
Kjøreareal, fortau og annen veggrunn 1,57 daa 
Totalt areal 7,76 daa 

I tillegg er det sikringssone over vannledning som ligger over deler av planområdet i vest. 

BOLIG 

Bygningstype for to-mannsbolig vil ha stort likhetstrekk med andre oppførte to-mannsboliger 
innenfor reguleringsplanen. Det planlegges totalt 10 boenheter som er en reduksjon i forhold til 
opprinnelig plan som åpnet for inntil 14 boenheter. 30% av boligene vil være tilpasset 
bevegelseshemmede i hht. reguleringsbestemmelse §2.3.  

 

Figur 14: Tomannsboliger som er bygd innenfor reguleringsplan Ørnvika Vest. 
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Figur 15: Bygningstype, to-mannsbolig (veiledende løsning) 

 

 

Figur 16: Situasjonsplan av planlagt bebyggelse (veiledende løsning) 
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Figur 17: Oppriss av planlagt bebyggelse mot Veg1 (veiledende løsning) 

 

 

Figur 18: Plasseringer av planlagte bygg i forhold til terreng og veg (veiledende løsning) 

BYGGETRINN INNENFOR BK3 

Første byggetrinn vil gjelde område BK3B i øst med etablering av 3 stk. to-mannsboliger, lekeplass 
f_L3B, oppgradering av Vei1B m/fortau fra pnr 450 fram til pnr 550, midlertidig snuplass og 
oppgradering av den eksisterende turveien fram til lekeplass L3B. Det er delvis opparbeidet veg og 
teknisk infrastruktur langs Vei1 B i dag som vil bli oppgradert til kommunal standard. 

Andre byggetrinn vil gjelde område BK3A med etablering av 2 stk. to-mannsboliger samt videre 
utbygging av infrastruktur med Vei 1A, fortau og ny midlertidig snuplass.  

Den midlertidige snuplassen langs Vei 1B er plassert tilpasset for utbygging av de første 3 stk to-
mannsboligene. Ved utbygging av BK3A og resten av tomannsboligene vil snuplass ved Vei 1A bygges. 
Denne vil erstatte snuplass ved Vei 1B som vil tilbakeføres til formål i gjeldende reguleringsplan. 
Lekeplass L3A bygges ut i forbindelse med område BK4 og BK5 i utbyggingstrinn 2. 
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Figur 19: Inndeling i byggetrinn. Byggetrinn 1 – rød linje. Byggetrinn 2 – lys blå linje. 

 

Figur 20: Utsnitt av vegtegning med markering av pnr 550 

LEKEPLASS 

Turveg f_TD som går mellom lekeplassene f_L2 og f_L3 er allerede etablert. Det går i dag en 
traktorvei fra enden av Vei1B som vil oppgraderes til bedre standard og lette tilkomsten fra BK3. 

Lekeplass f_L3 deles i område A og B for etappevis opparbeiding. Del B opparbeides i utbyggingstrinn 
1 i forbindelse med utbygging av BK3A og BK3B, mens del B vil opparbeides ved videre utbygginger 
innenfor utbyggingstrinn 2.  



Mindre endring av detaljregulering for Ørnvika Vest, BK3  

 

17 

 

Lekeplass L3B er 1,3 daa og ved opparbeiding vil det sikre mer lekeareal for barn innenfor hele 
utbyggingsområdet Ørnvika Vest. Lekeplassen vil bli opparbeidet i samme naturpregede stil som 
lekeplass L2 som ligger i sør, på et høyere nivå. Lekeplassene knyttes direkte sammen via den 
eksisterende stien/turvegen TD. 

MILJØTILTAK 
Lekeområdet vil frastå mest mulig naturlig. Uttak av terreng i bakkant av boligene vil tilpasses 
terrenget. 

SAMFERDSEL 

Trafikkareal i planforslaget er offentlig kjøreveg og fortau og private avkjørsler. 

Vei A og Vei B har samme veistandard som Vei 1 i gjeldende reguleringsplan, samlevei med regulert 
vegbredde 5,75m + fortau. 

 

Figur 21: Adkomst til området fra øst/eksisterende Veg 1. Vegen inn mot BK3 er delvis opparbeidet i dag. 

PARKERING 

Det legges til rette for 2 parkeringsplasser pr. bolig der den ene kan være i garasje eller carport. 

GANGTRASEER OG SNARVEGER 

Det er en eksisterende turveg i forlengelsen av Vei B som oppgraderes til å dekke krav for universell 
utforming. Denne kan benyttes som turveg til stisystemet vestover og som adkomst til lekeplass L3B. 
Fra lekeplass L3B går det en sti/turdrag til lekeplass og boligområdet i sør. 
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Figur 22: Turvegen til stisystemet vestover og over lekeplassene L3 og L2.  

UNIVERSELL UTFORMING 

Det er i planen sikret god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. Fortau og adkomst til lekeplass 
L3B vil dekke krav til universell utforming.  

30% av boenhetene vil tilpasses bevegelseshemmede; min. 1 boenhet i BK3A og min. 2 boenheter i 
BK3B. 

VANNFORSYNING- OG AVLØP 

Kryssende overføringsledning for vann øst og nord for planområdet er blitt undersøkt i samarbeid 
med kommunen. Byggetrinn 1 med opparbeiding av boliger innenfor område BK3B får ingen 
konsekvenser for eksisterende ledningsnett, men det må vises forsiktighet ved opparbeiding av 
lekeplass f_L3B da vannledninger ligger ca 60-80 cm under bakkenivå.  

Ved opparbeiding av byggetrinn 2 innenfor område BK3A og videreføring av Vei1 må ledningsnettet 
skiftes ut. Det foreslås at overføringsledningen avskjæres og tilknyttes nytt ledningsanlegg med kum i 
veg (Rabben) ved utbygging av etappe 2. Nordre del av eksisterende ledning kan da settes ut av drift.  
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Figur 23: Utsnitt av eksisterende vannledningstrasèer (røde linjer) forbi utbyggingsområdet BK3 (ill. Kristiansund kommune) 

 
Figur 24: Ledningsplan for VA for første byggetrinn 
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Figur 25: Samlet situasjon for VA-ledningene  
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RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er blitt utarbeidet en ROS-sjekkliste:  
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7 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Trekk frem både 
negative og positive virkninger. Beskrivelse av konsekvenser må legges spesielt vekt på for de 
temaene hvor planforslaget avviker fra vedtatte regionale eller kommunale planer, retningslinjer og 
føringer, eller når planforslaget får konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Avbøtende tiltak skal 
beskrives. 

OVERORDNEDE PLANER 

Reguleringsplan for Ørnvika Vest gjelder for området og endringen gjelder område BK3, lekeplass L3 
og turveg TD. Disse endres ikke i opprinnelig avgrensing. Planforutsetningene i gjeldende plan endres 
i liten grad. 

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Endringen er innenfor gjeldende reguleringsplan Ørnvika Vest og berører ikke andre eksisterende 
reguleringsplaner. 

FORM OG ARKITEKTUR 

Bygningstypen for to-mannsbolig er lik de andre oppførte to-mannsboligene innenfor 
reguleringsplanen.  

Planforslaget vil ikke endre vesentlig opplevelsen av landskapet og bygde omgivelser da område BK3 
ligger lavt i terrenget og oppleves som en videreføring av eksisterende utbygging i reguleringsplanen 
Ørnvika Vest. 

LEVEKÅR OG FOLKEHELSE 

Planen legger til rette for at turvegsystemet sørover i naturterrenget opprettholdes. 

UTEROM 

Det legges opp til private uteoppholdsareal for hver bolig i tillegg til felles lekeplass. 

NATURMANGFOLD 

I gjeldende reguleringsplan er det gjort en vurdering av hvordan den planlagte helhetlige 
utbyggingen vil påvirke naturmangfoldet. 

For den mindre reguleringsendringen vil gjennomføringen medføre at eksisterende naturområde 
innenfor område BK3 og veg vil bli redusert.  

Lekeplassen vil opparbeides som naturlekeplass. Omgivelsene beholdes mest mulig som i dag med 
tilpassing av lekeapparater. 
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SKOLE OG BARNEHAGE 

Det er tilstrekkelig skolekapasitet til å ta imot utbyggingen.  Det er vurdert i reguleringsplan for 
Ørnvika Vest ev. tiltak på skoleveg. Reguleringsendringen inneholder opparbeidelse av fortau som 
bedrer gangforhold for skoleveg. 

BARN OG UNGES INTERESSER 

Utbyggingen legger ikke beslag på areal som er avsatt til eller i bruk av barn- og unge. Opparbeiding 
av lekeplass og turdrag vil forbedre tilgang til lekeplass og naturområder og skaper sammenheng 
mellom lekeplasser i området. Det vil opparbeides lekeplass innenfor område L3 i forbindelse med 
utbyggingen som er i nær gangavstand fra alle planlagte boliger innenfor område BK3. 

ATKOMST OG VEG 

Kjøreveger, fortau og standard videreføres fra gjeldende plan. Det blir tilrettelagt for 2 midlertidige 
snuplasser i forbindelse med utbyggingen. Begge tilbakeføres til opprinnelig reguleringsformål ved 
videreføring av Veg1 i utbyggingstrinn 2 vestover. 

PARKERING 

Det opprettes 2 parkeringsplasser på egen tomt der 1 er i garasje/carport. 

TRAFIKKSIKKERHET 

Det videreføres fortau fra nord og reguleres som i gjeldende plan. Tilkomst til lekeplass L3 vil være 
via dagens turveg som opparbeides midlertidig til krav for universell utforming. 

VANNFORSYNING OG AVLØP 

Det må etableres nye stikk-tilknytninger på eksisterende hovedledningsnett for å kunne tilknytte 
etappe 1 til med tilstrekkelig kapasitet. For etappe 2 må både nytt hovedledningsnett i gate og 
stikkledningstilknytninger og -nett etableres.  

Se vedlagte VA-rammeplan for beskrevne tiltak for vann, spillvann og overvannshåndtering.  

ENERGI OG KLIMA 

Utbyggingen vil ikke endre påvirkning på lokalklima utover at naturområdet endres til bebyggelse. 
Energiløsninger videreføres som i opprinnelig plan. Avstand til kraftledning er avklart i gjeldende 
reguleringsplan. 

RISIKO OG SÅRBARHET – KONSEKVENSER 

Planforslagets forhold knyttet til: 

 Rasfare – Det er ingen registrert rasfare i området. 

 Flomfare – Det vil etableres avskjærende grøft i bakkant av tomtene for å unngå 
overvannsproblematikk fra terreng sør for planområdet. Det er en bekk nord for området 
som utløser et aktsomhetsområde for flom delvis inn på planområdet i nord. Denne vil bli 
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avgrenset mot boligene ved etablering av ny veg. Boligene ansees derfor ikke utsatt for flom 
da de ligger utenfor aktsomhetssonen og høyere i terrenget enn adkomstvegen. 

 Radon – Området ligger innenfor sone med moderat til lav aktsomhetsgrad. Det vil bli lagt 
radonsperre mot grunnen i hht. krav i TEK17. 

 Vind – Området er ikke vindutsatt, ligger lavt og skjermet av terrenget. 

 Støy – Bolig er ikke støyende formål. Boligområdet vil generere noe ekstra trafikk enn i dag, 
men mindre enn tilrettelagt for i opprinnelig plan. 

 Luftforurensning – Det legges ikke opp til tiltak som øker luftforurensingen utover vanlig 
boligformål. 

 Forurensning i grunnen - Det legges ikke opp til tiltak som gir forurensing i grunnen. 

 Beredskap og ulykkesrisiko – Det er god tilgang til området for nødetater. Ingen spesiell 
ulykkesrisiko i området. 

 Andre relevante ROS-tema – Ingen registrerte 

JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Konsekvenser for kommunen er overtakelse av veger og teknisk infrastruktur som bygges ut i 
kommunal standard. Utbygd infrastruktur nord for BK3 er allerede overtatt av kommunen. 

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Ingen registrerte. 

KONSEKVENSER FOR NABOER 

Ingen endringer i forhold til byggeformål i gjeldende reguleringsplan, men det legges opp til en 
reduksjon i antall boenheter, noe som vil påvirke naboene positivt. For nabobebyggelsen vil dagens 
tilstand i område BK3 endres fra naturområde til bebygd område. Turveg/stisystem til naturområde i 
vest samt til lekeplasser vil utbedres og gi bedre tilgang for alle brukergrupper.  

Det er ikke nær nabobebyggelse som blir berørt av utsikt eller endrede solforhold i forbindelse med 
planlagt utbygging. Trafikken i området vil øke noe etter ferdig utbygging i forhold til dagens 
situasjon, men området ligger nært adkomsten til boligområdet og vil ikke berøre boliger som ligger 
sør i området. 

INTERESSEMOTSETNINGER 

Ingen registrerte. 

AVVEINING AV VIRKNINGER 

Området utbygges etter intensjonen i opprinnelig reguleringsplan Ørnvika Vest og vil ikke tilføre nye 
moment som gir virkninger enn i opprinnelig plan utover en reduksjon av antall boenheter, noe som 
tolkes som en positiv endring. Overvannsproblematikk og forhold til eksisterende vannledninger er 
ivaretatt i planendringen. 
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8 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Plankart, datert 02.01.2021. Målestokk 1:500 i kartblad A3 

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser. Godkjent 28.02.2012, rev. 05.01.2021 med vedlegg «Detaljplan 
felt BF1 og BF2», vedtatt 14.10.2013. 

Vedlegg 3: VA-rammeplan m/tekstdel, ledningsplaner og detaljer datert 25.11.2020. 

Vedlegg 4: Illustrasjonsplan/situasjonsplan, datert 18.06.2020, rev. 20.11.2020. Målestokk 1:500 i 
kartblad A3. 

 

9 KILDER 

Kristiansund kommune: eByggWeb 

NVE: https://temakart.nve.no/tema/aktsomhet 

NIBIO: https://gardskart.nibio.no/ 

Naturbase: https://kart.naturbase.no/ 

NGU: https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 

 

 

 

 


