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PLANINITIATIV FOR GID 109/25  
FLATØYVEIEN 136, AMUNDØYA - FREI 
 
Vi oversender et planinitiativ for GID 109/25 på vegne av grunneierne, representert ved Per 
Øyvind Bjørshol. 
 
Eiendommen på 2 391 m2 er en del av et areal som i hovedsak er avsatt til industri i 
kommuneplanens arealdel. Grunneier ønsker å utvikle eiendommen til fritidsbebyggelse for 
utleie og ber kommunen å vurdere om det kan igangsettes en detaljregulering av 
eiendommen.  
 
Tomta har i lang tid vært disponert til industriformål uten at noen har vist interesse for å 
benytte eiendommen til et slikt formål. Det viser seg ved at bygningsmassen er til forfall. 
Deler av eiendommen er så falleferdig at det kan være til fare for barns leik.  
 

 
 
Dersom tiltaket må vente på rullering og ny behandling/godkjenning av kommuneplanen, vil 
dette ta svært lang tid og føre til ytterligere forverring av forholdene på eiendommen. Ei 
positiv holdning til planinitiativet vil medføre ei vesentleg arkitektonisk og miljømessig 
oppgradering av tomt og bygninger. Det vil tilføre ny aktivitet til et område som i dag ligger 
brakk. 
 
Nedenfor følger et planinitiativ i samsvar med § 1 i Forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering:  
 
a)  Formålet med planen: Legge til rette for fritidsbebyggelse. 
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b)  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 
 

 
 

Naboområdet i nord er LNF – område, ligger nord for atkomstvei og er i liten grad 
berørt av tiltaket. Nabo mot sør, GID 109/1, ligger også innafor området som er avsatt 
til industri. De har tidligere kommet med innspill til arealdelen i kommuneplanen om at 
de ser på industriformål som konfliktskapende og lite ønskelig. Det kan vurderes om 
det vil være hensiktsmessig å ta med industriområdet på naboeiendommen med i 
detaljreguleringen for å tilpasse formålsbruken. Dette må i så fall avklares med 
grunneier. Eventuelle formål kan være LNF eller LNF med spredt boligbebyggelse -
tilsvarende naboområder mot øst. Utenom dette vil ikke øvrige naboområder berøres 
i noen vesentlig grad av en detaljregulering. 

 
c)  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: Tiltakshaver ønsker å utvikle 

eiendommen til fritidsbebyggelse med inntil fire utleieenheter. I tillegg er det planlagt 
noen mindre bygninger, uthus/garasje, anneks, felles overdekka uteplass og to 
flytebrygger. Det er planlagt å rive eksisterende bygning som er i svært dårlig teknisk 
tilstand, jf. foto. Deler av eksisterende bygning (konstruksjoner etc.), er likevel i 
tilfredsstillende stand, slik at de kan benyttes ved bygging av den nye sjøbua. De nye 
bygningene er planlagt som ei småskala utbygging rundt mindre tun som gir gode 
uterom i ly for vær og vind.  

     
 Situasjonsplan Utomhusplan 
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d)  Utbyggingsvolum og byggehøyder: Bygga blir oppført i maksimalt to etasjer og vil 

tilpasse seg landskap og eksisterende miljø på en god måte. 
 
e)  Funksjonell og miljømessig kvalitet: Det legges opp til felles avkjørsel for GID 109/25 

og 109/01. Spørsmålet om avkjørsel og avstand til Flatøyveien er tidligere behandlet 
av Statens vegvesen. Godkjenning er gitt i brev pr. 23.09.15 på vilkår som utbygger 
vil ta hensyn til. Det legges til rette for gode kvaliteter utomhus med felles møtesteder 
og lekeareal sentralt i bilfritt tun.  
 
Eksisterende bygning, som er falleferdig, sperrer i dag for fri ferdsel langs sjøen. Når 
det meste av bygget blir revet, og tiltaket blir gjennomført med ny bygningsmasse, blir 
strandsona lettere tilgjengelig for de som måtte ønske å gå langs stranda eller 
oppholde seg her.  
 

f)  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser: Utbygginga vil ta 
hensyn til natur- og kulturmiljø ved god tilpassing til landskap og kystkultur. De nye 
bygningene vil innordne seg landskap og byggeskikk på en god måte. I området rundt 
på øya har det i senere år blitt gjennomført flere byggeprosjekt som gjelder 
opprusting/rehabilitering og nybygg av lignende karakter.  

 

  
        

Fasader mot sør og vest 

Foto fra nærområdet 
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g)  Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, samt 

pågående planarbeid: Tomta inngår i et område som er sett av til industriformål i 
kommuneplanens arealdel 2009 - 2020. En mindre del av tomta er avsatt til LNF – 
område. Vi antar at avgrensning mellom LNF og industri i eksisterende kommuneplan 
ved en feil er satt gjennom eksisterende bygning.  

 
Vi har ikke kjennskap til at det er igangsatt planarbeid i nærområdet. 
 

 
                                                                             Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
h)  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: Avklaring av behovet for 

framtidig industriareal. Grunneierne av GID 109/25 har ikke planer/ønsker om å 
utvikle eiendommen til industriformål. Det har heller ikke vært andre interessenter 
som ønsker å drive virksomhet med slikt formål i området. 

 
i)  Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet: En risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet samtidig med 
planforslaget. 

 
j)  Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om plan-

oppstart: Etter vår vurdering er det ingen spesielle instanser/interessenter det er 
behov for å sende oppstartsmelding til, utover den listen som vanligvis benyttes i en 
slik plansak i Kristiansund kommune.  
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k)  Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

naboer og andre berørte: Det ble avholdt møte den 12.06.18 med berørte etater i 
kommunen, jf. saksnr 20154/34687-19. Det avklares om dette møtet er tilstrekkelig 
som oppstartsmøte. I motsatt fall vil det bli avholdt et nytt møte. Eventuelle andre 
nødvendige avklaringsmøter avholdes etter behov.  

 
l)  Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: Planlagt formål vil endres fra industri i 
kommuneplanen til fritidsbebyggelse. Dette formålet er mer i samsvar med 
eksisterende naboområder, jf. pkt. f), enn ev. industrivirksomhet vil representere. Ut i 
fra dette vurderer vi det til at det ikke er krav om konsekvensutredning. Eventuelle 
tema som kommunen/ andre fagmyndigheter mener at må vurderes nærmere kan tas 
i planbeskrivelsen.  

 
Vi ber om at planinitiativet vurderes og håper på et positivt svar. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
_________________        
Asbjørn Bua         
Sivilarkitekt MNAL 
 
 
 
Kopi til: Per Ø. Bjørshol  E-post: per73@online.no 


