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HØRING PLAN OG DESIGNKONKURRANSE FRØYA HELSE- OG OMSORGSSENTER  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og omsorgssenter 

godkjennes.  

1. Hjerterom – Link Arkitektur AS  

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS  

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er foretatt 

forhandlinger med tilbyderne. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

- Juryens sluttrapport – samlet vurdering  

- Juryens sluttrapport – individuell vurdering  

- Erichsen og Horgen AS – Vurdering av energieffektive løsninger 

 

Saksopplysninger:   

 

Juryen har bestått av følgende medlemmer:  

1. Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune – konstituert rådmann  

2. Ann Kristin Sandvik, Frøya kommune – virksomhetsleder Pleie- og omsorg  

3. Otto Falkenberg, Frøya kommune – arkitekt  

4. Pål Terje Bekken, Frøya kommune – politisk representant  

5. Arvid Hammernes, Frøya kommune – politisk representant  

6. Astrid Reikvam, Arkitektformidling – sivilarkitekt MNAL (Juryens formann)  

 

Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam har vært engasjert som leder for juryen og utarbeidet juryens 

rapporter (individuell og samlet). Sven Hoff Johnstad i Abakus AS har vært engasjert som 

ansvarlig for konkurransetekniske forhold, samt som konkurransefunksjonær. Ekstern 

prosjektleder Ivar Sæter i XPRO AS og kommunens prosjektleder Torny Lillian Dahlø Sørlie har 

deltatt i juryens møter for KS og oppfølging av programkrav.  

 

Erichsen og Horgen AS er engasjert for ekstern vurdering av evalueringskriteriet energieffektive 

løsninger. Notat er utarbeidet som eget vedlegg og konklusjon er inkludert i evalueringsrapporter. 
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Deltagere/prekvalifiserte arkitekter:  

1. Arkitema Architects AS  

2. Link Arkitektur AS  

3. Streken AS i samarbeid med Ratio AS  

 

Mottatte forslag:  

Det er bekreftet og dokumentert at følgende forslag er mottatt rettidig innen 18.01.2019 

 

Motto (alfabetisk rekkefølge): Leveranse: 

    

«Frøyahagene» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Hjerterom» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Lophelia» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

 

Utstilling / offentliggjøring av forslagene:  

Forslagene ble offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 31. januar 2019 og plansjer ble stilt ut 

for offentligheten i slutten av uke 5. Det ble tilrettelagt for å kunne gi synspunkter på forslagene fra 

lokalmiljøet til kommunen frem til 10. februar 2019. Tilbakemeldingen ble samlet forelagt juryen før 

endelige konklusjoner i juryens rapporter.  

 

Jurymøter:  

Juryen har hatt følgende 4 evalueringsmøter i januar og februar 2019 før det ble konkludert med 

vinnere av konkurransen: 23.01, 30.01, 06.02 og 13.02.2019 (siste møte som Skype møte)  

Protokoll for kritikk samlet og individuell ble signert og anonymiteten ble deretter brutt ved at 

navnekonvolutt og pristilbud ble åpnet. Juryens avgjørelse ble deretter offentliggjort. 

 

Evaluering:  

Forslag til løsninger er evaluert etter de forutsetninger som er beskrevet i konkurranseprogrammet.  

Gjennom prosjektkonkurransen er det forutsatt å finne fram til de løsningsforslagene som samlet sett 

ivaretar konkurransens forutsetninger og krav på en best mulig måte.  

Juryens rapport inneholder både samlet vurdering av forslagene og juryens konklusjoner fra 

juryarbeidet samt individuelle vurderinger, som dokumentasjon for juryens konklusjoner.  

 

Kriterier for bedømmelse.  

I uprioritert rekkefølge er følgende kriterier grunnlag for juryens bedømmelse av mottatte 

løsningsforslag:  

 

Arkitektonisk grep  

Prosjektet vurderes ut fra arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til funksjoner, 

landskap, omgivelser forøvrig, samt materialvalg.  

Byggets utforming som helsebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet vurderes.  

Det forutsettes solid robust materialbruk av varig kvalitet. Det skal være fokus på lave LCC kostnader 

og driftsoptimale løsninger. 

 

Forholdet til omgivelser  

Prosjektet vurderes ut fra samlet helhetlig disponering av tomten med plassering av bygninger og 

utendørs funksjoner, samt adkomstforhold og varelevering.  
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Adkomst situasjon gangveier og uteoppholdsareal er særlig vesentlig å vurdere i forhold til anleggets 

øvrige funksjoner.  

 

Funksjonalitet  

Prosjektet vurderes ut fra oppfyllelse av gjeldende funksjonsanalyse og romprogram. Universell 

tilgjengelighet vurderes særskilt.  

Prosjektets utviklingsmuligheter og potensialet for videre bearbeiding, vurderes i sammenheng med 

generelle vurderinger av konseptets generalitet og fleksibilitet. 

 

Arealøkonomi  

Arealøkonomi og arealeffektivitet vurderes spesielt, da dette er av stor betydning for prosjektets 

totaløkonomi.  

Hvordan arealene utnyttes, samt brutto- /nettoareal, sjekkes da spesielt.  

Andre særskilte forhold knyttet til tekniske løsninger som vurderes å være kostnadsdrivende vil også 

bli vurdert.  

 

Energieffektive løsninger  

Miljøambisjonen for prosjektet er at det skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. Det 

legges til rette for solceller/solfangere, og det skal være forenklede og bygningsintegrerte 

ventilasjonsløsninger. Det skal planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i 

konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Det skal også vurderes nye løsninger for lavkarbon-

betong i grunn og fundamenter.  

 

Kåring av vinnere  

Først etter at juryen har avsluttet evalueringsarbeidet og sluttprotokollen er signert, vil pris 

/deltakerinformasjon gjøres kjent (anonymiteten brytes).  

Det er kåret 2 vinnere som er rangert. Rangering gjøres kjent for deltakerne før kontraktsforhandling. 

Det er kommunens intensjon å videreføre oppdraget med den vinneren som av juryen er rangert som 

best. Juryens kåring av vinner(e) av plan- og designkonkurranse skal behandles politisk. Det vil da bli 

tatt endelig stilling til videreføring av foreliggende utkast og ev. andre kontraktsmessige forhold.  

 

Vurdering:  

Juryen har i sitt arbeid forholdt seg til gjeldende konkurranseprogram med alle vedlegg og 

evalueringskriterier. Likebehandling av forslagene etter disse kriteriene, har vært vesentlig i juryens 

arbeid.  

Hvordan ny bebyggelse skal fungere med de vær, vind og tomtespesifikke forhold som er på stedet, 

har særlig vært tema i juryens arbeid. Plassering av volum, utsikt og anleggets uteoppholdsareal samt 

offentlig gangvei er da vektet i forhold til dette.  

Det er i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan helsehuset er forutsatt å kunne bidra til at brukere 

/pasienter skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Effektive fleksible funksjonsareal og kvalitativt 

gode fellesareal vil best ivareta dette. Fellesareal som kan fungere godt for nærmiljøet forøvrig, har 

også særlig blitt vurdert.  

De prosjektene som samlet sett best svarer ut oppgaven etter gjeldende konkurransegrunnlag, kåres 

som vinnere.  

 

1.Arkitektonisk grep  

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som institusjonsbebyggelse. 

Mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et 

godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet forøvrig. Alle konkurranseforslagene viser 

løsninger hvor disse forhold er vektlagt. Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte 

uteoppholdsareal i alle forslagene. «Frøyahagene» etablerer i tillegg atrium, som også sikrer tett 

dialog mellom utvendige og innvendige areal i størst mulig omfang.  
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Det ble i konkurransegrunnlaget åpnet for at reguleringshøyder og bebyggelsens avgrensning mv. vil 

kunne avvike noe fra gjeldende regulering, men da forutsatt å kunne behandles som mindre vesentlig 

endring med ev. dispensasjon fra planen i et videre prosjektforløp. Både «Frøyahagene» og 

«Hjerterom» viser noe avvik, som da er forutsatt å kunne behandles som mindre vesentlig endring i 

forhold til reguleringsplanen i samsvar med konkurransegrunnlagets spesifikasjoner for dette.  

 

Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og dagslysforhold i både 

«Frøyahagene» og «Lophelia» på en god måte. «Hjerterom» er gitt de beste utsiktsforhold for 

bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer begrenset utsikt. Det er også 

mer uklart hvordan «Hjerterom» planlegger massebalanse i øst, når naturlig lavere nivå ikke benyttes 

for bokollektivet.  

 

Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i «Frøyahagene» og 

«Hjerterom». «Hjerterom» har også valgt repeterende skrådde tak tilsvarende stedlig bebyggelse mot 

sjøen. Juryen er imidlertid her noe usikker på tekniske løsninger i takoverganger og formmessige 

løsninger mot de større volumene til helsehuset. Juryen har vurdert at «Frøyahagene» sammenstiller 

saltak på en god måte med referanser til både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige 

tekniske installasjoner som solceller/solfangere på tak. «Lophelia» viser flate tak med tekniske rom 

plassert på disse. Juryen mener plassering av solceller/solfangere ikke er tydelig nok begrunnet i 

forslaget.  

 

Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Både «Hjerterom» og 

«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god oversikt 

og gjenkjennelse. «Lophelia» viser mindre varierte fasader slik at gjenkjennelse og markering av ulike 

deler av anlegget er mindre god. «Hjerterom» etablerer lite markant fasade mot hovedvei, slik at 

adkomst mot denne er for lite tydelig. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende 

varierte fasader og god markering av anlegget mot hovedvei, samt sikring av brukshus med særpreg 

for nærmiljøet forøvrig.  

Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i alle 

forslagene. Forslagene viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig.  

 

2.Forhold til omgivelsene  

Alle forslagene viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede areal og dertil varierte 

kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på Frøya. Etablering 

av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig. Alle forslagene viser løsningen hvor 

dette er vektlagt. «Frøyahagene» har også etablert 3 indre gårdsrom, som ytterligere sikrer helt 

skjermede uteoppholdsareal på en god måte. Juryen mener disse gårdsrommene gir anlegget kvaliteter 

i grensesnittet mellom utvendige og innvendige areal.  

Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært av små 

busker og gress/myr. Både «Lophelia» og «Frøyahagene» viderefører dette grepet på en god måte i 

forslagene. For «Hjerterom» er arealene ytterligere bearbeidet med større omfang fast dekke, som 

juryen mener i mer begrenset grad er tilpasset stedlig vegetasjon med mer landlig preg og dertil 

værforhold.  

 

De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert gangvei 

mellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg med fast dekke og adkomstvei for bil 

til hovedinngang, samt hager/fellesareal tett mot denne. Juryen mener forutsetningene med offentlig 

gangvei gjennom området, på denne måten blir forringet, når den skal kombineres som bilvei og ligge 

tett på hager/fellesareal. «Lophelia» foreslår gangvei hvor generasjonslekeplass og sansehager ligger 

langs denne strengen, samt at den krysser daglig og direkte forbindelse mellom helsehuset og 

bokollektivet. Juryen mener gangveien på denne måten i mindre grad sikres som tydelig offentlig  
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gangforbindelse gjennom området. «Frøyahagene» viser mer offentlige aktiviteter langs gangvei og 

fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på denne 

måten, best løser gangvei som tydelig offentlig gangforbindelse, med merverdi gjennom området.  

 

Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet plassert 

mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd på egnet måte, mens 

bokollektivets sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig kobling til innvendige fellesareal. I 

«Frøyahagene» er helsehusets sansehage ikke tydelig koblet mot dagsenteret som etterspurt. Bruk av 

sansehagene som atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede 

uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt 

tydelig grep for etablering av sansehager.  

Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke trafikanter.  

 

I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet plassdannelse, slik at 

parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter parkeringsareal så tett mot 

hovedinngang, at hyggelige oppholdsareal i mindre grad kan løses ved denne. Hovedinngang er også 

plassert i ytterkant av anlegget, vurdert som en mindre optimal løsning. «Hjerterom» plasserer 

parkering i egnet avstand til sentral hovedinngang, men biladkomst for leveranser trekkes unødig lang 

inn i området ment for myke trafikanter. «Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra 

hovedinngang, slik at gode oppholdsareal kan sikres ved denne.  

Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 

mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen.  

 

3.Funksjonalitet  

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles i soner 

og todelt dagsenter er forutsatt med egen avdeling for demente og utgang til sansehage. I «Lophelia» 

er dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje blir på denne måten ikke inkludert 

mot dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som 

mindre godt løst. «Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som 

brukshus er dagsenter i «Frøyahagene» best løst med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget 

mot hovedadkomst. Forslaget viser imidlertid også en del av dagsenteret i etasjen over hovedplanet, 

som er vurdert som mindre optimalt for sambruk. Direkte kontakt fra dagsenter mot sansehage 

mangler også i dette forslaget. «Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt, 

med tett kobling av arealene for fleksibel sambruk.  

Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» og «Frøyahagene» viser dette løst, er også 

vurdert av juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og for nærmiljøet 

forøvrig. «Lophelia» har plassert kantine i avstand til dagsenter, som er vurdert som mindre godt, for 

best mulig sambruk av disse arealene.  

 

Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot kantines areal. 

Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for kjøkken og kantine. 

«Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantine. Juryen mener dette er en 

mindre god løsning, for effektiv kantinedrift.  

Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan i alle forslagene. 

«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser imidlertid best kobling av disse arealene mot øvrige fellesareal 

for effektiv og fleksibel bruk.  

 

Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene.  

Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i alle forslagene. «Lophelia» og «Frøyahagene» 

etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom på en god måte. Særlig «Frøyahagene» etablere best 

utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset.  
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Adkomst til pasientrommene i helsehuset løses best i «Lophelia» og «Frøyahagene» da korridor er 

vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys 

mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår 

rette korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for 

helsehusets pasientrom.  

 

Pårørende leilighet er generelt lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i helsehuset i «Lophelia» og 

«Hjerterom» på hensiktsmessig måte. «Frøyahagene» har etter juryens vurdering vist pårørende 

leilighet for tett koblet mot ansatte areal.  

Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan i alle konkurranseforslagene. «Lophelia» og 

«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i samsvar med 

konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er etablert for de med bolig i 2. etasje, da 

helsehuset er lagt lavere i terrenget i disse forslagene. «Hjerterom» etablere best utsikt til flest mulig i 

bofellesskapet på en god måte, da disse boligene er plassert øst i området.  

 

Tilsvarende pasientrom i helsehuset løser «Lophelia» og «Frøyahagene» best adkomst situasjon til 

boligene i bokollektivet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 

«Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium (som i helsehuset), som er vurdert som 

en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer 

institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for bokollektivet.  

Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. «Lophelia» og 

«Hjerterom» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets hovedplan på en god 

måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. Denne plasseringen er vurdert av 

juryen som noe mindre sentral for effektiv drift.  

 

4.Arealøkonomi  

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for prosjektets 

totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt vurdert.  

Både «Lophelia» og «Frøyahagene» foreslår noe nettoareal utover programareal. Juryen mener 

generelt det er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektene 

er vurdert om de har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal 

økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det vurdert som realistisk å nedskalere 

disse til programareal, uten at dette går på bekostning av prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av 

nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon i bruttoareal.  

«Hjerterom» er vurdert av juryen tydelig å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en svært god 

måte.  

Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et videre 

prosjektforløp.  

 

5.Energieffektive løsninger  

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektenes energieffektive løsninger.  

Det er vurdert at de tre forslagene i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget, 

enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike kriteriene eller ved å vise forståelse for 

hva som kreves ved å dokumentere oppfyllelse. Eksempel på dette er bæreevne i trekonstruksjon i 

forhold til planlagte bygning, eller ved å beregne energibehovet. Potensialet for å oppnå høy ytelse 

innen klima, energi og miljø er tilstede i alle forslagene.  

Løsningsforslaget «Lophelia» fremstår som det forslaget som oppfyller kriterier knyttet til energi og 

miljø i konkurransen noe bedre enn «Hjerterom» og «Frøyahagene».  
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Konklusjon  

 

Konkurransedeltakerne i begrenset plan- og designkonkurranse for Frøya helse- og omsorgssenter har 

samlet sett levert et godt grunnlag for evaluering. Prosjektforslagene viser alternative løsninger for 

nytt helse- og omsorgssenter, belyst på en god måte.  

Juryen har vurdert prosjektene i forhold til arkitektonisk grep, forhold til omgivelser, funksjonalitet, 

arealøkonomi, samt energieffektive løsninger. Særlig har juryen vurdert hvordan ny bebyggelse vil 

fungere med de vær og tomtespesifikke forhold som er på dette stedet. Plassering av volum og 

hvordan uteoppholdsareal samspiller med volum og innvendige areal er også likeledes særlig vurdert, 

samt effektive funksjonsareal for sambruk og fleksibilitet. De prosjektene som samlet sett svarer best 

på oppgaven iht. gjeldende konkurransegrunnlag, kåres som vinnere.  

 

Prosjektene er rangert av juryen som følger:  

1. «Hjerterom»  

2. «Frøyahagene»  
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1. GANGS HØRING - KOMMUNEPLANENES AREALDEL - BRUKERRÅD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunalt brukerråd i Frøya kommune tar planforslag for kommuneplanens arealdel 2018-2030 til 1. 

gangs høring og offentlig ettersyn, til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse 

Planbestemmelser 

Plankart (2 stk – Fast-Frøya og Øyrekka) 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens 

arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyse (kun plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er vedlagt). Alle dokumenter ligger i sin 

helhet på kommunens hjemmeside, og i papirversjon i kommunens servicekontor.  

 Planbeskrivelsen angir planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og 

retningslinjer som gjelder for området.  

 Planbestemmelser med retningslinjer utfyller og utdyper den fastsatte arealbruken og vilkårene for den. 

Bestemmelsene er juridisk bindende. 

 Plankart er kartet over arealformål og hensynssoner.  

 

Planbestemmelse §§ 28.1 og 28.2 Naust/Utforming av bygg i strandsonen, er under revidering og vil innarbeides 

i planforslaget ved et senere tidspunkt.  

 

Innbyggere, næringsliv, organisasjoner, sektormyndigheter og andre interessenter kan komme med merknader og 

innspill til planforslaget. 

Høringsfrist for 1.gangs høring og offentlig ettersyn er satt til: 12. april 2019. 

 

Om planforslaget 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen. 

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-31.05.2018.  

Det ble gjennomfort flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  
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 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene møtte mellom 

30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å bistå med 

utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt kom det inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, ønske om 

opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, arealbruk 

m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse (Ligger ikke vedlagt saken)  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 

virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

 

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. ROS-

analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne 

grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil 

følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i fremlagte sakspapirer anbefales det at kommunalt brukerråd tar planforslag til kommuneplanens 

arealdel 2018-2030 til orientering.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt planstrategi og planprogram.  
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MØTEPLAN 1. HALVÅR 2019 - KOMMUNALT BRUKERRÅD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KBR             

 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteplan 1.halvår 2019. 
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ORIENTERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Avklaring rundt serverings- og skjenkebevillinger og universell utforming på bygg hvor det 

drives virksomhet åpent for allmennheten.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunalt Brukerråd den 28.11.2018 sak 23/18 

 

Vedtak: 

Orienteringen utsettes til neste møte i kommunalt brukerråd.  

 

Enstmmig. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 28.11.18 godkjennes som fremlagt. 

 

 

Vedlegg: 

  

Protokoll fra møte 28.11.18. 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunalt Brukerråd:
Møtested:
Møterom Teknisk

Møtedato:
28. 11.2018

Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
10:00-12:00 4 av 5

Frå og med sak:
Til og med sak:

20/18
23/18

Faste representanter i Kommunalt Brukerråd i perioden 2015 - 2019

Medlemmer:

Ivar Martin Johansen, nestleder
Ole Håkon Karlsen

Halgeir Sandvik
Marry Greiff
Medlemmer, politisk oppnevnt:

Heidi Taraldsen, leder

Varamedlemmer i rekkefølee:
Kirsten R. Antonsen

Rigmor Mathisen
Cathrine Garder Ovem

Edmund Holm

Varamedlem^

Sigmn Sumstad Sørdal

Faste representanter med forfall:

Heidi Taraldsen, leder
Ivar Martin Johansen, nestleder

Vararepresentanter som møtte:

Rigmor Mathisen

Merknader:

l. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift

t-lot/^)^
Hallgeir Sandvik
Fungerende leder

Jci,n,n>A.-7fctr^<ss2>cn Oondv^
Janne Andersen Sandvik

Sekretær
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20/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 12.09. 18 OG 22. 10. 18

Vedtak:

Protokoll frå møte 12.09.18 og 22. 10.18 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 12.09. 18 og 22. 10. 18 godkjennes som fremlagt.



21/18

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022 - HØRING
KOMMUNALT BRUKERRÅD

Vedtak:

Kommunalt brukerråd gir følgende uttalelse til Budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram
2019-2022:

Kommunalt brukerråd stiller seg bak formannskapets forslag til vedtak.

Enstemmig.

Behandling:

Brukerrådets behandling i møte 28.11.18:

Kommunalt brukerråd stiller seg bak formannskapets forslag til vedtak.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt bmkerråd gir følgende uttalelse til Budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019 -
2022:

22/18

PERMISJONREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I FRØYA - HØMNG KOMMUNALT
BRUKERRÅD

Vedtak:

Kommunalt brukerråd gir følgende uttalelse til Permisjonsreglementet for grunnskolene i Frøya:

Kommunalt brukerråd stiller seg bak rådmannens forslag til vedtak og har ingen andre innvendiner.

Enstemmig.

Behandling:

Brukerrådets behandling i møte 28.11.18:

Kommunalt brukerråd stiller seg bak rådmannens forslag til vedtak og har ingen andre innvendinger.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt brukerråd gir følgende uttalelse til Permisjonsreglementet for gmnnskolene i Frøya:



23/18
ORIENTERING

Orienteringen utsettes til neste møte i kommunalt brukerråd.

Enstmmig.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/469    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunalt Brukerråd 

 

HØRING PLAN OG DESIGNKONKURRANSE FRØYA HELSE- OG 

OMSORGSSENTER  

 

 

Forslag til vedtak: 
Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og omsorgssenter 

godkjennes.  

1. Hjerterom – Link Arkitektur AS  

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS  

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er foretatt 

forhandlinger med tilbyderne. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Juryens sluttrapport – samlet vurdering  

- Juryens sluttrapport – individuell vurdering  

- Erichsen og Horgen AS – Vurdering av energieffektive løsninger 

 

Saksopplysninger:   

 

Juryen har bestått av følgende medlemmer:  

1. Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune – konstituert rådmann  

2. Ann Kristin Sandvik, Frøya kommune – virksomhetsleder Pleie- og omsorg  

3. Otto Falkenberg, Frøya kommune – arkitekt  

4. Pål Terje Bekken, Frøya kommune – politisk representant  

5. Arvid Hammernes, Frøya kommune – politisk representant  

6. Astrid Reikvam, Arkitektformidling – sivilarkitekt MNAL (Juryens formann)  

 

Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam har vært engasjert som leder for juryen og utarbeidet juryens 

rapporter (individuell og samlet). Sven Hoff Johnstad i Abakus AS har vært engasjert som 

ansvarlig for konkurransetekniske forhold, samt som konkurransefunksjonær. Ekstern prosjektleder 

Ivar Sæter i XPRO AS og kommunens prosjektleder Torny Lillian Dahlø Sørlie har deltatt i 

juryens møter for KS og oppfølging av programkrav.  

 

Erichsen og Horgen AS er engasjert for ekstern vurdering av evalueringskriteriet energieffektive 

løsninger. Notat er utarbeidet som eget vedlegg og konklusjon er inkludert i evalueringsrapporter. 

 

Deltagere/prekvalifiserte arkitekter:  



1. Arkitema Architects AS  

2. Link Arkitektur AS  

3. Streken AS i samarbeid med Ratio AS  

 

Mottatte forslag:  

Det er bekreftet og dokumentert at følgende forslag er mottatt rettidig innen 18.01.2019 

 

Motto (alfabetisk rekkefølge): Leveranse: 

  

«Frøyahagene» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Hjerterom» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Lophelia» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

 

Utstilling / offentliggjøring av forslagene:  

Forslagene ble offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 31. januar 2019 og plansjer ble stilt ut for 

offentligheten i slutten av uke 5. Det ble tilrettelagt for å kunne gi synspunkter på forslagene fra 

lokalmiljøet til kommunen frem til 10. februar 2019. Tilbakemeldingen ble samlet forelagt juryen før 

endelige konklusjoner i juryens rapporter.  

 

Jurymøter:  

Juryen har hatt følgende 4 evalueringsmøter i januar og februar 2019 før det ble konkludert med 

vinnere av konkurransen: 23.01, 30.01, 06.02 og 13.02.2019 (siste møte som Skype møte)  

Protokoll for kritikk samlet og individuell ble signert og anonymiteten ble deretter brutt ved at 

navnekonvolutt og pristilbud ble åpnet. Juryens avgjørelse ble deretter offentliggjort. 

 

Evaluering:  

Forslag til løsninger er evaluert etter de forutsetninger som er beskrevet i konkurranseprogrammet.  

Gjennom prosjektkonkurransen er det forutsatt å finne fram til de løsningsforslagene som samlet sett 

ivaretar konkurransens forutsetninger og krav på en best mulig måte.  

Juryens rapport inneholder både samlet vurdering av forslagene og juryens konklusjoner fra 

juryarbeidet samt individuelle vurderinger, som dokumentasjon for juryens konklusjoner.  

 

Kriterier for bedømmelse.  

I uprioritert rekkefølge er følgende kriterier grunnlag for juryens bedømmelse av mottatte 

løsningsforslag:  

 

Arkitektonisk grep  

Prosjektet vurderes ut fra arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til funksjoner, 

landskap, omgivelser forøvrig, samt materialvalg.  

Byggets utforming som helsebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet vurderes.  

Det forutsettes solid robust materialbruk av varig kvalitet. Det skal være fokus på lave LCC kostnader 

og driftsoptimale løsninger. 

 

Forholdet til omgivelser  

Prosjektet vurderes ut fra samlet helhetlig disponering av tomten med plassering av bygninger og 

utendørs funksjoner, samt adkomstforhold og varelevering.  



Adkomst situasjon gangveier og uteoppholdsareal er særlig vesentlig å vurdere i forhold til anleggets 

øvrige funksjoner.  

 

Funksjonalitet  

Prosjektet vurderes ut fra oppfyllelse av gjeldende funksjonsanalyse og romprogram. Universell 

tilgjengelighet vurderes særskilt.  

Prosjektets utviklingsmuligheter og potensialet for videre bearbeiding, vurderes i sammenheng med 

generelle vurderinger av konseptets generalitet og fleksibilitet. 

 

Arealøkonomi  

Arealøkonomi og arealeffektivitet vurderes spesielt, da dette er av stor betydning for prosjektets 

totaløkonomi.  

Hvordan arealene utnyttes, samt brutto- /nettoareal, sjekkes da spesielt.  

Andre særskilte forhold knyttet til tekniske løsninger som vurderes å være kostnadsdrivende vil også bli 

vurdert.  

 

Energieffektive løsninger  

Miljøambisjonen for prosjektet er at det skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. Det 

legges til rette for solceller/solfangere, og det skal være forenklede og bygningsintegrerte 

ventilasjonsløsninger. Det skal planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i 

konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Det skal også vurderes nye løsninger for lavkarbon-

betong i grunn og fundamenter.  

 

Kåring av vinnere  

Først etter at juryen har avsluttet evalueringsarbeidet og sluttprotokollen er signert, vil pris 

/deltakerinformasjon gjøres kjent (anonymiteten brytes).  

Det er kåret 2 vinnere som er rangert. Rangering gjøres kjent for deltakerne før kontraktsforhandling. 

Det er kommunens intensjon å videreføre oppdraget med den vinneren som av juryen er rangert som 

best. Juryens kåring av vinner(e) av plan- og designkonkurranse skal behandles politisk. Det vil da bli 

tatt endelig stilling til videreføring av foreliggende utkast og ev. andre kontraktsmessige forhold.  

 

Vurdering:  

Juryen har i sitt arbeid forholdt seg til gjeldende konkurranseprogram med alle vedlegg og 

evalueringskriterier. Likebehandling av forslagene etter disse kriteriene, har vært vesentlig i juryens 

arbeid.  

Hvordan ny bebyggelse skal fungere med de vær, vind og tomtespesifikke forhold som er på stedet, har 

særlig vært tema i juryens arbeid. Plassering av volum, utsikt og anleggets uteoppholdsareal samt 

offentlig gangvei er da vektet i forhold til dette.  

Det er i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan helsehuset er forutsatt å kunne bidra til at brukere 

/pasienter skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Effektive fleksible funksjonsareal og kvalitativt gode 

fellesareal vil best ivareta dette. Fellesareal som kan fungere godt for nærmiljøet forøvrig, har også 

særlig blitt vurdert.  

De prosjektene som samlet sett best svarer ut oppgaven etter gjeldende konkurransegrunnlag, kåres 

som vinnere.  

 

1.Arkitektonisk grep  

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som institusjonsbebyggelse. 

Mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et 

godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet forøvrig. Alle konkurranseforslagene viser 

løsninger hvor disse forhold er vektlagt. Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte 

uteoppholdsareal i alle forslagene. «Frøyahagene» etablerer i tillegg atrium, som også sikrer tett dialog 

mellom utvendige og innvendige areal i størst mulig omfang.  



Det ble i konkurransegrunnlaget åpnet for at reguleringshøyder og bebyggelsens avgrensning mv. vil 

kunne avvike noe fra gjeldende regulering, men da forutsatt å kunne behandles som mindre vesentlig 

endring med ev. dispensasjon fra planen i et videre prosjektforløp. Både «Frøyahagene» og 

«Hjerterom» viser noe avvik, som da er forutsatt å kunne behandles som mindre vesentlig endring i 

forhold til reguleringsplanen i samsvar med konkurransegrunnlagets spesifikasjoner for dette.  

 

Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og dagslysforhold i både 

«Frøyahagene» og «Lophelia» på en god måte. «Hjerterom» er gitt de beste utsiktsforhold for 

bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer begrenset utsikt. Det er også 

mer uklart hvordan «Hjerterom» planlegger massebalanse i øst, når naturlig lavere nivå ikke benyttes 

for bokollektivet.  

 

Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i «Frøyahagene» og 

«Hjerterom». «Hjerterom» har også valgt repeterende skrådde tak tilsvarende stedlig bebyggelse mot 

sjøen. Juryen er imidlertid her noe usikker på tekniske løsninger i takoverganger og formmessige 

løsninger mot de større volumene til helsehuset. Juryen har vurdert at «Frøyahagene» sammenstiller 

saltak på en god måte med referanser til både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige 

tekniske installasjoner som solceller/solfangere på tak. «Lophelia» viser flate tak med tekniske rom 

plassert på disse. Juryen mener plassering av solceller/solfangere ikke er tydelig nok begrunnet i 

forslaget.  

 

Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Både «Hjerterom» og 

«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god oversikt 

og gjenkjennelse. «Lophelia» viser mindre varierte fasader slik at gjenkjennelse og markering av ulike 

deler av anlegget er mindre god. «Hjerterom» etablerer lite markant fasade mot hovedvei, slik at 

adkomst mot denne er for lite tydelig. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende 

varierte fasader og god markering av anlegget mot hovedvei, samt sikring av brukshus med særpreg for 

nærmiljøet forøvrig.  

Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i alle 

forslagene. Forslagene viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig.  

 

2.Forhold til omgivelsene  

Alle forslagene viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede areal og dertil varierte 

kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på Frøya. Etablering 

av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig. Alle forslagene viser løsningen hvor 

dette er vektlagt. «Frøyahagene» har også etablert 3 indre gårdsrom, som ytterligere sikrer helt 

skjermede uteoppholdsareal på en god måte. Juryen mener disse gårdsrommene gir anlegget kvaliteter i 

grensesnittet mellom utvendige og innvendige areal.  

Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært av små 

busker og gress/myr. Både «Lophelia» og «Frøyahagene» viderefører dette grepet på en god måte i 

forslagene. For «Hjerterom» er arealene ytterligere bearbeidet med større omfang fast dekke, som 

juryen mener i mer begrenset grad er tilpasset stedlig vegetasjon med mer landlig preg og dertil 

værforhold.  

 

De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert gangvei 

mellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg med fast dekke og adkomstvei for bil 

til hovedinngang, samt hager/fellesareal tett mot denne. Juryen mener forutsetningene med offentlig 

gangvei gjennom området, på denne måten blir forringet, når den skal kombineres som bilvei og ligge 

tett på hager/fellesareal. «Lophelia» foreslår gangvei hvor generasjonslekeplass og sansehager ligger 

langs denne strengen, samt at den krysser daglig og direkte forbindelse mellom helsehuset og 

bokollektivet. Juryen mener gangveien på denne måten i mindre grad sikres som tydelig offentlig  



gangforbindelse gjennom området. «Frøyahagene» viser mer offentlige aktiviteter langs gangvei og 

fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på denne 

måten, best løser gangvei som tydelig offentlig gangforbindelse, med merverdi gjennom området.  

 

Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet plassert 

mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd på egnet måte, mens 

bokollektivets sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig kobling til innvendige fellesareal. I 

«Frøyahagene» er helsehusets sansehage ikke tydelig koblet mot dagsenteret som etterspurt. Bruk av 

sansehagene som atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede 

uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt 

tydelig grep for etablering av sansehager.  

Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke trafikanter.  

 

I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet plassdannelse, slik at 

parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter parkeringsareal så tett mot 

hovedinngang, at hyggelige oppholdsareal i mindre grad kan løses ved denne. Hovedinngang er også 

plassert i ytterkant av anlegget, vurdert som en mindre optimal løsning. «Hjerterom» plasserer 

parkering i egnet avstand til sentral hovedinngang, men biladkomst for leveranser trekkes unødig lang 

inn i området ment for myke trafikanter. «Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra 

hovedinngang, slik at gode oppholdsareal kan sikres ved denne.  

Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 

mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen.  

 

3.Funksjonalitet  

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles i soner og 

todelt dagsenter er forutsatt med egen avdeling for demente og utgang til sansehage. I «Lophelia» er 

dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje blir på denne måten ikke inkludert mot 

dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre 

godt løst. «Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er 

dagsenter i «Frøyahagene» best løst med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget mot 

hovedadkomst. Forslaget viser imidlertid også en del av dagsenteret i etasjen over hovedplanet, som er 

vurdert som mindre optimalt for sambruk. Direkte kontakt fra dagsenter mot sansehage mangler også i 

dette forslaget. «Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt, med tett kobling av 

arealene for fleksibel sambruk.  

Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» og «Frøyahagene» viser dette løst, er også 

vurdert av juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og for nærmiljøet 

forøvrig. «Lophelia» har plassert kantine i avstand til dagsenter, som er vurdert som mindre godt, for 

best mulig sambruk av disse arealene.  

 

Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot kantines areal. 

Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for kjøkken og kantine. 

«Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantine. Juryen mener dette er en 

mindre god løsning, for effektiv kantinedrift.  

Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan i alle forslagene. 

«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser imidlertid best kobling av disse arealene mot øvrige fellesareal 

for effektiv og fleksibel bruk.  

 

Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene.  

Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i alle forslagene. «Lophelia» og «Frøyahagene» 

etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom på en god måte. Særlig «Frøyahagene» etablere best 

utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset.  



Adkomst til pasientrommene i helsehuset løses best i «Lophelia» og «Frøyahagene» da korridor er 

vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot 

korridor via atrium, som er vurdert som en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette 

korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for 

helsehusets pasientrom.  

 

Pårørende leilighet er generelt lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i helsehuset i «Lophelia» og 

«Hjerterom» på hensiktsmessig måte. «Frøyahagene» har etter juryens vurdering vist pårørende 

leilighet for tett koblet mot ansatte areal.  

Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan i alle konkurranseforslagene. «Lophelia» og 

«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i samsvar med 

konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er etablert for de med bolig i 2. etasje, da 

helsehuset er lagt lavere i terrenget i disse forslagene. «Hjerterom» etablere best utsikt til flest mulig i 

bofellesskapet på en god måte, da disse boligene er plassert øst i området.  

 

Tilsvarende pasientrom i helsehuset løser «Lophelia» og «Frøyahagene» best adkomst situasjon til 

boligene i bokollektivet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 

«Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium (som i helsehuset), som er vurdert som 

en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer 

institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for bokollektivet.  

Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. «Lophelia» og 

«Hjerterom» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets hovedplan på en god 

måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. Denne plasseringen er vurdert av 

juryen som noe mindre sentral for effektiv drift.  

 

4.Arealøkonomi  

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for prosjektets 

totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt vurdert.  

Både «Lophelia» og «Frøyahagene» foreslår noe nettoareal utover programareal. Juryen mener 

generelt det er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektene 

er vurdert om de har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal 

økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det vurdert som realistisk å nedskalere 

disse til programareal, uten at dette går på bekostning av prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av 

nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon i bruttoareal.  

«Hjerterom» er vurdert av juryen tydelig å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en svært god 

måte.  

Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et videre 

prosjektforløp.  

 

5.Energieffektive løsninger  

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektenes energieffektive løsninger.  

Det er vurdert at de tre forslagene i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget, 

enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike kriteriene eller ved å vise forståelse for hva 

som kreves ved å dokumentere oppfyllelse. Eksempel på dette er bæreevne i trekonstruksjon i forhold 

til planlagte bygning, eller ved å beregne energibehovet. Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, 

energi og miljø er tilstede i alle forslagene.  

Løsningsforslaget «Lophelia» fremstår som det forslaget som oppfyller kriterier knyttet til energi og 

miljø i konkurransen noe bedre enn «Hjerterom» og «Frøyahagene».  

 

 

 

 



 

Konklusjon  

 

Konkurransedeltakerne i begrenset plan- og designkonkurranse for Frøya helse- og omsorgssenter har 

samlet sett levert et godt grunnlag for evaluering. Prosjektforslagene viser alternative løsninger for nytt 

helse- og omsorgssenter, belyst på en god måte.  

Juryen har vurdert prosjektene i forhold til arkitektonisk grep, forhold til omgivelser, funksjonalitet, 

arealøkonomi, samt energieffektive løsninger. Særlig har juryen vurdert hvordan ny bebyggelse vil 

fungere med de vær og tomtespesifikke forhold som er på dette stedet. Plassering av volum og hvordan 

uteoppholdsareal samspiller med volum og innvendige areal er også likeledes særlig vurdert, samt 

effektive funksjonsareal for sambruk og fleksibilitet. De prosjektene som samlet sett svarer best på 

oppgaven iht. gjeldende konkurransegrunnlag, kåres som vinnere.  

 

Prosjektene er rangert av juryen som følger:  

1. «Hjerterom»  

2. «Frøyahagene»  
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FRØYA KOMMUNE, 12.02.2019 

Juryens rapport 
PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE, FRØYA KOMMUNE 
Arbeidsperiode 23.01.2019 til 13.02.2019  
 
Prosjekt: 

Frøya helse- og omsorgssenter 
 
1. Juryen har bestått av følgende medlemmer: 
 

1. Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune -konstituert rådmann 
2. Ann Kristin Sandvik, Frøya kommune -virksomhetsleder Pleie og omsorg 
3. Otto Falkenberg, Frøya kommune -arkitekt 
4. Pål Terje Bekken, Frøya kommune -politisk representant 
5. Arvid Hammernes, Frøya kommune -politisk representant  
6. Astrid Reikvam, Arkitektformidling, -sivilarkitekt MNAL (Juryens leder) 

 
Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam har vært engasjert som leder for juryen og utarbeidet 
juryens rapporter (individuell og samlet). Svend Hoff Johnstad i Abakus AS har vært 
engasjert som ansvarlig for konkurransetekniske forhold, samt som konkurransefunksjonær. 
Ekstern prosjektleder Ivar Sæter i Xpro AS og kommunens prosjektleder Torny Lillian Dahlø 
Sørlie har deltatt i juryens møter for KS og oppfølging av programkrav. 
 
Erichsen og Horgen AS er engasjert for ekstern vurdering av evalueringskriteriet 
energieffektive løsninger. Notat er utarbeidet som eget vedlegg og konklusjon er inkludert i 
evalueringsrapporter. 
 
 
2. Deltakere/prekvalifiserte arkitekter: 

1. Arkitema Architects AS 
2. Link Arkitektur AS 
3. Streken AS i samarbeid med Ratio AS 

 
 

3. Mottatte forslag: 
Det er bekreftet og dokumentert at følgende forslag er mottatt rettidig innen 18.01.2019: 
 

Motto (alfabetisk rekkefølge): Leveranse: 
  
«Frøyahagene» iht. krav for tegninger og dokumentasjon 
«Hjerterom» iht. krav for tegninger og dokumentasjon 
«Lophelia» iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

 
 
4. Utstilling /offentliggjøring av forslagene: 
 
Forslagene ble offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 31. januar og plansjer ble stilt ut 
lokalt for offentligheten i slutten av uke 5. Det ble tilrettelagt å kunne gi synspunkter på 
forslagene fra lokalmiljøet til kommunen frem til 10. februar. Tilbakemeldingene fra ble 
samlet forelagt juryen før endelige konklusjoner i juryens rapporter. 
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«Frøyahagene» 
 
 BILDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Y»  
 
 
 
 
 
 
 
«Hjerterom»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Lophelia»  
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5. Jurymøter: 
Juryen har hatt følgende 4 evalueringsmøter i januar og februar 2019 før det ble konkludert 
med vinnere av konkurransen: 23.01, 30.01, 06.02, og 13.02.2109 (siste møte som Skype 
møte).  
 
Protokoll for kritikk samlet og individuell ble signert og anonymiteten ble deretter brutt -NEI vi 
vurderer etter konklusjon nå?? ved at navnekonvolutt og pristilbud ble åpnet. Juryens 
avgjørelse ble deretter offentliggjort. 
 
 
6. Evaluering:    
Forslag til løsninger er evaluert etter de forutsetninger som er beskrevet i 
konkurranseprogrammet.  
 
Gjennom prosjektkonkurransen er det forutsatt å finne fram til de løsningsforslagene som 
samlet sett ivaretar konkurransens forutsetninger og krav på en best mulig måte. 
 
Juryens rapport inneholder både samlet vurdering av forslagene og juryens konklusjoner fra 
juryarbeidet samt individuelle vurderinger, som dokumentasjon for juryens konklusjoner. 
 
I uprioritert rekkefølge er følgende kriterier grunnlag for juryens bedømmelse av mottatte 
løsningsforslag:  
 

ARKITEKTONISK GREP 

Prosjektet vurderes ut fra arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til funksjoner, 
landskap, omgivelser forøvrig, samt materialvalg. 

  
Byggets utforming som helsebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet vurderes. 

  
Det forutsettes solid robust materialbruk av varig kvalitet. Det skal være fokus på lave LCC 
kostnader og driftsoptimale løsninger. 

FORHOLDET TIL OMGIVELSER 

Prosjektet vurderes ut fra samlet helhetlig disponering av tomten med plassering av 
bygninger og utendørs funksjoner, samt adkomstforhold og varelevering.  
Adkomst situasjon gangveier og uteoppholdsareal er særlig vesentlig å vurdere i forhold til 
anleggets øvrige funksjoner.  

FUNKSJONALITET 

Prosjektet vurderes ut fra oppfyllelse av gjeldende funksjonsanalyse og romprogram. 
Universell tilgjengelighet vurderes særskilt.  
Prosjektets utviklingsmuligheter og potensialet for videre bearbeiding, vurderes i 
sammenheng med generelle vurderinger av konseptets generalitet og fleksibilitet. 

AREALØKONOMI 

Arealøkonomi og arealeffektivitet vurderes spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi.  
Hvordan arealene utnyttes, samt brutto- /nettoareal, sjekkes da spesielt.  
  
Andre særskilte forhold knyttet til tekniske løsninger som vurderes å være kostnadsdrivende 
vil også bli vurdert. 
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ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER  

Miljøambisjonen for prosjektet er at det skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. 
Det legges til rette for solceller/solfangere, og det skal være forenklede og bygningsintegrerte 
ventilasjonsløsninger. Det skal planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte 
løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Det skal også vurderes nye 
løsninger for lavkarbon-betong i grunn og fundamenter. 
 
 
6. Kåring av vinner: 
 
Først etter at juryen har avsluttet evalueringsarbeidet og sluttprotokollen er signert, vil pris 
NEI??/deltakerinformasjon gjøres kjent (anonymiteten brytes). 
  
Det er kåret 2 vinnere som er rangert. Rangering gjøres kjent for deltakerne før 
kontraktsforhandling. Det er kommunens intensjon å videreføre oppdraget med den vinneren 
som av juryen er rangert som best. 
  
Juryens kåring av vinner(e) av plan- og designkonkurranse skal behandles politisk. Det vil da 
bli tatt endelig stilling til videreføring av foreliggende utkast og ev. andre kontraktsmessige 
forhold.     
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SAMLET VURDERING 
Innledning 
 
Juryen har i sitt arbeid forholdt seg til gjeldende konkurranseprogram med alle vedlegg og 
evalueringskriterier. Likebehandling av forslagene etter disse kriteriene, har vært vesentlig i 
juryens arbeid.  
 
Hvordan ny bebyggelse skal fungere med de vær, vind og tomtespesifikke forhold som er på 
stedet, har særlig vært tema i juryens arbeid. Plassering av volum, utsikt og anleggets 
uteoppholdsareal samt offentlig gangvei er da vektet i forhold til dette.  
 
Det er i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan helsehuset er forutsatt å kunne bidra til at 
brukere /pasienter skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Effektive fleksible funksjonsareal 
og kvalitativt gode fellesareal vil best ivareta dette. Fellesareal som kan fungere godt for 
nærmiljøet forøvrig, har også særlig blitt vurdert.  
 
De prosjektene som samlet sett best svarer ut oppgaven etter gjeldende 
konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 
 

1. Arkitektonisk grep 

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som 
institusjonsbebyggelse. Mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende 
bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet 
forøvrig. Alle konkurranseforslagene viser løsninger hvor disse forhold er vektlagt. 
Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte uteoppholdsareal i alle forslagene. 
«Frøyahagene» etablerer i tillegg atrium, som også sikrer tett dialog mellom utvendige og 
innvendige areal i størst mulig omfang. 
 
Det ble i konkurransegrunnlaget åpnet for at reguleringshøyder og bebyggelsens 
avgrensning mv. vil kunne avvike noe fra gjeldende regulering, men da forutsatt å kunne 
behandles som mindre vesentlig endring med ev. dispensasjon fra planen i et videre 
prosjektforløp. Både «Frøyahagene» og «Hjerterom» viser noe avvik, som da er forutsatt å 
kunne behandles som mindre vesentlig endring i forhold til reguleringsplanen i samsvar med 
konkurransegrunnlagets spesifikasjoner for dette. 
 
Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og dagslysforhold i 
både «Frøyahagene» og «Lophelia» på en god måte. «Hjerterom» er gitt de beste 
utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 
begrenset utsikt. Det er også mer uklart hvordan «Hjerterom» planlegger massebalanse i 
øst, når naturlig lavere nivå ikke benyttes for bokollektivet. 
 
Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i 
«Frøyahagene» og «Hjerterom». «Hjerterom» har også valgt repeterende skrådde tak 
tilsvarende stedlig bebyggelse mot sjøen. Juryen er imidlertid her noe usikker på tekniske 
løsninger i takoverganger og formmessige løsninger mot de større volumene til helsehuset. 
Juryen har vurdert at «Frøyahagene» sammenstiller saltak på en god måte med referanser til 
både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige tekniske installasjoner som 
solceller/solfangere på tak. «Lophelia» viser flate tak med tekniske rom plassert på disse. 
Juryen mener plassering av solceller/solfangere ikke er tydelig nok begrunnet i forslaget. 
 
Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Både «Hjerterom» og 
«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god 
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oversikt og gjenkjennelse. «Lophelia» viser mindre varierte fasader slik at gjenkjennelse og 
markering av ulike deler av anlegget er mindre god. «Hjerterom» etablerer lite markant 
fasade mot hovedvei, slik at adkomst mot denne er for lite tydelig. Juryen mener 
«Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende varierte fasader og god markering av anlegget 
mot hovedvei, samt sikring av brukshus med særpreg for nærmiljøet forøvrig. 
 
Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i 
alle forslagene. Forslagene viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig. 
 

2. Forhold til omgivelsene 

Alle forslagene viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede areal og dertil 
varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på 
Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig. Alle 
forslagene viser løsningen hvor dette er vektlagt. «Frøyahagene» har også etablert 3 indre 
gårdsrom, som ytterligere sikrer helt skjermede uteoppholdsareal på en god måte. Juryen 
mener disse gårdsrommene gir anlegget særlige kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige 
og innvendige areal. 
 
Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært 
av små busker og gress/myr. Både «Lophelia» og «Frøyahagene» viderefører dette grepet 
på en god måte i forslagene. For «Hjerterom» er arealene ytterligere bearbeidet med 
bymessige kvaliteter, som juryen mener i mindre grad er tilpasset stedlig vegetasjon med 
mer landlig preg og værforhold. 
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangvei mellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg med fast dekke og 
adkomstvei for bil til hovedinngang, samt private hager tett mot denne. Juryen mener 
forutsetningene med offentlig gangvei gjennom området, på denne måten blir forringet, når 
den skal kombineres som bilvei og ligge tett på private hager. «Lophelia» foreslår gangvei 
hvor generasjonslekeplass og sansehager ligger langs denne strengen, samt at den krysser 
daglig og direkte forbindelse mellom helsehuset og bokollektivet. Juryen mener gangveien 
på denne måten i mindre grad sikres som tydelig offentlig gangforbindelse gjennom området. 
«Frøyahagene» viser mer offentlige aktiviteter langs gangvei og fellesareal/brukshus i 
anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på denne måten, best 
løser gangvei som tydelig offentlig gangforbindelse, med merverdi gjennom området. 
 
Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet 
plassert mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd 
på egnet måte, mens bokollektivets sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig 
kobling til innvendige fellesareal. I «Frøyahagene» er helsehusets sansehage ikke tydelig 
koblet mot dagsenteret som etterspurt. Bruk av sansehagene som atrium i anlegget, gir både 
tilskudd som varierte naturlig avgrensede uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye 
dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt tydelig grep for etablering av 
sansehager. 
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter 
parkeringsareal så tett mot hovedinngang, at hyggelige oppholdsareal i mindre grad kan 
løses ved denne. Hovedinngang er også plassert i ytterkant av anlegget, vurdert som en 
mindre optimal løsning. «Hjerterom» plasserer parkering i egnet avstand til sentral 
hovedinngang, men biladkomst for leveranser trekkes unødig lang inn i området ment for 
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myke trafikanter. «Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra hovedinngang, slik at 
gode oppholdsareal kan sikres ved denne. 
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen. 
 

3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter er forutsatt med egen avdeling for demente og utgang til 
sansehage. I «Lophelia» er dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje 
blir på denne måten ikke inkludert mot dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte 
at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst. «Frøyahagene» løser foaje og 
todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er dagsenter i «Frøyahagene» best 
løst med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget mot hovedadkomst. Forslaget viser 
imidlertid også en del av dagsenteret i etasjen over hovedplanet, som er vurdert som mindre 
optimalt for sambruk. Direkte kontakt fra dagsenter mot sansehage mangler også i dette 
forslaget. «Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt, med tett 
kobling av arealene for fleksibel sambruk.  
 
Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» og «Frøyahagene» viser dette løst, 
er også vurdert av juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal 
og for nærmiljøet forøvrig. «Lophelia» har plassert kantine i avstand til dagsenter, som er 
vurdert som mindre godt, for best mulig sambruk av disse arealene.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for 
kjøkken og kantine. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til 
kantine. Juryen mener dette er en mindre god løsning, for effektiv kantinedrift. 
 
Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan i alle forslagene. 
«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser imidlertid best kobling av disse arealene mot øvrige 
fellesareal for effektiv og fleksibel bruk. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene. 
 
Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i alle forslagene. «Lophelia» og 
«Frøyahagene» etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom på en god måte. Særlig 
«Frøyahagene» etablere best utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset.  
 
Adkomst til pasientrommene i helsehuset løses best i «Lophelia» og «Frøyahagene» da 
korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» 
foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært god kvalitet for 
anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget 
løsning og dermed mindre optimalt for helsehusets pasientrom. 
 
Pårørende leilighet er generelt lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i helsehuset i 
«Lophelia» og «Hjerterom» på hensiktsmessig måte. «Frøyahagene» har etter juryens 
vurdering vist pårørende leilighet for tett koblet mot ansatte areal. 
 
Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan i alle konkurranseforslagene. «Lophelia» og 
«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i samsvar med 
konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er etablert for de med bolig i 2. 
etasje, da helsehuset er lagt lavere i terrenget i disse forslagene. «Hjerterom» etablere best 
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utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en god måte, da disse boligene er plassert øst i 
området.  
 
Tilsvarende pasientrom i helsehuset løser «Lophelia» og «Frøyahagene» best adkomst 
situasjon til boligene i bokollektivet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert 
i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium (som i 
helsehuset), som er vurdert som en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår 
rette korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt 
for bokollektivet. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. 
«Lophelia» og «Hjerterom» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets 
hovedplan på en god måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. 
Denne plasseringen er vurdert av juryen som noe mindre sentral for effektiv drift. 
 

4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert. 
 
Både «Lophelia» og «Frøyahagene» foreslår noe nettoareal utover programareal. Juryen 
mener generelt det er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne 
måte. Prosjektene er vurdert om de har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende 
programareal. Da areal økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det 
vurdert som realistisk å nedskalere disse til programareal, uten at dette går på bekostning av 
prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon 
i bruttoareal. 
 
«Hjerterom» er vurdert av juryen tydelig å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en 
svært god måte.  
 
Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et 
videre prosjektforløp. 
 

5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektenes energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at de tre forslagene i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i 
konkurransegrunnlaget, enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike 
kriteriene eller ved å vise forståelse for hva som kreves ved å dokumentere oppfyllelse. 
Eksempel på dette er bæreevne i trekonstruksjon i forhold til planlagte bygning, eller ved å 
beregne energibehovet. Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø er 
tilstede i alle forslagene. 
 
Løsningsforslaget «Lophelia» fremstår som det forslaget som oppfyller kriterier knyttet til 
energi og miljø i konkurransen noe bedre enn «Hjerterom» og «Frøyahagene». 
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Konklusjon 
 
Konkurransedeltakerne i begrenset plan- og designkonkurranse for Frøya helse- og 
omsorgssenter har samlet sett levert et godt grunnlag for evaluering. Prosjektforslagene 
viser alternative løsninger for nytt helse- og omsorgssenter, belyst på en god måte.  
 
Juryen har vurdert prosjektene i forhold til arkitektonisk grep, forhold til omgivelser, 
funksjonalitet, arealøkonomi, samt energieffektive løsninger. Særlig har juryen vurdert 
hvordan ny bebyggelse vil fungere med de vær og tomtespesifikke forhold som er på dette 
stedet. Plassering av volum og hvordan uteoppholdsareal samspiller med volum og 
innvendige areal er også likeledes særlig vurdert, samt effektive funksjonsareal for sambruk 
og fleksibilitet. 
 
Både «Hjerterom» og «Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til 
utomhus, noe som gir god oversikt og gjenkjennelse. «Lophelia» viser oppdelte volum men 
mindre varierte fasader, slik at gjenkjennelse og markering av ulike deler av anlegget ikke er 
like tydelig. «Hjerterom» etablerer lite markante fasader mot hovedvei, slik at adkomst mot 
denne er mer utydelig. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende varierte 
volum, tydelig markering av anlegget mot hovedvei og markering av fellesareal for 
nærmiljøet forøvrig. 
 
Alle forslagene viser løsningen hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er søkt 
ivaretatt. «Frøyahagene» har imidlertid også etablert 3 indre gårdsrom, som ytterligere sikrer 
helt skjermede uteoppholdsareal. Juryen mener disse gårdsrommene gir anlegget særlige 
kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og innvendige areal. 
 
Juryen mener gangveien ikke tilstrekkelig sikres som tydelig offentlig gangvei gjennom 
området i «Lophelia» og «Hjerterom». «Frøyahagene» viser tydelig offentlige aktiviteter 
langs turvei og fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener 
«Frøyahagene» på denne måten, best løser gangvei som tydelig offentlig forbindelse med 
merverdi gjennom området. 
 
Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet 
plassert mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd 
på egnet måte, men omsorgsboligenes sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig 
kobling til innvendige fellesareal. Bruk av sansehagene som atrium i anlegget, gir både 
tilskudd som varierte naturlig avgrensede uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye 
dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt tydelig grep for etablering av 
sansehager for omsorgsboligene og helsehuset. Prosjektet sikrer imidlertid ikke direkte 
kontakt til sansehage fra dagsenter. 
 
Dagsenter er todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst 
i «Lophelia». «Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som 
brukshus er dagsenter i «Frøyahagene» godt løst, med sentral og tydelig plassering sentralt i 
anlegget og hovedadkomst. Forslaget viser imidlertid også en del av dagsenteret i 2. etasje i 
avstand til kantine/dagsenter, som er vurdert som lite optimalt for sambruk. «Hjerterom» er 
vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt med tett kobling av disse arealene for 
fleksibel sambruk.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for 
kjøkken og kantine. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen i unødig avstand til 
kantine. Juryen mener dette er en mindre god løsning for effektiv kantinedrift. 
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 «Lophelia» og «Frøyahagene» etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom i 
helsehuset. Særlig «Frøyahagene» etablere best utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset. 
«Hjerterom» etablere best utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en god måte, da disse 
boligene er plassert øst i området.  
 
«Lophelia» og «Frøyahagene» løser best adkomst situasjon til boenhetene i helsehuset og 
bofellesskapet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 
«Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært 
god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer 
institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for helsehusets pasientrom. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. 
«Lophelia» og «Hjerterom» foreslår administrasjonens primære areal lokalisert sentralt i 
helsehusets hovedplan på en god måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 
2. etasje. Denne plasseringen er vurdert av juryen som noe mindre sentral for effektiv drift. 
 
Det prosjektene som samlet sett svarer best på oppgaven iht. gjeldende 
konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 
 
De to forslagene med best hovedgrep og fleksibilitet for å kunne videreføres til det prosjektet 
som samsvarer med gjeldende konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 
 
  
Juryen har konkludert med at vinnere av Plan- og designkonkurransen for 
Frøya helse- og omsorgssenter er «Frøyahagene» og «Hjerterom».   
 
 
 
 
 
 
 
 
Beathe Sandvik Meland     Ann Kristin Sandvik, 
konstituert Rådmann      virksomhetsleder Pleie og omsorg  
Frøya kommune       Frøya kommune 
  

Otto Falkenberg        Pål Terje Bekken 
Arkitekt        politisk representant 
Frøya kommune        Frøya kommune  
         
  
             
Arvid Hammernes       Astrid Reikvam 
politisk representant      Sivilarkitekt MNAL 
Frøya kommune       juryens leder /jurysekretær 
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«FRØYAHAGENE» 
1. Arkitektonisk grep 

«Frøyahagene» har vektlagt frihet til bevegelse for brukerne. Landsbybebyggelse 
etableres på en god måte for beboere og nærmiljøet forøvrig, fremfor 
institusjonsbebyggelse i «Frøyahagene». Mindre sammenstilte volum i samsvar med 
omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye 
boenheter på stedet, slik «Frøyahagene» foreslår. Tilhørighet etableres ved å knytte 
de ulike boligene mot elementer som eng, plass mv. for å gi god oversikt og 
gjenkjennelse. Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte 
uteoppholdsareal. «Frøyahagene» etablerer også atrium, som sikrer tett dialog 
mellom utvendige og innvendige areal på en god måte. 

Volumene er fint trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og 
dagslysforhold i «Frøyahagene».  

Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i 
«Frøyahagene». Juryen har vurdert at prosjektet sammenstiller saltak på en god 
måte, med referanser til både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige 
tekniske installasjoner som solceller/solfangere på tak. 

Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. 
«Frøyahagene» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som 
gir god oversikt og gjenkjennelse. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best 
gjenkjennende varierte volum, god markering av anlegget mot hovedvei og sikring av 
fellesareal for nærmiljøet for øvrig på en god måte. 

Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og 
limtre) i alle forslagene. «Frøyahagene» viser også tydelig aktiv bruk av treverk i 
fasader for øvrig på en god måte. 
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2. Forhold til omgivelsene 

«Frøyahagene» viser et godt hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede 
oppholdsareal og dertil varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller 
en vesentlig rolle på Frøya og etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er 
variert løst i «Frøyahagene», men mer begrenset mot syd. Prosjektet har også etablert 3 
indre gårdsrom, som ytterligere sikrer varierte uteoppholdsareal. Juryen mener disse 
gårdsrommene gir anlegget særlige kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og innvendige 
areal på en god måte. 
 
Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært 
av små busker og gress/myr. «Frøyahagene» viderefører dette grepet på en god måte i 
forslaget.  
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangveien mellom. «Frøyahagene» viser tydelig offentlige aktiviteter langs gangveien og 
fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på 
denne måten, best løser gangvei som tydelig offentlig forbindelse, med merverdi for 
nærmiljøet forøvrig gjennom området. 
 
Sansehager er vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet. Bruk av 
sansehagene som atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede 
uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår 
et slikt tydelig grep for etablering av sansehager for omsorgsboligene og helsehuset. 
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. 
«Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra hovedinngang, slik at gode 
oppholdsareal sikres ved hovedinngang som er sentralt plassert i anlegget på egnet måte.  
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen. 30 p-plasser (inkl. 
4 uu og 3 uu nivå 00) samt 10 p-plasser som er overdekket og 15 mot nordvest, gir totalt 55 
plasser (samt minibuss oppstillingsplass).  
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3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter skal ha egen avdeling for demente med utgang til sansehage. 
«Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er 
dagsenter i «Frøyahagene» godt løst med tydelig plassering sentralt i anlegget mot 
hovedadkomst, men direkte kobling til sansehage mangler. Forslaget viser også en del av 
dagsenteret i 2. etasje, vurdert av brukerne som mindre optimalt for sambruk.  
 
Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Frøyahagene» viser dette løst, er også vurdert 
av juryen som god for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og for nærmiljøet 
forøvrig.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantinen. 
Juryen mener dette er en lite god løsning for effektiv kantinedrift. 
 
Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan. «Frøyahagene» 
viser god kobling av disse arealene mot øvrige fellesareal for effektiv og fleksibel bruk. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene. 
 
Pasientrom er fint fordelt i 2. etasje i helsehuset. «Frøyahagene» etablere god utsikt til sjøen 
for flest mulig pasientrom i helsehuset, samt at noen av disse også får direkte bakkekontakt. 
«Frøyahagene» løser svært god adkomst situasjon til boenhetene, da korridor er 
vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår dagslys 
mot korridor via atrium, som er vurdert som en god kvalitet for anlegget. 
 
«Frøyahagene» har etter juryens vurdering vist pårørende leilighet for tett koblet mot areal 
for ansatte. 
 
«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i to likeverdige etasjer, i 
samsvar med konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er da kun etablert 
for de med bolig i 2. etasje, da helsehuset er lagt lavere i terrenget mot øst. «Frøyahagene» 
løser svært godt adkomst situasjon til boligene, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue 
optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium 
(som i helsehuset), som er vurdert som en god kvalitet for anlegget.  
 

I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt primært til 2. etasje i helsehuset. Denne 
plasseringen er vurdert av juryen som mindre sentral for effektiv drift i 1. et. 
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4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert.  
 
«Frøyahagene» foreslår 185 kvm nettoareal utover programareal. Juryen mener det er 
uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektet er 
vurdert å ha potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal 
økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal (lager og administrasjonsareal), er 
det vurdert som realistisk å nedskalere disse til programareal, uten at dette går på 
bekostning av prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi 
tilsvarende reduksjon i bruttoareal.  
 
Prosjektet er forøvrig generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor 
for et videre prosjektforløp. 
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5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektets energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at forslaget i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget. 
Prosjektet er vurdert å ha potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø. 
 
I gjengivelsen av Trias energitica konsept nevnes det kompakt bygningskropp. De mange 
fløyene gir inntrykk av at bygningen ikke er kompakt – derimot at den har stor ytterflate per 
romvolum. Derav følger økt varmetap og materialbruk.  Beskrivelsen sier desentraliserte 
tekniske rom. Dette gjelder bare omsorgsboligene. Med de mange fløyene, vil det likevel bli 
behov for lengre kanalstrekk og bend – hvilket medfører trykktap i kanalnettet. 
 

Konklusjon 

«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god 
oversikt og gjenkjennelse. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer gjenkjennende varierte 
volum, tydelig markering av anlegget mot hovedvei og markering av fellesareal for 
nærmiljøet forøvrig på en svært god måte. 
 
«Frøyahagene» viser løsningen hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er fint 
variert ivaretatt men begrenset skjermet mot syd. Prosjektet viser også etablering av 3 indre 
gårdsrom, som ytterligere sikrer varierte uteoppholdsareal på en god måte. Juryen mener 
disse gårdsrommene gir anlegget fine kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og 
innvendige areal. 
 
«Frøyahagene» viser tydelig offentlige aktiviteter langs gangvei fint løst og anleggets 
fellesareal/brukshus som åpner opp mot denne på en god måte. Juryen mener 
«Frøyahagene» på denne måten løser gangvei som tydelig offentlig forbindelse med 
merverdi gjennom området, på en svært god måte. 
 
Bruk av atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede 
uteoppholdsareal, samt kvaliteter med dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår et slikt 
tydelig godt grep for etablering av sansehager for helsehuset og bokollektivet. Helsehuset 
mangler imidlertid en direkte kobling av dagsenteret mot sansehagen, som forutsatt i 
konkurranseprogram. 
 
«Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er 
dagsenter i «Frøyahagene» med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget mot 
hovedadkomst, svært godt løst. Forslaget viser imidlertid en del av dagsenteret i 2. etasje, 
som er vurdert som lite egnet for sambruk.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantine. 
Juryen mener dette er en mindre god løsning for effektiv kantinedrift. 
 
«Frøyahagene» etablerer god utsikt mot sjøen for mange pasientrom i helsehuset.  
Prosjektforslaget løser svært godt adkomst situasjon til boenhetene i helsehuset og 
bofellesskapet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 
Prosjektet foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært god 
kvalitet for anlegget.  
 
I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. Denne plasseringen er vurdert 
av juryen som mindre sentral for effektiv drift.  
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«HJERTEROM» 
1. Arkitektonisk grep 

I «Hjerterom» er bebyggelsen utformet som separate boenheter, med tilsvarende utforming 
som «vanlige» boliger. Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg 
fremfor som institusjonsbebyggelse. Mindre gjenkjennende sammenstilte volum i samsvar 
med omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter 
på stedet og nærmiljøet for øvrig som foreslått i «Hjerterom». Volumenes plassering bidrar 
videre fint til etablering av varierte skjermede uteoppholdsareal i forslaget.  
 
Utsikt mot havet er vektet tyngst for bofellesskapet som er plassert lengst øst på tomten i 
«Hjerterom». Juryen mener dette er et godt grep, da beboere som vil bo over lengre tid i 
anlegget, er gitt best mulig plassering. «Hjerterom» har på denne måten gitt svært gode 
utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 
begrenset utsikt.  
 
Saltaksform og gavl mot sjøen er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende 
bebyggelse i «Hjerterom». Forslaget har også valgt fint repeterende skrådde tak tilsvarende 
stedlig bebyggelse ved sjøen. Juryen er imidlertid noe usikker på tekniske løsninger i 
takoverganger og formmessig mot de større volumene til helsehuset i forslaget. 
 
Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Hjerterom» foreslår 
oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god oversikt og 
gjenkjennelse. «Hjerterom» etablerer imidlertid lite markant fasade mot hovedvei, slik at 
adkomst mot denne er mindre tydelig.  
 
Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre). 
«Hjerterom» viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig. 
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2. Forhold til omgivelsene 

 «Hjerterom» viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede oppholdsareal og 
dertil varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle 
på Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig og fint 
ivaretatt i «Hjerterom». 
 
Tomten er åpen med dyrket mark som bebyggelsens armer strekker seg ut i. Mellom armene 
etableres varierte funksjonsareal i anleggets utomhus; sansehager, generasjonslekeplass og 
logistikkgård på en egnet måte i «Hjerterom». Vegetasjonen er også knyttet til innvendige 
funksjonsareal med overgang til eksisterende åpne områder på en god måte. For 
«Hjerterom» er imidlertid en større andel av uteoppholdsarealet mer omfattende bearbeidet 
som bygate, noe som juryen mener i mindre grad er egnet for dette stedet av mer landlig 
karakter.  
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangvei imellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg, med fast dekke og 
adkomstvei for bil til hovedinngang, samt private hager og funksjonsareal 
(arbeidsplasser/kontor) tett mot denne. Juryen mener ideen med offentlig gangvei gjennom 
området, på denne måten blir forringet, når den skal kombineres med biladkomst og ligge tett 
på private hager og funksjonsareal.  
 
Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er egnet plassert 
mot syd i «Hjerterom». Inngjerding av sansehagen er imidlertid ikke problematisert. 
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Hjerterom» 
plasser parkering i egnet avstand til sentral hovedinngang, men biladkomst for leveranser 
trekkes unødig lang inn i gangveiområdet, ment for myke trafikanter.  
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen i «Hjerterom». 
  
Adkomster og parkeringsareal er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og logistikkgård er løst effektivt mot helsehuset. 40 p-plasser (inkl. 3 uu) 
samt 10 p-plasser overdekket gir totalt 50 p-plasser.  
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3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter skal ha egen avdeling for demente med utgang til sansehage. 
«Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje svært funksjonelt, med tett kobling av 
arealene for god fleksibel sambruk.  
 
Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» viser dette løst, er videre vurdert av 
juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og grendehus.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Hjerterom» foreslår en slik effektive driftsløsninger for kjøkken og kantine.  
 
«Hjerterom» viser også svært god kobling av mediatek/bibliotek og treningssal til fellesareal 
på samme plan for effektiv og fleksibel bruk. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i «Hjerterom». 
 
Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i «Hjerterom». Forslaget legge imidlertid 
opp til rette korridorer med pasientrom på begge sider av denne, som er vurdert som en mer 
institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt. 
 
Pårørende leilighet er lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i «Hjerterom» på 
hensiktsmessig måte.  
 

Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan mot øst. «Hjerterom» etablere på denne måten 
best utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en svært god måte. «Hjerterom» foreslår 
imidlertid rette korridorer tilsvarende som i helsehuset, som er vurdert som mer 
institusjonspreget løsning og mindre optimalt for bokollektivet. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet sentralt i helsehusets hovedplan på egnet måte i 
«Hjerterom». 
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4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert.  
 
«Hjerterom» er vurdert av juryen å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en god måte.  
 
Prosjektet er også generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for 
et videre prosjektforløp. 
 

5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektets energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at forslaget i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget. 
Prosjektet er vurdert å ha potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø. 
 
Hjerterom holder lavenergistandard. Det teller positivt at de har vist at prosjektet oppfyller 
nZEB (nearly zero energy building) standard ved energiberegning. Ventilasjonsløsningen 
synes ikke å være spesielt bygningsintegrert utformet, bortsett fra at den tillater til dels store 
kanaler med lav hastighet og lavt trykkfall. I rådgiverbransjen vil nok denne være en 
foretrukken løsning - tilsynelatende robust og oversiktlig uten mange småaggregater.  
Avstand for feste for solcellepanel eller solfangere på skråtak bør prosjekteres for å utnytte 
de best egnede flatene godt. 
 

Konklusjon 

«Hjerterom» foreslår tydelig oppdelte volum med referanser til ordinære boliger med 
tilhørighet til utomhus, noe som gir oversikt og gjenkjennelse på en god måte. Forslaget 
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etablerer imidlertid mindre markante fasader mot hovedvei, slik at adkomst mot denne ikke 
er like tydelig.  
 
Utsikt mot havet er vektet tyngst for bofellesskapet som er plassert lengst øst på tomten i 
«Hjerterom». Juryen mener dette er et godt grep, da beboere som vil bo over lengre tid i 
anlegget er gitt best mulig plassering. «Hjerterom» har på denne måten gitt de beste 
utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 
begrenset utsikt.  
 
Forslaget har også valgt fint repeterende skrådde tak tilsvarende stedlig bebyggelse mot 
sjøen. Juryen er imidlertid noe usikker på tekniske løsninger i takoverganger og formmessig 
mot de større volumene til helsehuset i forslaget. 
 
«Hjerterom» viser løsninger hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er søkt 
ivaretatt på en god måte. Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og 
bokollektivet er egnet plassert mot syd i «Hjerterom». 
 
Juryen mener gangveien ikke tilstrekkelig sikres som tydelig offentlig gangvei gjennom 
området i «Hjerterom». Gangveien er gitt et bymessig preg, med fast dekke og adkomstvei 
for bil til hovedinngang, samt private hager og funksjonsareal (arbeidsplasser/kontor) tett mot 
denne. Juryen mener ideen med offentlig gangvei gjennom området, på denne måten blir 
forringet, når den skal kombineres som biladkomst og ligge tett på private hager og 
funksjonsareal.  
 
«Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje svært funksjonelt med tett kobling av 
arealene for fleksibel sambruk.  
 
Storkjøkken er effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot kantines 
areal i «Hjerterom». 
 
«Hjerterom» foreslår rette korridorer i helsehuset og bokollektivet som er vurdert som mer 
institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for beboerne. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehusets hovedplan på en god måte i 
«Hjerterom». 
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«LOPHELIA» 

 

1. Arkitektonisk grep 

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som 
institusjonsbebyggelse. «Lophelia» foreslår mindre sammenstilte volum i samsvar med 
omkringliggende bebyggelse, vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet 
og nærmiljøet forøvrig. Flate tak og kubiske volum med repeterende fasadeoppdeling, gir 
imidlertid i mindre grad bebyggelsen kobling til omkringliggende bebyggelse eller særpreg 
som fremtidens helsehus. Juryen har vurdert at bebyggelsen gir assosiasjoner som 
institusjonsbebyggelse fremfor bolig og derfor vurdert dette som en mindre god løsning.  
 
Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte skjermede uteoppholdsareal i 
«Lophelia». Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og 
dagslysforhold i bakenforliggende bebyggelse på en god måte i forslaget. Utsikten er 
imidlertid også flate tak med tekniske rom plassert på disse, vurdert som mindre god. Juryen 
synes det er mangelfullt at plassering og utforming av solceller/solfangere ikke er 
problematisert eller nærmere begrunnet i forslaget. 
 
Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. «Lophelia» viser 
mindre varierte fasader, slik at gjenkjennelse og markering av ulike deler av anlegget er 
vurdert som mindre god.  
 
Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i 
«Lophelia». Forslaget viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig på egnet 
måte. 
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2. Forhold til omgivelsene 

«Lophelia» viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede oppholdsareal og dertil 
varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på 
Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig.  
Forslaget viser løsninger hvor dette er fint ivaretatt.  
 
Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært 
av små busker og gress/myr. «Lophelia» viderefører dette grepet på en god måte i forslaget.  
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangveien mellom. «Lophelia» foreslår gangvei hvor generasjonslekeplass og sansehager 
ligger langs denne strengen, samt at den krysser daglig og direkte forbindelse mellom 
helsehuset og bokollektivet. Juryen mener gangveien på denne måten i mindre grad sikres 
som tydelig offentlig forbindelse gjennom området.  
 
I «Lophelia» er den ene sansehagen plasser mot syd på egnet måte, mens 
omsorgsboligenes sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig god kobling til 
innvendige fellesareal.  
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter 
parkeringsareal så tett mot hovedinngang at hyggelige oppholdsareal i mindre grad løses 
ved hovedinngang. Hovedinngang er også plassert i ytterkant av anlegget, som er vurdert 
som mindre godt i forhold til mer sentral plassering.  
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen i «Lophelia». 
  
«Lophelia» viser adkomster og parkeringsareal i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie. 39 p-plasser (inkl. 3 uu) samt 9 overdekkene p-plasser og 2 uu gir totalt 50 
plasser.  
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3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter skal ha egen avdeling for demente med utgang til sansehage. 
I «Lophelia» er dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje blir på denne 
måten ikke inkludert mot dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte at sambruk og 
fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst i «Lophelia». Prosjektet har også plassert kantine 
i avstand til dagsenter, som er vurdert som mindre godt for best mulig sambruk av disse 
arealene.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Lophelia» viser slik effektiv driftsløsninger for kjøkken og kantine.  
 
Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan. «Lophelia» 
viser noen begrensninger for tett kobling for mest mulig fleksibel bruk av disse 
fellesarealene. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i «Lophelia». 
 

Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i «Lophelia» og med fin utsikt mot sjøen 
for flere av disse. «Lophelia» løser svært godt adkomst situasjon til boenhetene da korridor 
er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette.  
 
Pårørende leilighet er lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i «Lophelia» på hensiktsmessig 
måte.  
 
Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan. «Lophelia» har foreslått bofellesskapet 
lokalisert vest i området i samsvar med konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot 
sjøen er da etablert for de med bolig i 2. etasje (da helsehuset er lagt lavere i terrenget i øst). 
«Lophelia» løser godt adkomst situasjon til boligene da korridor er vinklet/begrenset og 
fellesstue optimalisert i forhold til dette, tilsvarende helsehuset.  
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i «Lophelia» på 
hovedplanet. 
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Bokollektivets 2. et. tilsvarende som 1. et. 
 
 
 

4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert.  
 
«Lophelia» foreslår noe (83 kvm) nettoareal utover programareal. Juryen mener generelt det 
er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektet er 
vurdert om det har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal 
økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det vurdert som realistisk å 
nedskalere disse til programareal, uten at dette går på bekostning av prosjektets øvrige 
kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon i bruttoareal. 
 
Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et 
videre prosjektforløp. 
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5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektets energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at forslaget i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget. 
Prosjektet er vurdert å ha potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø. 
 
Det fremstår positivt at «Lophelia» foreslår passivhus, da er det i teorien sikrer et lavt 
energibehov til varme, belysning og viftedrift. De har også vist til at byggherren imøteser 
løsning av et spesielt ventilasjonskonsept. «Lophelia» er det eneste forslaget med flatt tak. 
Det er et pluss for tilkomsten, men noe negativt for tett plassering av paneler. Her må dette 
avveies. 
 

 
Konklusjon 
 
«Lophelia» foreslår mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende bebyggelse, 
vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet forøvrig. Flate 
tak og kubiske volum med repeterende fasadeoppdeling, er vurdert at gir mindre god kobling 
til omkringliggende bebyggelse eller særpreg som fremtidens helsehus. Juryen har vurdert at 
bebyggelsen gir assosiasjoner som institusjonsbebyggelse fremfor bolig og derfor vurdert 
dette som en mindre god løsning. «Lophelia» viser også begrenset varierte fasader, slik at 
gjenkjennelse og markering av ulike deler av anlegget er lite tydelig.  
 
«Lophelia» viser løsningen hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er fint 
ivaretatt. En sansehage som vesentlig funksjonsareal for helsehuset er egnet plassert mot 
syd, mens omsorgsboligenes sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig kobling til 
innvendige fellesareal. Juryen mener gangveien ikke tilstrekkelig sikres som tydelig offentlig 
forbindelse gjennom området i «Lophelia», når denne også krysses av funksjonsareal. 
 
Dagsenter er todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst 
i «Lophelia». Storkjøkken er effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Lophelia» viser samlet sett effektiv driftsløsning for kjøkken og kantine.  
 
«Lophelia» løser svært godt adkomst situasjon til boenhetene i helsehuset og bofellesskapet, 
da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. Utsikt mot sjøen 
sikres for mange av pasientrommene i helsehuset og bokollektivet i 2. etasje. 
 
«Lophelia» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets hovedplan på en 
god måte.  
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1. LØSNINGER FOR ENERGI OG MILJØ I INNSENDTE FORSLAG  

1.1 Formål 
Frøya kommune ønsker å finne egnet løsning for nytt helsehus og omsorgsboliger. Erichsen 
& Horgen AS skal vurdere tre innsendte forslag i plan- og designkonkurransen for Frøya 
Helsehus med hensyn på energi og miljø. Vurderingen er et innspill til juryen på hvorvidt 
hvert av forslagene oppfyller kriterier for energi og miljø. 

1.2 Kriterier fra konkurransegrunnlaget 
Til grunn for vurderingen ligger konkurransegrunnlag i FR-18-01: Plan og designkonkurranse 
Frøya Helse- og omsorgssenter. Energi- og miljøfaglige kriterier inngår hovedsakelig i 
avsnitt 4.3.4. Energieffektive løsninger - i tillegg vil valg av energiforsyning påvirke 
livssykluskostnader, som er nevnt i avsnitt 4.3.1.1. arkitektonisk grep. 

1.3 Løsningsforslagene 
Forslagene var allerede anonymisert, men hadde beholdt navnet på konseptet. De 
innsendte forslagene er kalt: Lophelia, Frøyahagene og Hjerterom. Alle de tre forslagene har 
fordelt prosjektet på to bygninger – sykehjem og omsorgsboliger – som igjen har flere fløyer.  
Vurderingen har blitt gjennomført ved å lese konkurransegrunnlaget, og deretter forslagene i 
tilfeldig rekkefølge, for så å avstemme fagrelevante besvarelser opp mot kriteriene. 
Innholdet i respektive løsningsforslag oppsummeres punktvis og med drøfting i de 
påfølgende avsnittene.  
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1.3.1 Lophelia 
• Massivtre, også i 0. etasje hvor det er lengre spenn. Trekledning og spilekledning 

utvendig. Betong i gulv i adkomstsone – her nevnes ikke lavkarbon.  

• Det er derimot nevnt lavkarbonbetong med innhold av flygeaske i grunn og 
fundamenter. 

• De skriver at de ivaretar passivhusstandard, uten å ha bevist dette. Og at det med 
egen produksjon av energi kan oppnå nesten null-energibygg eller evt. plusshus. De 
skriver at alle balkonger er trukket delvis inn i bygningsvolumet. Det kan medføre 
kuldebroer og øker byggets ytterflate og varmetap. Passiv energidesign vil ivareta et 
lavt effektbehov til oppvarming og kjøling 

• Lavemitterende materialer for reduserte luftmengder, desentraliserte ventilasjonsrom 
på taket på den ene delen av bygningen, Helsehuset, mens tekniske rom er plassert 
i 2. etasje i omsorgsboligene. LowTech ventilasjon, som nevnes ved navn, er i tråd 
med byggherres ønske om bygningsintegrert ventilasjon. Metoden er imidlertid 
omdiskutert, og bør muligens gjennomgå videre utredning for egnethet.  

• Varmepumpe med energibrønner 

• Foreslår lavtliggende solcellepaneler på de store flate takene. Solcellepaneler 
plasseres som regel på stativ med helling og kan da ikke erstatte taktekket. Enkel 
tilkomst til vedlikehold av panelene på flate tak, men man oppnår ikke like høy tetthet 
av solcellepaneler som mulig på skråtak. Dersom det viser seg aktuelt å montere 
solceller på taket bør taktekkingen ha de rette egenskapene for friksjon og 
trykkfasthet.  
 

Det fremstår positivt at 
Lopheliaprosjektet lover 
passivhus, da er det i 
teorien sikret et lavt 
energibehov til varme, 
belysning og viftedrift. De 
har også bitt seg merke i at 
byggherre imøteser løsning 
av et spesielt 
ventilasjonskonsept. 
Lophelia er det eneste 
forslaget med flatt tak. Det 
er et pluss for tilkomsten, 
men noe negativt for tett 
plassering av paneler. Her 
må det avveies. 
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1.3.2 Frøyahagene 
• Mye tre i konstruksjon og flater, som Malmfuru eller Kebony. Nevner kun stål til 

fellesarealene på pga. større spenn, og lavkarbonbetong til "deler av konstruksjonen, 
eksempelvis fundamenter".  

• Angir "Nær nullenergi (nZEB)". Åpen himling opp til skråtak (kan det gjelde områder i 
bygningene?) - medfører større luftvolum å varme opp. 

• Energiforsyning fra luft/vann-varmepumpe. Argumenterer godt for det med lav 
investering og et egnet klima. 

• Forberedt for solfangere og solcelleanlegg med kort avstand mellom varmeteknisk 
rom og tak, og at det er plass til inverter for solstrøm i teknisk rom.   

• Et teknisk rom i underetasjen på Helsehuset, og tre i bofellesskapet.  Både rør og 
kanaler føres horisontalt på varm side av isolering, over nedhengte loft. Vertikal 
føring holdes i sjakter. Skulle isoleres godt. 

• I miljøstrategien nevnes også avfall i driftsperioden, og metoder for å øke verdien 
eller redusere kostnader ved avhending av bygget. 

• Saltak, så paneler for høsting av solenergi på skråtak med god helling bl.a. mot 
sørøst og sørvest. Kan oppnå høy tetthet av paneler på skråtak, men fare for noe 
skyggelegging fra andre deler av bygningen ved denne løsningen. Bør velges 
plassering av paneler med omhu. Der solcellepanel eller solfangere benyttes, kan de 
erstatte taktekking. 
 

Frøyahagene har ved visuell 
observasjon en mindre kompakt 
bygningsform enn de to andre 
forslagene. I gjengivelsen av Trias 
energitica konsept nevnes det 
kompakt bygningskropp. En 
energiberegning kunne påvist 
hvorvidt dette stemmer. De mange 
fløyene gir inntrykk av at bygningen 
ikke er kompakt – derimot at den har 
stor ytterflate per romvolum. Derav 
følger økt varmetap og materialbruk.  
Beskrivelsen sier desentraliserte 
tekniske rom. Dette gjelder bare 
omsorgsboligene. Med de mange 
fløyene, vil det likevel bli behov for 
lengre kanalstrekk og bend – hvilket 
medfører trykktap i kanalnettet.  
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1.3.3 Hjerterom 
• Energibehov for Hjerterom har blitt beregnet. I forslaget står det at det ikke er noen 

kategori for nZEB for sykehjem fra Futurebuilt. Kriteriet kom imidlertid i desember 
2018, og viser vektet levert energi på 85 kWh/m². Prosjektet ser ut til å være innenfor 
rammen. 

• Lavenergistandard  

• Beskrevet metode for løsning i massivtre 

• Betong i plate på mark og mulig påstøp på gulv i teknisk loft, finner ikke lavkarbon 
betong nevnt 

• Ventilasjonsteknisk rom på loft, vertikal føring i flere sjakter 

• Tilrettelagt for solcellepanel, leveranse derfra er også beregnet. Vil lagre 
energioverskudd i vannvarme. 

 
Hjerterom holder lavenergistandard. Det teller positivt at de har bevist at prosjektet oppfyller 
nZEB (nearly zero energy building) standard ved energiberegning. Med teknisk rom på loft 
benyttes ikke nettoarealer til annet enn sjakter, og bygningene blir på denne måten  
arealeffektive. Ventilasjonsløsningen virker ikke til å være spesielt utformet når det gjelder 
bygningsintegrert, bortsett fra at den tillater til dels store kanaler med lav hastighet og lavt 
trykkfall. I rådgiverbransjen vil nok denne være en foretrukken løsning - tilsynelatende robust 
og oversiktlig uten mange småaggregater.  
Avstand for feste for solcellepanel eller solfangere på skråtak bør prosjekteres for å utnytte 
de best egnede flatene godt.  
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1.4 Anbefaling 
De tre forslagene har i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget, 
enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike kriteriene, eller ved å vise 
forståelse for hva som kreves ved å dokumentere oppfyllelse, for eksempel bæreevne i 
trekonstruksjon i forhold til planlagte bygning, eller ved å beregne energibehovet. 
Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø er tilstede for alle forslagene. 
 
Løsningsforslaget Lophelia fremstår som det forslaget som best oppfyller kriterier knyttet til 
energi og miljø i konkurransen. Deretter følger Hjerterom og Frøyahagene i nevnte 
rekkefølge. Hjerterom følger tett i hel på Lophelia, fordi førstnevnt er lavenergistandard, og 
ikke har spesifisert varmekilde for varmepumpe eller nevnt lavkarbonbetong. Det får være 
opp til juryen å bedømme hvorvidt det slår ut i konkurransen. Potensialet for å en høy ytelse 
innen klima, energi og miljø er tilstede for alle forslagene.  

1.4.1 Videre drøfting 
Med gitte underlag forelå det ingen mulighet for å beregne kompakthet for bygget, det er kun 
visuell observasjon som er brukt. Forholdet mellom plusshus og energieffektive bygninger 
med kompakt bygningsform er noe motstridende idet man trenger store takflater for å dekke 
opp med solstrøm til elspesifikke energiposter. Da er det ikke nødvendigvis kompakthet som 
gjelder, da det først og fremst bidrar til å redusere varmetap.  
I passivhus krever økt isolasjonstykkelse i veggene også økt areal. Likeledes øker 
byggehøydene når gulv og tak isoleres mer. Her er det også fordeler ved en kompakt 
bygningsform, fordi langstrakte fasader beslaglegger større flate enn korte fasader. 
Arealeffektivitet reduserer energibehov og ressursbruk og dermed bygningens CO2-
fotavtrykk. Bortsett fra å indirekte antyde at redusert fotavtrykk verdsettes ved å sette ønske 
om bruk av byggematerialer av tre, er ikke kriteriet nevnt i konkurransegrunnlaget.  
 
Utbygger bør være klar over at sykehjem er en bygningskategori som har høyt energibehov 
grunnet lang driftstid og høye krav til belysning. Driftstiden medfører høyt energibehov til 
viftedrift i ventilasjon. Å oppnå et energioverskudd fra bygningen over året, vil kreve stor el-
produksjon. Det finnes ikke kun en omforent standard for nær/nesten nullenergibygg og 
plusshus – derimot opptil flere ulike. Det er ikke nødvendigvis motsetning mellom lavenergi-
/passivhus og ulike nullenergi-/plusshus. Forskjellen er at det ofte går på netto energi kontra 
levert energi. For sistnevnte spiller virkningsgrad for energiforsyning inn.  

1.4.2 Oppslagsverk 
Killingland m.fl. (2013): "Nesten Nullenergibygg – Forslag til nasjonal definisjon», Rapport november 2013, 
http://dibk.no/globalassets/energi/nesten_nullenergibygg_for_norge_ramboll_og_link_versjon2.pdf 
Rambøll (2013): "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg", Rapport juli 2013, 
http://dibk.no/globalassets/energi/hovedrapport_ramboll_072013.pdf 
Futurebuilts nZEB-kriterier, notat revidert desember 2018, 
https://www.futurebuilt.no/content/download/13879/94163  
Om ZEB-0 – inne på www.zeb.no. Report 29 – 2016, http://www.zeb.no/index.php/en/news-and-events/256-a-
norwegian-zeb-definition-guideline 
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1. GANGS HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BRUKERRÅD  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunalt brukerråd i Frøya kommune tar planforslag for kommuneplanens arealdel 2018-

2030 til 1. gangs høring og offentlig ettersyn, til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse 

Planbestemmelser 

Plankart (2 stk – Fast-Frøya og Øyrekka) 

 

Saksopplysninger:   

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- 

og bygningslovens § 11-14. 

 

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (kun plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er vedlagt). 

Alle dokumenter ligger i sin helhet på kommunens hjemmeside, og i papirversjon i 

kommunens servicekontor.  

 Planbeskrivelsen angir planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 

forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.  

 Planbestemmelser med retningslinjer utfyller og utdyper den fastsatte arealbruken og 

vilkårene for den. Bestemmelsene er juridisk bindende. 

 Plankart er kartet over arealformål og hensynssoner.  

 

Planbestemmelse §§ 28.1 og 28.2 Naust/Utforming av bygg i strandsonen, er under 

revidering og vil innarbeides i planforslaget ved et senere tidspunkt.  

 

Innbyggere, næringsliv, organisasjoner, sektormyndigheter og andre interessenter kan komme 

med merknader og innspill til planforslaget. 

Høringsfrist for 1.gangs høring og offentlig ettersyn er satt til: 12. april 2019. 

 

Om planforslaget 



Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen. 

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

Det ble gjennomfort flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

informasjon om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill 

digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, 

samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere.  

 

Totalt kom det inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse (Ligger ikke vedlagt saken)  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

 

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke 

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram. 

 

Vurdering: 



Med bakgrunn i fremlagte sakspapirer anbefales det at kommunalt brukerråd tar planforslag til 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 til orientering.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt planstrategi og planprogram.  
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Om Frøya kommune 

Visjon 
Våren 2014 gjennomførte Frøya kommune en visjonsprosess hvor kommunestyret vedtok den nye 

visjonen. Dette arbeidet var starten på revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. 

Vår felles visjon 

FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD  

beskrives slik: 

KRAFT – beskriver den energien, handlingsevnen og viljen som frøyværingen og frøyasamfunnet 

karakteriseres av. Samtidig symboliserer ordet kraft at vi fortsatt skal arbeide for å videreutvikle 

samfunnet, være proaktive – til det beste for alle innbyggerne.  

MANGFOLD – er både noe en har og noe en skal strekke seg etter. Den viser også ønske om en bedre 

utnyttelse av det potensiale det flerkulturelle Frøya representerer. I dette ligger det en erkjennelse 

av at det flerkulturelle Frøya representerer en ny type kompetanse som samfunnet så langt ikke har 

sett alt av. I ordet mangfold, ligger det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i 

befolkningen generelt, både når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha 

mangfold nok til kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vårt kultur- og 

næringslivsmål bør også speile et mangfold.  

Fakta 
Frøya er et øysamfunn ytterst på Trøndelagskysten, som med sine landområder totalt dekker ca. 240 

km2. Hovedøya Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 øyer, holmer og skjær. Om en regner med 

sjøarealene, teller totalt areal både til lands og til vanns i underkant av 2700 km2. Landarealet utgjør 

dermed i underkant av en tiendedel av det totale arealet.  
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Utviklingstrekk 

Næringsliv 
Frøyasamfunnet er i en rivende utvikling. De siste årene har kommunen opplevd en sterk 

befolkningsvekst og et næringsliv i sterk vekst. Frøya kommune jobber for at denne trenden skal 

kunne fortsette. Det er nødvendig med planer som legger strategier for hvordan kommunen skal 

sikre videre utvikling. Dette skal det bygges videre på og Frøyas fortrinn utnyttes. Næringslivet er 

spesialisert mot havbruk og deler av fiskeri og næringsaktører på Frøya har tatt en internasjonalt 

ledende rolle innenfor dette området. Hovednæringen er oppdrett og foredling av laks, og 

kommunen opplever også en kraftig vekst blant lokale underleverandører. Samtlige næringer har 

stor andel av lokalt eierskap. Med eiere som har tro på lokalsamfunnet og som velger å ekspandere i 

lokalsamfunnet, fortsetter utviklingen, med befolkningsvekst og økende verdiskaping. 

 

 

Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser 
I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 til 

01.01.18 har folketallet økt med 906 personer til 4962. De siste årene har Frøya kommune hatt en 

befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Andre kvartal 2018 passerte Frøya for første gang 

på mange år 5000 innbyggere, og telte til sammen 5031 frøyværinger.  

Befolkningsveksten på Frøya skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring. Ca. 25 % av 

befolkningen på Frøya i dag har fremmedspråklig bakgrunn. De aller fleste kommer fra Baltikum, 

spesielt fra Litauen, men det er også flere fra Polen og andre østeuropeiske land. Mennesker fra ca 

30 forskjellige land bor og arbeider på Frøya. Den store tilflyttingen skyldes i hovedsak laksenæringen 

og det faktum at næringslivet nå i hovedsak rekrutterer arbeidere med familie.  

Statistisk Sentralbyrå utarbeider prognoser for forventet befolkningsvekst i kommunen fram til 2040. 

De utarbeider tre forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst. Variablene som 

brukes omfatter fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. 

Siden Frøya de siste årene faktisk har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi 

fortsatt å benytte dette alternativet. I dette alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i 

levealder, middels innenlands flytting og høy netto innvandring. Høy-alternativet vil kunne gi Frøya 

6400 innbyggere i 2040.  
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For Frøya ser befolkningsframskrivingen frem mot 2040 slik ut: 

Kommune 01.01.2018 Lav vekst Middels vekst Høy vekst 

Frøya 4962 5500 5800 6400 

Framskrivingen tar utgangspunkt i befolkningstallet pr 1.januar 2018.  

I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i 

årene som kommer enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i aldersgruppen 67-79 år. En kan se 

nedgang frem til 2030 i antall eldre 80-89 år og en liten økning i antall eldre fra 90 år og oppover.  

Kommunen vil også få en ganske stor økning av barn i skolepliktig alder. Fødselstallet på Frøya ligger 

nå på omkring 60 barn pr år. 

Bosetningsmønster 
Den største befolkningskonsentrasjonen finner vi på strekningen Flatval-Hellesvik. Her bor over 50 % 

av befolkningen. Her finner vi kommunesenteret Sistranda som har ca. 900 innbyggere. Øyrekka fra 

Sula til Sauøy har hatt til dels sterk nedgang i folketallet. Over 50 % av befolkningen i Frøya kommune 

bor i dag på strekningen Flatval-Hellesvik, mens det i Øyrekka bor ca. 6 %. De øvrige grendene har 

stort sett stabil befolkningsutvikling. Størst konsentrasjon utenom Flatval-Hellesvik har vi i Klubben, 

Nordskag og Dyrøy. I øyrekken er Mausundvær størst med ca. 200 innbyggere.  

Grendekulturen står sterkt på Frøya, og alle frøyværinger har tilknytning til ei velforening, et 

grendelag eller et kretslag.  
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Bakgrunn og premisser for planarbeidet 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 

27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet 

med planen.  

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode. 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse 

og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye 

utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger 

av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger.  

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret 

vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

Arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Strategier 

fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale føringer 

danner sammen grunnlaget for planforslaget. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse 

av dette. 

 

Strategier for planarbeidet: 
I planprogrammet ble strategier for planarbeidet vedtatt:  

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette 

for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og 

konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag 

og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i 

kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes 

for nye utbyggingsområder.  

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, 

samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for 

boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser 

for grendene.  

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med 

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid. 
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Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for 

utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet 

for arealer til havneformål.  

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya 

kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning 

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å 

ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det 

vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom 

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse. 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt 

realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på 

arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, 

småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for 

utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av 

arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man 

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 
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Om planforslaget 
Kommuneplanens arealdel omhandles av plan- og bygningslovens krav om planprogram og 

konsekvensutredninger, jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 19.desember 2014.  

Planforslaget omfattes av følgende dokumenter:  

 Plankart: angir hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Viser videreførte 

områder, samt nye områder, som henholdsvis nåværende og fremtidig arealformål. 

Plankartet er juridisk bindende.  

 

 Planbestemmelser med retningslinjer: Bestemmelsene legges til grunn i kommunens 

behandling av planforslag og søknader om tiltak. Planbestemmelsene er juridisk bindende. 

Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema for 

saksbehandlingen. Retningslinjene henviser også til kommunens forvaltningsbaser, temakart 

og veiledninger, samt nasjonale retningslinjer.  

 

 Planbeskrivelse: Planbeskrivelsen omtaler det sentrale innholdet i arealplanen og hvilke 

avveininger og valg som har vært førende.  

 

 Konsekvensutredning og ROS-analyse av nye forslag til arealdisponering: en rekke forhold 

skal vurderes før et område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø 

og samfunn er vurdert før området eventuelt er innarbeidet i arealdelen. 

 

 Samlet risiko- og sårbarhetsanalyse: er utarbeidet i henhold til kravene i plan- og 

bygningslovens § 4-3 (1). Viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer slike forhold som følge av 

planlagt utbygging.  
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Planens avgrensning 
Planen følger planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatter hele kommunens land- og 

sjøarealer.  

Som vedtatt i kommunal planstrategi har Sistranda egen kommunedelplan som ikke vil omfattes av 

revidering av kommuneplanens arealdel.  

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan 

naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya 

kommune, Sør-Trøndelag.  

Boliger 
Frøya kommune opplever en sterk befolkningsvekst. Det er derfor fokusert på å avsette tilstrekkelige 

arealer til boligbygging i pressområdene og i grendene. Dette for å kunne tilby varierte botilbud, 

både sentralt og i utkantene av kommunen.  

Det er tatt inn til sammen 11 nye områder som åpner for boligbebyggelse (B 1-11). Dette utgjør til 

sammen 603 daa. Disse områdene omfatter både større nye områder og mindre utvidelser av 

eksisterende boligområder. 50 % av innbyggerne i kommunen bor på strekningen Flatval – Hellesvik. 

9 av 10 nye boligområder er derfor lagt her. Område B 1 og B 10 ligger i tilknytning til andre av 

kommunens oppvekstsentra.  

Det er i tillegg åpnet for to nye større områder med kombinert bebyggelse og anlegg (KBA 1 og 3) 

som også åpner for boligbebyggelse. Disse områdene har krav om reguleringsplan før utbygging.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Eneboliger 26 22 20 30 

Rekkehus, antall boligenheter 29 31 27 13 

Utleieleiligheter 8  1 1 

 

 

 



 

11 
 

Fritidsboliger 
Frøya kommune har gjennom gjeldende arealplan og vedtatte reguleringsplaner avsatt store arealer 

til fritidsboliger. Det er en arealreserve på ca. 425 enheter og 97 daa. Det er derfor avsatt kun to 

områder til fritidsboligutbygging i denne revideringen. Begge er utvidelser av eksisterende arealer 

avsatt og helt eller delvis utbygd til fritidsboliger. I tillegg er 4 områder foreslått tilbakeført til LNF. Av 

dette er 3 reguleringsplaner og utgjør til sammen 134 daa. Det er ett ønske om at fritidsboliger 

legges utenfor pressområdene for boligbygging. Dette er derfor i hovedsak unngått.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Hytter/fritidshus 14 6 9 5 

 

LNF med åpning for spredt utbygging 
Frøya kommune har en sterk grendastruktur med flere større og mindre grender. For å tilrettelegge 

for fortsatt tilflytning og aktive grender er det åpnet for 22 nye områder avsatt til LNF med åpning for 

spredt utbygging. Disse områdene er i hovedsak lagt som utvidelser av allerede avsatte og bebygde 

områder i grendene. Det er prioritert å avsette områder hvor kapasiteten er eller nærmer seg 

utbygd.  

På flere av områdene avsatt til LNF med åpning for spredt bebyggelse har det kommet ønske om 

kombinert utbygging av bolig og fritidsboliger. Det er derfor i åpnet for begge typer bebyggelse 

innenfor mange av områdene. Denne vurderingen er gjort med bakgrunn i at hyttefolk oppfattes som 

en ressurs for levende grender, i tråd med kommunens samfunnsplan og vedtatt planprogram. Det er 

gjort konkrete avveininger på hvert enkelt område, både nåværende og fremtidige, i forhold til antall 

enheter det åpnes for. Nåværende områder oppdatert etter disse vurderingene.  

Naust 
Frøya har historisk en nær tilknytning til havet. Både i nærings-, fritids- og turistøyemed er aktiviteter 

ved/på/i havet viktig. Det er tatt inn 11 nye områder for naust i planen, til sammen 19 daa. Disse er i 

hovedsak mindre utvidelser av allerede bebygde naustområder. Naustområdene er søkt samlet for å 

hindre privatisering av strandsonen gjennom enkeltstående utbygginger. For øvrig er det tatt hensyn 

til historisk lokalisering av naustområder. Planbestemmelse/retningslinje om utforming av bygg i 

strandsonen revideres i ny plan for å ivareta en samstemt utforming av naustområdene.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Brygger/Sjøhus/Rorbuer 11 17 8 40 
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Sjørelaterte formål 
I arealplanen vedtatt i 2011 ble det utarbeidet en oversikt over småbåthavner i kommunen. Disse er i 

hovedsak videreført i ny plan. Det er tatt inn 9 innspill til småbåthavn i ny arealplan, til sammen 86 

daa. De fleste av disse er utvidelser av eksisterende småbåthavner hvor kapasiteten er fylt opp. Det 

oppfattes dermed som naturlig å utvide områdene i allerede avsatte og utbygde områder. Det er 

foreslått å ta ut 3 områder fra forrige plan, 19 daa. Dette er områder som ikke er utbygde og 

oppfattes som makebytter mot noen av de nye områdene.  

Frøya kommune viderefører i ny arealplan strategien om større, samlede småbåtanlegg. Det er et 

ønske med minimum 10 plasser pr. småbåthavn. Det er satt krav om minst 1 gjesteplass pr. 10. plass. 

Bakgrunnen for dette er å begrense privatisering av strandsonen, samt samordning av arealbruk.  

Det er i tillegg avsatt 3 nye områder til havn/fiskerihavn. En av disse er en utvidelse, to stadfester 

tidligere/dagens bruk. Dette vil legge til rette for ytterligere vekst innen havbruksnæringen i tråd 

med vedtatt strategi i planprogrammet.  

 

Næring 
I 2014 blir Nordhammervika næringsområde ferdigstilt. Det er et næringsområde på ca. 140 daa som 

allerede er fulltegnet. Skarpneset er ferdigregulert og klart for utbygging. Dette er et næringsområde 

på ca 100 daa. Tilgang på gode næringsareal er viktig når man skal tiltrekke seg nye bedrifter og 

gründere. Det er også særs viktig at Frøya har nok næringsarealer med tanke på den veksten som har 

vært, og vil komme i havbruksnæringen og i underleverandørleddet. Kommunen er avhengig av å ha 

næringsareal, både for de store etableringene og de mindre. Skarpneset er tenkt for en større 

etablering. Det ligger ikke sentralt, men sjønært, og har en relativt høy opparbeidelseskostnad.  

Det som ikke har tilgjengelig pr i dag, men kommunen har et sterkt behov for, er areal for mindre 

etableringer som både er sjønære og sentrumsnære. Næringsutviklingen i kommunen har vært så 

sterk de senere årene at flere nasjonale og internasjonale bedrifter ser på Frøya som en spennende 

plass for etablering av avdelingskontor, med nærhet til viktige kunder. Det er pr i dag ikke avsatt 

areal som dekker deres behov. 

Med bakgrunn i dette er Skarpneset næringsområde (reguleringsplan) videreført i ny arealplan. I 

tillegg er det avsatt ett større område på Uttian, N6, for å møte behovet for mindre sjønære 
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etableringer. Område N2 avsettes med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg. I 

tillegg settes 10 mindre områder av til næringsvirksomhet. Flere av disse er utvidelser av allerede 

avsatte områder.  

Statistikk byggesaker 

Type saker 2017 2016 2015 2014 

Næringsbygg/forretningsbygg 13 7 5 8 

 

 

Andre formål  

Fritids- og turistformål 
Det er avsatt få områder til fritids- og turistformål i gjeldende plan. Disse videreføres i ny plan. Det er 

i tillegg kommet 4 mindre innspill om utvidelse av allerede avsatt område og/eller bebygde områder. 

Disse er tatt inn i planen.  

Natur-, fri- og fiskeområder 
Frøya kommune er en utpreget kystkommune hvor havet både historisk og nåtidig fungerer som 

ferdselsåre, matfat, rekreasjonsområde, fritidsaktiviteter, grunnlag for næringsliv og turisme.  

Frøya kommune forvalter sjøområdene gjennom flerbruksformål i sjø, hovedsakelig FFNAF (fiske, 

ferdsel, natur, akvakultur og friluftsliv). Områder med særlige verneinteresser har egne formål som 

natur, fiske, friluftsliv – alene eller i kombinasjon. Forvaltningen av sjøarealene oppleves forutsigbar, 

jamfør tilbakemeldinger både fra administrasjon, sektormyndigheter, fiskerinæring og 

havbruksnæring. Kommunen har utarbeidet egne saksbehandlingsrutiner som ivaretar de ulike 

interessene ved ulike tiltak. Flerbruksformål i sjø videreføres derfor i ny plan. Det er avsatt ett nytt 

område forbeholdt fiskeinteresser etter dialog med fiskarlaget, Fiske 1. I tillegg er det avsatt to nye 

områder som naturområde og friområde i sjø.  

Offentlig tjenesteyting og VA 
Etter gjennomgang av kommunens interne behov er det avsatt ett større område for fremtidig 

utvidelse av Nabeita oppvekstsenter. Grunnet økte arealer til boligbygging i Nabeita skolekrets anses 

behovet for utvidelse av arealet som naturlig. I tillegg er 2 mindre områder for utbygging av VA-

anlegg avsatt. 
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Vindmøller 
I arealplanen vedtatt i 2011 ble ett større område på fast-Frøya avsatt som båndleggingssone for 

vindkraftverk. Det er gitt konsesjon til etablering av vindkraftverk i ett mindre område ved 

Skarsvågen/Hallaren. Området det er gitt konsesjon for er avsatt til formålet. Det er knyttet 

planbestemmelse til formålet som tilbakefører området til LNF ved konsesjonens utgang. Resterende 

båndleggingssone tilbakeføres til LNF.  

Massedeponi 
Grunnet etterspørsel fra entreprenører er det avsatt et område til massedeponi ved Flatval. Frøya 

kommune har ikke tidligere avsatte områder til formålet. Arealet anses som lite gunstig til annet 

formål grunnet nærhet til flyplass og motorsportsenter. Det ligger også i relativt kort kjøreavstand til 

sentrale deler av kommunen.  

Hensynssoner/sikringssoner 

Drikkevann 
Ut fra nye beregninger av nedslagsfelt fra NVE er hensynssone for drikkevann oppdatert og utvidet. 

Planbestemmelse knyttet til områdene definerer hva som er tillatt innen hensynssonen.   

Høyspenningsanlegg 
Høyspentsoner er avmerket i kart med tilhørende planbestemmelse.  

Kulturmiljø/kulturminner/kulturlandskap 
Det er avsatt flere hensynssoner for å ivareta kartlagte kulturmiljø/kulturminner/kulturlandskap i 

planen. Oppgitte hensyn i planbestemmelsene skal være førende for arealbruken innenfor 

områdene.  

Naturområder 
Områder registrert med nasjonalt viktig biologisk mangfold/nasjonalt viktige naturtyper i Frøya 

kommune er avsatt med hensynssone hvor tiltak som kan ha negativ påvirkning på disse verdiene 

ikke er tillatt. 
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Strandsone, reguleringsplaner og byggegrense 
Frøya er en kystkommune med langstrakt kystlinje. Det er flere områder i kommunen hvor det må 

bebygges innenfor 100-metersbeltet ut fra stedenes topografi, f.eks. Titran og flere av øyene i 

Øyrekka. Innbyggere og næringsliv har nær tilknytning til havet, både gjennom arbeid og fritid. 

Planen har lagt til rette for at dette videreføres i tråd med vedtatte strategier. Områder som åpnes 

for tiltak i strandsonen er søkt lagt til områder som allerede er preget av bebyggelse. Det er for de 

fleste områder avsatt en uttrykkelig byggegrense som ivaretar allmennhetens tilgang til strandsonen. 

Denne varierer mellom de ulike områdene ut fra en enkeltvis vurdering av innspill og områdets 

karakter.  

Det er lagt inn planbestemmelse med retningslinjer som presiserer adgangen til oppføring av 

nødvendige bygninger og mindre anlegg i strandsonen, knyttet til stedbunden næring som landbruk 

og fiske. Dette ivaretar primærnæringenes behov for bygninger/anlegg i strandsonen.  

Gjeldende og ny arealplan 
I arealplanen vedtatt i 2011 ble alle områder åpnet for tiltak innenfor 100-meterbeltet lagt inn med 

byggegrense sammen med formålsgrense. Dette utfra vurdering og dialog med sektormyndigheter 

for hvert enkelt område. Dette oppfattes som tilstrekkelig vurdert og videreføres med disse 

byggegrensene i ny plan. Nye områder tatt inn i planen som åpner for fremtidige tiltak, er også lagt 

inn med byggegrense i tråd med formålsgrense.  

Reguleringsplaner med byggegrense 
Reguleringsplaner med inntegnet byggegrense for enkelttomter helt eller delvis innenfor 100-

metersbeltet videreføres i ny plan, da disse anses som tilstrekkelig vurdert gjennom 

reguleringsplanprosessen, jamfør planbestemmelse § 4.4.  

Områdene vises i kart som Bebyggelse og anlegg med reguleringsplanens avgrensning, med 

inntegnet byggegrense mot sjø i tråd med reguleringsplanenes hensikt. I plankartet er disse merket 

som BA 2. Øvrige bestemmelser og arealdisponeringer styres av vedtatt reguleringsplan.  

Reguleringsplaner uten byggegrense og kommunedelplan 
Vedtatte reguleringsplaner innenfor 100-metersbeltet uten inntegnet byggegrense mot sjø er 

gjennomgått. Alle reguleringsplaner hvor avstand til sjø opprettholdes i tråd med formålsgrense 

omfattes av planbestemmelse § 25.1.  

Områdene vises i kart som Bebyggelse og anlegg med reguleringsplanens avgrensning, med 

inntegnet byggegrense mot sjø i tråd med reguleringsplanenes hensikt. I plankartet er disse merket 

BA 1. Dette gjelder også kommunedelplan Sistranda (planid: 1620201508), merket BA 3 i plankart. 

Øvrige bestemmelser og arealdisponering styres av vedtatt reguleringsplan og kommunedelplan. Der 

hvor reguleringsplanen omfatter både land og sjøareal, viser inntegnet byggegrense forholdet til 

sjøområder utenfor reguleringsplanen. 

Andre endringer i planbestemmelser og plankart 
I tillegg til overnevnte endringer er det gjort flere karttekniske justeringer og andre mindre 

endringer:   

 Justering av formålsgrenser i tråd med eiendomsgrenser 

 Lagt inn ny kystkontur med tilhørende justeringer av formålsgrenser og byggegrenser 

 Gitt utfyllende planbestemmelser 

 Oppdateringer i henhold til vedtatte reguleringsplaner  
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Samlede virkninger av planforslaget 

Etter arealformål 
I henhold til PBL § 11-7 skal en oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområdene 

etter arealformål belyse hvordan de enkelte arealformål påvirker sentrale utredningstema. Det vises 

også til den øvrige planbeskrivelsen. 

Bolig 
Det finnes i arealplan (2011) og vedtatte reguleringsplaner en arealreserve på ca. 300 enheter og 164 

daa avsatt til boligformål. Ett område på Nesset, 32 daa, er foreslått tatt ut av planen. Resten av 

områdene er videreført.  

Det er avsatt 11 nye områder til bolig etter innspill i ny arealplan.  

Innspill Areal 

B 1 18 daa 

B 2 4 daa 

B 3 19 daa 

B 4 105 daa 

B 5 89 daa 

B 6 45 daa 

B 7 53 daa 

B 8 111 daa 

B 9 11 daa 

B 10 16 daa 

B 11 132 daa 

Samlet areal avsatt til boligformål 603 daa 

 

Samlet vil det være avsatt ca. 730 daa og 300 enheter til boligbygging i ny arealplan og vedtatte 

reguleringsplaner.  

Frøya kommune har de siste årene hatt rekordhøy befolkningsvekst. I forhold til SSBs 

befolkningsframskriving har kommunen overgått høy prognose gjennom flere år. Utviklingstrekkene 

viser også en økt sentralisering i bosetningsmønsteret i kommunen. Dette er det tatt høyde for ved 

behovsvurdering av arealreserve for boligbygging.  

Det er åpnet for boligbygging i nærheten av oppvekstsentrene i kommunen. Det antas at Dyrøy og 

Nordskag oppvekstsenter er utbygd i henhold til veksten det legges opp til. Det er avsatt areal til 

offentlig tjenesteyting for utvidelse av Nabeita oppvekstsenter, for å ta høyde for veksten det legges 

opp til i skolekretsen.  

Det er lagt opp til fortetting av allerede utbygde boligområder for å nyttiggjøre seg allerede utbygd 

teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger. Detaljplanlegging vil ivaretas gjennom 

reguleringsprosess.  

Det er søkt unngått områder til boligbygging som forringer natur- og landbruksverdier. 

Boligområdene er lagt i tilknytning til utbygde gang- og sykkelveier, samt i gangavstand til 

oppvekstsentra for å ivareta trafikksikkerhet, særlig til myke trafikanter. 
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LNF med åpning for spredt utbygging/fritidsboliger/KBA 
Det finnes i arealplan (2011) avsatt LNF med åpning for spredt utbygging arealreserver for totalt 390 

enheter bolig eller fritidsbolig (LNF B/FB/F). Det er tatt inn totalt 22 nye områder avsatt til LNF med 

åpning for spredt utbygging. Dette utgjør til sammen 67 antall enheter, 447 daa. Samtidig er det 

foreslått å ta ut 40 enheter, 555 daa. Samlet sett vil dette si at man øker kapasiteten på antall 

enheter, men reduserer samlet areal avsatt til LNF med åpning for spredt utbygging.  

Innspill Antall enheter Areal 

(1)  LNF FB 1 2 daa 

(2) LNF F3 3 5 daa 

(3) LNF F4 4 8 daa 

(4) LNF FB Ingen endring antall enheter 9 daa 

(5) LNF FB 5 111 daa 

(6) LNF FB 5 26 daa 

(7) LNF FB Ingen endring antall enheter 16 daa 

(8) LNF B Ingen endring antall enheter 13 daa 

(9) LNF B 8 92 daa 

(10) LNF B 4 73 daa 

(11) LNF F 3 6 daa 

(12) LNF FB Ingen endring antall enheter 2 daa 

(13) LNF FB Ingen endring antall enheter 2 daa 

(14) LNF FB 2 3 daa 

(15) LNF FB 3 4 daa 

(17) LNF B 4 40 daa 

(18) LNF FB Ingen endring antall enheter 1 daa 

(19) LNF FB Ingen endring antall enheter 6 daa 

(20) LNF FB Ingen endring antall enheter 13 daa 

(21) LNF FB Ingen endring antall enheter 6 daa 

(22) LNF F 25 9 daa 

Samlet areal avsatt til LNF 
B/FB/F 

67 447 daa 

Foreslått tatt ut 

Område Antall enheter Areal 

Titran –Stabben (LNF F 8) 8 20 daa 

Sætermyran (LNF FB 15) 15 410 daa 

Fillingsneset (LNF F4) 4 8 daa 

Lyngåsen (LNF FB4) Makebytte 
(10)LNF B 

4 29 daa 

Breivika (LNF F5) 5 73 daa 

Stølan (LNF F4) 4 15 daa 

Samlet areal til LNF spredt 
foreslått tatt ut 

40 555 daa 

Områdene tatt inn i ny plan er i hovedsak utvidelse av allerede utbygde områder. Dette vil redusere 

behov for ny teknisk infrastruktur. I forhold til barn og unges oppvekstmiljø og tettstedsutvikling 

anses også dette som positivt.  

Det er lagt inn planbestemmelser som ivaretar natur- og landbruksverdier ved enkeltstående 

utbygginger.   
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For fritidsboliger ligger det i arealplan (2011) en arealreserve på ca. 425 enheter og 97 daa. Det er 

foreslått tatt ut 74 daa og 125 enheter i ny arealplan. Dette omfatter tilbakeføring til LNF av ett 

utbyggingsområde for fritidsboliger og 3 reguleringsplaner. Dette gjelder større avsatte arealer som 

ikke har startet utbygging og vil redusere inngrep i store uberørte områder.  

Med bakgrunn i stor arealreserve er det tatt inn ett mindre område (4 daa) til fritidsbebyggelse. 

Dette er en utvidelse av regulert og bebygd område. Det er i tillegg satt av ett større område for 

utbygging av sjønært felt for 15-30 hytter med småbåthavn, F 2, på Innernesset. Dette er i tråd med 

vedtatte strategier. Det er lagt inn flere områder for kombinert bebyggelse- og anleggsformål (KBA). 

Dette er områder som åpner for ulike kombinerte utbyggingsformål. Områdene omfattes av 

reguleringskrav. 

Naust 
Det er åpnet for til sammen 10 nye områder for naustbebyggelse, til sammen 19 daa. Det er foreslått 

å ta ut 3 områder for naust, to av disse omfattes av reguleringsplan som er foreslått tilbakeført til 

LNF, totalt 6 daa.  

Innspill  Areal 

Naust 1 1 daa 

Naust 2 1 daa 

Naust 3 4 daa 

Naust 4 1 daa 

Naust 6 2 daa 

Naust 7 2 daa 

Naust 8 1 daa 

Naust 9 3 daa 

Naust 10 2 daa 

Naust 11 1 daa 

Samlet areal avsatt til naust 18 daa 

Foreslått tatt ut 

  

Husvika (reg.plan) 1 daa 

Avløs (makebytte Naust 6) 3 daa 

Mannvika, Sildfatet (reg.plan) 2 daa 

Samlet areal til naust foreslått tatt ut 6 daa 

 

Naustområdene er i hovedsak utvidelse av eksisterende naustområder som allerede er utbygde. 

Dette reduserer inngrep og privatisering av strandsonen. Der naustområdene er samlokalisert med 

andre utbyggingsområder er det lagt inn byggegrenser som ivaretar allmennhetens tilgang til 

strandsonen.  

Naustbebyggelse anses som positivt for tettstedsutvikling for å underbygge attraktivitet og ønske om 

nærhet og tilgang til sjø.  
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Småbåthavn 
Oversikt småbåthavner fra arealplan (2011) er i hovedsak videreført. Det ligger i denne en 

arealreserve på ca 240 daa og 127 plasser. Det er i ny arealplan tatt inn 9 områder for småbåthavn 

(SBH). Det er i tillegg foreslått tatt ut 3 områder som ikke er utbygd pr. i dag.  

 

Innspill  Areal 

SBH 1 35 daa 

SBH 2 9 daa 

SBH 3 6 daa 

SBH 4 3 daa 

SBH 5 5 daa 

SBH 6 2 daa 

SBH 7 14 daa 

SBH 8 10 daa 

SBH 9 2 daa 

Samlet areal avsatt til småbåthavn 86 daa 

Foreslått tatt ut 

  

Titran - Naftadjupet 6 daa 

Måsøvalen 8 daa 

Dyrøya 5 daa 

Samlet areal til småbåthavn foreslått tatt ut 19 daa 

 

Samlet sett vurderes den økte kapasiteten i småbåthavner å være akseptabel med tanke på 

befolkningsøkningen og kommunens nære tilknytning til sjø. Områdene tatt inn er i hovedsak lagt 

som utvidelser av allerede utbygde småbåthavner og til områder som allerede bærer preg av 

utbygging. Dette reduserer presset på uberørt strandsone og viderefører strategien med større 

samlede anlegg.  

Tilgang til sjø oppfattes å styrke tettstedsutvikling og ha positiv påvirkning på friluftsliv og barn/unges 

oppvekstsvilkår.  

 

Næring 
Frøya kommune har i dag mangel på næringsarealer etterspurt fra næringslivet i kommunen. 

Tidligere tilrettelagte arealer er allerede utbygd og fylt opp, f.eks. Nordhammarvik og Nordskag 

næringspark. Næringslivet har de siste 10-15 år opplevd en enorm vekst. Det er etterspørsel etter 

både sjønære og ikke-sjønære arealer.  

Med bakgrunn i behovet for tilrettelegging for videre vekst i næringer med behov for varierte arealer 

videreføres de næringsarealer allerede avsatt i plan. I tillegg er det avsatt 12 nye områder.  

Et større område på Uttian, N6, avsettes for å møte behovet for mindre sjønære etableringer. 

Område N2 avsettes med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg. I tillegg settes 

10 mindre områder av til næringsvirksomhet. Flere av disse er utvidelser av allerede avsatte 

områder.  
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Innspill Areal 

N 1 2 daa 

N 2 119 daa 

N 3 2 daa 

N 4 19 daa 

N 5 32 daa 

N 6 200 daa 

N 7 1 daa 

N 8 16 daa 

N 9 3 daa 

N 10 22 daa 

N 11 5 daa 

N 12 1 daa 

Samlet areal avsatt til næring 422 daa 

 

Andre formål 
Det er avsatt flere, også større, områder til friområder, naturområder, fiskeområder og ulike 

hensynssoner med bakgrunn i natur- og kulturverdier. Dette er områder hvor kartlegginger har 

funnet disse spesielt viktige.  

Disse områdene vil bidra til ett tydeligere skille mellom bruk og vern av arealer, både på sjø og land. I 

tillegg er tidligere avsatte områder videreført i planen.  
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Etter utredningstema 
Oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområder etter utredningstema i 

konsekvensutredningen skal belyse samlet belastning av planforslaget for de enkelte miljø- og 

samfunnstema.  

Havbruk 
Frøya kommune har i gjeldende arealplan flerbruksformål i sjø – FFNAF (fiske/ferdsel/ natur/ 

akvakultur/friluftsområder). Områder hvor flerbruksformålet ikke gjelder er avsatt til ulike formål 

som fiske, naturområde m.m. med bakgrunn av særlige interesser eller kombinasjoner av disse. I 

planforslaget er det avsatt fire nye områder til fiske, naturområde og friområde. Dette vil redusere 

sjøarealer som åpner for akvakultur, men kan styrke fiskeri- og turistnæring. Det er i tillegg avsatt 

flere områder til havn. Dette er utvidelse av eksisterende områder for havn/kai/landbaser. Dette for 

å tilrettelegge for økt vekst innen havbruksnæringa.  

Landbruk 
Innspill som berører innmarksbeite, fulldyrka- og overflatedyrka jord er i hovedsak avslått i planen. 

Innspill som berører større sammenhengende beiteområder er også søkt unngått grunnet 

kommunens status som villsaukommune. Det er lagt inn planbestemmelse som gjør at 

landbruksinteresser unngås ved utbygging i LNF-områder åpnet for spredt utbygging. Disse er derfor 

ikke listet under.  

Følgende innspill innarbeidet i planen berører landbruksinteresser: 

 B 2 Flatval: 1 daa innmarksbeite 

 B 4 Nabeita: 2 daa fulldyrka jord og 6 daa overflatedyrka jord 

 B 6 Nordhammarvika: 1,7 daa fulldyrka jord og 4,5 daa innmarksbeite 

 B 9 Nesset: 1,5 daa innmarksbeite 

 N 4 Nabeita: 4 daa fulldyrka jord og 2,5 daa overflatedyrka jord 

 N 5 Lyngåsen: 3,7 daa fulldyrka jord, 17 daa overflatedyrka jord og 2,3 daa innmarksbeite 

 N 10 Dyrøy: 1,6 daa innmarksbeite 

 F 2 Innernesset: 6 daa innmarksbeite 

 FT 3 Skarsvågen: 0,8 daa fulldyrka jord 

 

Dette innebærer at følgende landbruksarealer påvirkes av nye innspill: 

 17 daa innmarksbeite 

 12,2 daa fulldyrka jord 

 25,5 daa overflatedyrka jord 

 

Flere områder med påvirkning på landbruksinteresser er foreslått tatt ut av planen:  

 Boligområde Nesset: 6,4 daa fulldyrka jord og 4,3 innmarksbeite 

 Reguleringsplan Ottervika: 2,7 daa innmarksbeite 

 Hallaren UF: 1,5 daa fulldyrka jord og 24 daa innmarksbeite  

 

Det vurderes derfor at samlet sett vil ny arealplan redusere påvirkningen på landbruksverdier.  

Der landbruksinteresser inngår som mindre del av større utbyggingsområder, vil 

landbruksinteressene ivaretas gjennom reguleringsplan. 
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Naturmangfold 
Innspill med direkte negativ påvirkning på verdier for naturmangfold er søkt avvist.  

Det er videreført eksisterende, samt lagt til flere hensynssoner for naturmangfold i planen. Dette 

med bakgrunn i kjente kartlegginger.  

Innspill KBA 5 Sørburøy og KBA 6 Halten ligger innenfor verneområdene i Froan. Sørburøy og Halten 

har status som dyrelivsfredningsområde.  

Fra Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune, 2015: 

1.3.3: (..)Dyrelivsfredningen er ikke ett arealvern, men skal beskytte pattedyr- og fuglearter 

mot jakt, fangst, skade og unødig forstyrrelse innenfor et angitt areal.  

3.12.8: Byggetiltak i dyrelivsfredningsområdet 

Verneforskriften regulerer ikke spesifikt byggetiltak innenfor områder med kun 

dyrelivsfredning, der er det plan- og bygningsloven som regulerer byggetiltakene. Dersom det 

er tiltak som kan berøre dyrelivet, for eksempel byggetiltak eller andre tekniske inngrep på 

viktige hekke- og yngleplasser i området, ønsker forvaltningsmyndigheten disse sakene til 

uttalelse.  

Dette vil ivaretas gjennom videre kommunal saksbehandling.  

Trafikksikkerhet 
Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette er derfor særlig vurdert i 

konsekvensutredning av hvert innspill. Nye utbyggingsområder er særlig konsentrert rundt utbygde 

gang- og sykkelveier og i gangavstand til oppvekstsentre. Andre områder er søkt lagt i tilknytning til 

allerede utbygde områder i grendene for å kunne benytte allerede etablert intern infrastruktur til 

blant annet skoleskyss. Innspill som ikke er vurdert trafikksikre, særlig for myke trafikanter, er ikke 

tatt inn i planen.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er tatt inn flere og større hensynssoner med tilhørende planbestemmelser for ivaretakelse av 

kulturminner og kulturmiljø. Trøndelag fylkeskommune har bidratt med kompetanse på området. 

Ingen innspill med negativ påvirkning av kulturminner er tatt inn i planen. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Nye utbyggingsområder er lagt i tilknytning til allerede utbygde områder i grendene, samt sentrert 

rundt oppvekstsentra og gang- og sykkelveier. Dette for å stimulere til aktive og sosiale 

oppvekstmiljø. 

Folkehelse/friluftsliv 
Ingen tilrådde innspill forringer folkehelse eller friluftsverdier. Det er vektlagt positivt når nye 

utbyggingsområder har lett tilgang til turløyper og nærmiljøanlegg.  

Kommunale tjenester/infrastruktur 
For å begrense belastning på kommunal infrastruktur er de fleste innspill lagt i tilknytning til allerede 

utbygde områder, både sentralt og ruralt i kommunen. Det vises for øvrig til Samlet ROS-analyse.  
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Infrastruktur/samferdsel 
Det er ikke lagt inn større nye infrastrukturtiltak. Gjennom å legge nye utbyggingsområder i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur reduseres behov for nye veier og andre samferdselstiltak.  

 

Næringsarealer 
Det er tatt inn flere områder for næringsbebyggelse, både sjønært og ikke-sjønært, for å legge til 

rette for vekst innenfor flere typer næringer. Dette gjelder både utvidelse av allerede etablerte 

områder og nye områder. Det er vektlagt plassering av nye utbyggingsområder for fritidsbolig og 

bolig som ikke kommer i konflikt med allerede etablert næring eller nye områder for næring. Dette 

for å begrense eventuelle interessemotsetninger og behov for utvidelser.  

 

 

 

Mineralressurser 
Det er ikke tatt inn innspill som har negativ påvirkning på kjente mineralressurser.  

Tettstedsutvikling/befolkningsutvikling/struktur 
Det er unngått å inkludere innspill som forringer tettstedsutvikling og- struktur. Det er lagt inn 

tilstrekkelig areal for å understøtte befolkningsutviklingen i kommunen.  

Vann og vassdrag, inkl. strandsone 
Det er åpnet for flere områder for utbygging innenfor strandsonen (arealene angir nye areal i 100-

meters beltet. Allerede avsatte arealer som endrer arealformål, og makebytter, er ikke inkludert. 

Områder avsatt til fri- eller naturområde i sjø med tilhørende strandsone er ikke tatt med):  
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 Naust 1: 1,5 daa 

 Naust 2: 1 daa 

 Naust 3: 4,5 daa 

 Naust 4: 0,6 daa 

 Naust 6: 1,6 daa 

 Naust 8: 0,5 daa 

 Naust 9: 3 daa 

 Naust 10: 2 daa 

 Naust 11: 1 daa 

 (2) LNF F3: 5 daa 

 (3) LNF F4: 8,5daa 

 (4) LNF FB: 1,7 daa 

 (5) LNF FB: 37 daa 

 (8) LNF FB: 12 daa 

 (9) LNF FB: 10 daa 

 (13) LNF FB: 2,5 daa 

 (15) LNF FB: 2 daa 

 (17) LNF FB: 40 daa 

 (18) LNF FB: 1 daa 

 (19) LNF FB: 2 daa 

 (20) LNF FB: 20 daa 

 (22) LNF F: 9 daa 

 N 2: 55 daa 

 N 6: 100 daa 

 N 7: 1 daa 

 N 8: 13 daa 

 N 9: 2,5 daa 

 N 10: 6,5 daa 

 N 12: 1 daa 

 F 2: 190 daa 

 KBA 1: 106 daa 

 KBA 2: 2 daa 

 B 4: 2,5 daa 

 B 10: 6,5 daa 

 FT 2 og (14) LNF FB: 3,5 daa 

 FT 4: 2 daa 

 VA 1: 1 daa 

 

Til sammen er det avsatt ca. 658 daa til nye arealformål innenfor strandsonen. Av dette er 16,5 daa 

avsatt til naust, noe som naturlig må ligge i strandsonen. I tillegg er ett større næringsområde for 

sjøbasert næring av ulike typer avsatt på Uttian som utgjør ca. 100 daa.  
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Planprosess og medvirkning 
Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-

31.05.2018.  

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om 

prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt 

møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å 

bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 Det er gjennomført innledende dialog, møter og befaringer med sektormyndigheter under 

utarbeidelse av planforslaget.  
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FORORD 

Kommuneplan for Frøya viser hvilken retning vi ønsker for utvikling av Frøyasamfunnet. Den er en 

felles plattform for Frøya kommune som organisasjon, andre offentlige myndigheter, næringsliv, lag 

og foreninger samt ikke minst den enkelte innbygger. 

Planen er et resultat av en lengre prosess med som har involvert flere i vårt lokalsamfunn. 

Utfordringen i de nærmeste årene blir å sette kommuneplanen ut i handling. Dette krever fortsatt 

godt samarbeid og stor innsats. 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 

01.09.16, står følgende: 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen. Det er 

ønskelig at dette videreføres. 

 

Frøya, 

00.00.0000 

 

 

………………………  …………………… 

Ordfører Rådmann 
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INNLEDNING OG ANVENDTE FORKORTELSER 

Kommuneplanens arealdel fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for 

kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak som nevnt i lov om 

planlegging og byggesaksbehandling 2008 (plan- og bygningsloven, heretter kalt PBL.) § 1-6, jf. også § 

20-1, første ledd bokstav a–m. Tiltak kan bare settes i verk dersom de ikke er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.  

Etter lovens § 1-5 går ny plan ved motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal 

med mindre annet er fastsatt i den nye planen. Forholdet mellom kommuneplanen og eldre planer er 

fastsatt i avsnitt 1 og 2 i denne planens bestemmelser.  

Kommuneplanens arealdel, det vil si plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til PBL. 

§ 11-6, rettslig bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i PBL. § 1-6. 

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser.  

Retningslinjene er vist i kursiv sammen med bestemmelsene de utfyller. Hensikten er å klargjøre 

eventuelle begrep i bestemmelsene og hva som ligger bak intensjonen med bestemmelsen. 

Retningslinjene skal legges til grunn ved plan- og byggesaksarbeid, men er ikke juridisk bindende slik 

bestemmelsene er. 

Anvendte forkortelser med forklaringer nedenfor.  

PBL Plan- og bygningsloven 

BYA Bebygd areal 

MUA Minste uteoppholdsareal 

TEK 17 Byggteknisk forskrift 

dBA En dB-skala som legger størst vekt på de frekvensene ørene våre oppfatter best, og som 

er mest brukt i støyregelverket. 

SEFRAK Et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner 

BRA Bruksareal 

Daa Dekar 

NN2000 Høydesystemet som ligger til grunn når man angir meter over havet (moh.) 
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GENERELLE OG TEMATISKE BESTEMMELSER 

Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler 

1. FORHOLD TIL KOMMUNEDELPLANER OG KOMMUNEPLANER 

§ 1.1 Følgende Kommunedelplaner gjelder sammen med kommuneplanens arealdel: 

 Kommunedelplan for Sistranda (planid: 1620201508), vedtatt 27.09.2018 

§ 1.2 Denne kommuneplanens arealdel erstatter kommuneplanens arealdel vedtatt 26.05.2011. 

 

Kommunedelplanen suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der 

tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanen. 

2. FORHOLDET TIL REGULERINGSPLANER 

§ 2.1 Dersom regulerings- og/eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om 

byggehøyde, eller kun angir byggehøyde i form av etasjetall, kan bebyggelsen oppføres med en 

maksimal gesimshøyde på 8,0 meter og en maksimal mønehøyde på 9,0 meter i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bestemmelser om maksimalt etasjetall skal 

ikke gjelde. 

§2.2 Dersom ikke annen møne-/gesimshøyde er fastsatt i gjeldende plan, kan garasjer, carport, 

uthus eller liknende frittliggende bygg, som ikke er beregnet på beboelse, ha en maksimal 

gesimshøyde på 3 meter og en maksimal mønehøyde på 4 meter. Bestemmelser i regulerings- 

eller bebyggelsesplaner om maksimalt etasjetall for slike bygg skal ikke gjelde. 

§ 2.3 Dersom regulerings- eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om 

utnyttelsesgrad, skal bebygd areal per tomt ikke overskride %-BYA=30%.  

§ 2.4 I eldre detaljreguleringsplaner hvor det er krav om bebyggelsesplan, skal det utarbeides 

detaljreguleringsplan for det aktuelle område. 

3. KRAV OM REGULERINGSPLAN (PBL. § 11-9, NR. 1)  

§ 3.1 I områder avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) og samferdselsanlegg 

(§ 11-7 nr. 2) kan tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne sted før det er utarbeidet reguleringsplan 

for området, jf. § 11-9 nr. 1. Gjelder ikke unntak etter § 3.4. 

§ 3.2 Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn krever reguleringsplan. 
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§ 3.4 Unntak fra plankrav: 

 Tiltak etter PBL. § 20-1 bokstav b-j, samt m, er unntatt fra plankravet. Dette gjelder også 

mindre tiltak som omfattes av § 20-2 (selv om det er søkt tillatelse etter § 20-1). I områder 

som ligger utenfor hovedformål bebyggelse og anlegg bør tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne 

sted før det er gitt dispensasjon, eller utarbeidet reguleringsplan med planprogram og 

konsekvensutredning, jf. §§ 12-3 og 4-2. Spørsmål om oppstart av reguleringsplan utenfor 

hovedformål kan forelegges Formannskapet for uttalelse før oppstart (oppstartsmøte) kan 

finne sted. 

 Mindre tilleggsareal på inntil 150 m2 til bebygd eiendom kan tillates. 

 Mindre utbyggingstiltak på bebygd boligeiendom krever ikke ytterligere plan, der forhold til 

transportnett, kulturminneverdier og annet lovverk er ivaretatt, jf. § 11-10 nr. 1. Den nye 

bebyggelsen må kunne innpasses i en bestående struktur, og underordne seg eksisterende 

bebyggelse når det gjelder høyde og volum. Tilsvarende gjelder også for boligbygging på 

ubebygde eiendommer innenfor etablerte boligstrøk (resttomter) i områder definert som 

områder for bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Det tillates oppføring av 

maksimalt 4 boenheter på slike resttomter. For å kunne defineres som resttomt kan tomten 

maksimalt ha et areal på 1500 m2. Ved bebyggelse av resttomter skal det dokumenteres at 

blant annet følgende punkt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er ivaretatt: 8 

Risiko og sårbarhet, 8 Barns interesser, 11 miljøkvalitet og samfunnssikkerhet, 12 

uteoppholdsareal og lekeareal, og 14 kulturminner og kulturmiljø. På eiendom som er 

bebygd med bolighus eller fritidsbolig, kan det gis tillatelse til tiltak uten reguleringsplan for 

tilbygg, påbygg, frittstående garasje/uthus og mindre anlegg som naturlig hører til 

boligen/tunet. 

 Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi 

etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. 

4. FORBUD MOT TILTAK MV. LANGS SJØ OG VASSDRAG (PBL. § 1-8) 

§ 4.1 Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m grense for arbeid og tiltak som nevnt i PBL §1-6 er 

ikke tillatt. Det er forbudt å stenge og fylle ut i vassdrag. Sone for kantvegetasjon skal ivaretas, 

jfr. Vannressursloven §11. 

§ 4.2 I områder innenfor byggeforbudssonen er arbeid og tiltak som nevnt i PBL §1-6 ikke tillatt. 

Det er heller ikke tillatt med midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg. 

Forbudet gjelder ikke der det senere fastsettes en annen byggegrense med tilhørende 

bestemmelser i reguleringsplan. 

§ 4.3 Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av at disse ikke medfører negative 

konsekvenser for allmenne interesser, kulturminneverdier og naturverdier:  
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1) Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller reparasjon av eksisterende, godkjente 

bygninger, konstruksjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens karakter eller BYA.  

2) Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg  

3) Tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som fremmer friluftsliv og 

kulturell aktivitet jf. PBL §30-5. Skal være tilgjengelig for allmennheten. 

4) Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av offentlige friluftsområder.  

5) Nødvendig oppføring av driftsbebyggelse for landbruket. Krav til landbruksfaglig 

behovsvurdering.  

6) Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt.  

7) Fradeling av bebygd areal for naust.  

8) Etablering av mindre avløpsanlegg  

9) Opprusting av stier, som vedlikehold, klopping m. mer. Forutsettes at disse holdes åpne og er 

allment tilgjengelige.  

§ 4.4 For nevnte detaljreguleringsplaner i nedenstående tabell skal inntegnet byggegrense i plan 

gjelde som byggegrense mot sjø. Merket i plankart som BA 2 (Bebyggelse og anlegg).  

Sula – Vassøya, Strangøya og Føllingen gnr. 64, bnr. 1 (1620201304) 

Håvika havsgård (1620200202) 

Veisan 2 (1620201607) 

Holahaugan boligområde (1620201004) 

Grindfaret (1620201603) 

Setra og Strømsholmen (1620201405) 

Vikan gnr. 41, bnr. 24 (1620201604) 

Storbåtbukta (1620200907) 

Dyrvik boligområde (160200702) 

Nabeita boligfelt (1620201105) 
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Øya gnr. 8, bnr. 4 (1620201401) 

 

5. UTBYGGINGSAVTALER (PBL. 11-9 NR. 2, JF. § 17-2) 

§ 5.1 I forbindelse med plan- og byggetiltak kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtale 

om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur (jfr. §17-2 1.ledd). 

§ 5.2 Kommunen kan også pålegge utbygger delinnbetaling (innbetaling til fond) hvis hele 

kostnaden ved tiltaket anses for tyngende for utbygger i forhold til utbyggingens art og omfang. 

Kommunen plikter å øremerke delinnbetalingen slik at innbetalte midler ikke kan benyttes av 

kommunen til andre tiltak. Ved refusjon gjelder regler i plan- og bygningslovens kap. 18. 

 

Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som står i rimelig forhold til 

utbyggingens art og omfang. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av gang- og sykkelvei, 

infrastruktur i grunnen, renseanlegg for vann- og/eller avløpsanlegg, turveier, skilting, belysning, 

støyskjermer og lignende. 

6. REKKEFØLGEKRAV 

§ 6.1 Før det kan igangsettes bygging eller planlegging skal følgende være sikret på 

enkeltområdene: 

• For område B6 og B7 skal regulerte gang- og sykkelvei mellom Hammarvika og Melkstaden 

være opparbeidet før det kan igangsettes bygging. 

• Flatval/Hamarvik: Før det tillates bygging av nye boligfelt nord for Fv. 716 på 

Flatval/Hamarvik skal det etableres trygge krysningspunkt til gang- og sykkelvei til sørsiden av Fv. 

716. 

7. FORM OG ARKITEKTUR 

§ 7.1 Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med 

omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg 

tilpasset omgivelsene, skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende 

vegetasjon og landskapsbilde. 

§ 7.2 Kulturverdier i bebyggelsen skal ivaretas, både ved ombygginger og nybygging. 

§ 7.3 Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt 

endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold, 

kulturlandskapet og byggeskikken på stedet. Bebyggelsen skal underordne seg områdets 

topografiske særpreg, ha helhetlig form-, farge- og volumoppbygging. I særlig eksponerte 

områder skal det tas ekstra hensyn. 
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I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse, og vurdering av tiltakets estetiske sider, 

både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. 

8. BARN OG UNGES INTERESSER 

§ 8.1 Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for 

leke- og oppholdsarealer ivaretas. 

§ 8.2 Statlig planretningslinje/forskrift om barn og planlegging skal legges til grunn for all 

planlegging og søknad om tiltak. Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. 

§ 8.3 Det legges inn barnetråkk-søk ved oppstart av nye reguleringsplaner der kommunen finner 

det nødvendig.  

 

Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte 

aktivitetsområder. 

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde 

til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjøres en vurdering av leke- 

og oppholdssituasjonen, og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. Erstatningsareal skal 

reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i rimelig nærhet av det arealet som 

omdisponeres, og det skal ha god og sikker tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet 

og bruksmuligheter. 

Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. De skal få uttale seg om 

utformingen av felles uterom og lekeplasser. Barnetråkk og uttalelser fra elevråd og 

ungdomsrådet (FUR) skal brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge. 

9. UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIGHET FOR ALLE 

§ 9.1 Kravene til byggteknisk forskrift TEK 17, eller senere revideringer, skal oppfylles. 

 

Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 

planområdet og i forhold til omkringliggende områder. 

10. LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR 

§ 10.1 Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon 

skal ivaretas og styrkes. 

§ 10.2 Åsprofiler, landskapssilhuetter og horisontlinjer skal bevares. 
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§ 10.3 Alle tiltak skal gjennomføres på en måte som ivaretar det enkelte landskaps særpreg, med 

naturgitte og kulturskapte kvaliteter. 

§ 10.4 Boliger/fritidsboliger skal underordne seg landskapet. Nye bygninger skal ikke plasseres på 

høydedrag. De bør plasseres i nedkant av knauser og topper. 

11. MILJØKVALITET OG SAMFUNNSIKKERHET 

11.1 VANN OG FLOM 

§ 11.1.1 Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom. Ny bebyggelse for opphold skal ikke 

ligge lavere en kote +3 NN2000 

§ 11.1.2 Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. 

Bekkelukking tillates ikke.  

§ 11.1.3 Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares. Der det er behov skal det avsettes 

areal for nye flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at det oppnås 

tilstrekkelig sikkerhet. 

§ 11.1.4 I reguleringsplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. I områder der det er identifisert utfordringer knyttet til 

overvannshåndtering av flomregn må dette løses i planprosessene. 

§ 11.1.5 Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende 

fordrøying eller håndtering av overvann på egen grunn. 

 

Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

11.2 STØY 

§ 11.2.1 Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir 

tilfredsstillende. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

(T-1442), eller senere revideringer, legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i 

kommunen. 

§ 11.2.2 Det tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone, dersom bebyggelsen har en stille side og 

tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå. 

§ 11.2.3 Følgende vilkår skal være oppfylt ved bygging i gul og rød støysone: Minst 50 % av 

oppholdsrommene i hver boenhet og minimum 1 soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu 

ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en 

boenhet skal minst én fasade i dette rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side. 

§ 11.2.4 For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn 

nedre grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal 
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ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone, ref. støykrav i normen. Støyverdiene 

for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge klart under nedre grenseverdier for rød støysone. 

 

Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og byggesaker 

for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 

23-07 og på søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente 

støygrenser. 

11.3 LUFTKVALITET 

§ 11.3.1 Ved regulering og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing skal det 

vurderes gjennomført tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. 

 

Ved regulering av og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing, skal anbefalte 

grenser for luftkvalitet i T-1520 (eller de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjene for 

behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen) være retningsgivende. 

11.4 KRAV TIL BYGGE- OG ANLEGGSFASEN 

§ 11.4.1 Plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen for større bygge og 

anleggstiltak, skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis. Planen skal redegjøre for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, 

rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 

etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt 

for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av 

luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

11.5 AVFALL OG LAGRING 

§ 11.5.1 I reguleringsplanen skal det fremgå hvordan håndtering av avfall skal løses innenfor 

planområdet. Oppsamling og mellomlagring av avfall utenom ordinær renovasjonsordning er ikke 

tillatt. 

§ 11.5.2 Lagring av kasserte løsøregjenstander på en slik måte og omfang at det er skjemmende 

eller kan være til skade eller ulempe for miljøet er ikke tillatt. Jf. Forurensingslovens §28. På 

utomhus næringsarealer er det ikke tillatt med lagring av løsøregjenstander som ikke er 

nødvendig for den aktuelle næringsvirksomheten. 

12. UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEAREAL 
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§ 12.1 Utomhusplan skal følge som bilag til reguleringsplan, tomtedelingsplan og søknad om 

byggetillatelse/bruksendring for større bygg. Fellesareal og lekeareal skal være ferdig 

opparbeidet før det gir ferdigattest for bygg innenfor planområde.  

§ 12.2 I arealplanlegging og ved søknad om tiltak skal byggeområder disponeres og nye bygg 

plasseres slik at det oppnås gode private og felles utearealer. Felles areal skal ha som minimum 

en sandkasse el. annet lekeapparat beregnet på småbarn (1-5 år), benk, grønnstruktur og noe 

fast dekke. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal ha tilfredsstillende 

støyforhold, maks 55 dBA. Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av 

tilstrekkelig størrelse og kvalitet i samsvar med følgende areal og kvalitetskrav: 

 

Privatareal MUA, m2/bolig 

(boenhet) 

Eneboliger 150m2 

Tomannsboliger 150m2 

Rekkehus 75m2 

Bygg med 4 boenheter 

eller fler. Leilighetsbygg, 

blokk osv. 

7m2 

Ved etablering av sekundærleiligheter/ekstra boenheter, økes kravet til privat uteareal med areal 

tilsvarende den nye leilighetens bruksareal. 

Antall boenheter per minimum fellesareal Minimum fellesareal 

Inntil 5 boenheter Min. 200 m² 

5 – 15 boenheter Min. 350 m² 

15 – 30 boenheter Min. 600 m² 

Over 30 boenheter Min. 1000 m² 

§ 12.4 Uteoppholdsareal skal ha følgende kvaliteter: 

 Lokalklima: Arealene plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av 

solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol 

på minst halvparten av arealet kl. 15 vårjevndøgn. Terrenget skal ingen steder være 
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brattere enn 1:3. Brattere areal kan likevel medregnes dersom det har spesielle 

bruksverdier (for eksempel som akebakke). 

 Helse, miljø og sikkerhet: Arealene skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal 

skjermes mot støy, rasfare, stråling, forurensning og annen helsefare. 

 Form og struktur: Arealene skal ha hensiktsmessig form, størrelsesfordeling og 

plassering, og restarealer medregnes ikke. Minst 50 % av fellesarealet skal ligge samlet 

og sentralt i boligområdet. 

 Opparbeiding: Arealene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, og skal 

ferdigstilles samtidig med første boligenhet. Arealene skal både invitere til samhandling 

mellom ulike bruker- og aldersgrupper og gi rom for skille mellom ulike typer av 

aktiviteter. 

 Lokalisering: Alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 50 m fra byggets 

hovedatkomst. Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, alternativt kan inntil 50 

% legges på opparbeidet dekke med god terrengkontakt og god kontakt med 

hovedinngang. 

§ 12.5 Lekeplassutstyr skal være opparbeidet i tråd med Forskrift om sikkerhet ved 

lekeplassutstyr.  

13. BIOLOGISK MANGFOLD 

§ 13.1 Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8 - 12. 

§ 13.2 I saker der kunnskap om det biologiske mangfoldet ikke er tilfredsstillende gjelder føre var 

- prinsippet. Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser med 

sikte på å forbedre kunnskapsgrunnlaget (jf. NML §§ 8 og 9). Kunnskapskravet skal stå i rimelig 

forhold til sakens karakter og risikoen for at det planlagte tiltaket kan skade naturmangfoldet. 

§ 13.3 Arealer med registrerte verdier for biologisk mangfold, områder med kulturlandskapsverdi 

skal ivaretas. 

14. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

§ 14.1 I alle bygninger eldre enn 1900 skal original kledning og andre fasadematerialer bevares. 

Ved uenighet eller tvil om verneverdi og/eller tilstand skal det innhentes uttalelse fra regional 

kulturminneforvaltning eller antikvarisk sakkyndig, etter avtale med regional 

kulturminneforvaltning.  

§ 14.2 Bygninger registrert i SEFRAK, (og som anses som verneverdige) skal søkes bevart. For 

bygninger som i seg selv, eller som del av et miljø, har historisk, arkitektonisk eller annen 

kulturell verdi, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdiene ved endring eller 

oppussing av fasade. Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av husets karakter kan 

kommunen kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger 
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opprettholdes eller tilbakeføres. Om nødvendig må det utarbeides en plan som ivaretar disse 

hensyn. Bygninger kan på- og tilbygges såframt dette ikke reduserer bygningens verneverdi. 

Eventuelle tilbygg må underordnes den eksisterende bygningen med hensyn til plassering, 

utforming, størrelse, material- og fargebruk. 

 

Dispensasjonssaker og byggesaker kan ved behov forelegges kulturminnemyndighetene for 

vurdering om, og på hvilken måte tiltaket kan gjennomføres. 

15. TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 15.1 Ved regulering av områder til bebyggelse og anlegg skal kapasiteten i teknisk infrastruktur 

vurderes før reguleringsplanen kan tas opp til behandling. Med teknisk infrastruktur menes: 

 Nødvendige teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, overvann, renovasjon, 

energiforsyning). 

 Blågrønnstruktur (friområder, lekeområder, herunder også adkomst til overordnet 

grønnstruktur og gang- og sykkelvegnett). 

 Trafikksikre løsninger for myke trafikanter, herunder trygge skoleveger og generelt 

trygge tilbud langs veger og ved krysningspunkt, skal være etablert før framtidige 

utbyggingsområder tas i bruk. Vurderingene skal inngå som en del av planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen. Planbeskrivelsen skal inneholde eventuelle forslag til nye løsninger for 

teknisk infrastruktur. 

Områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke bebygges før nødvendige tekniske anlegg er ferdig 

opparbeidet i tilstrekkelig grad. 

§ 15.2 Ved all utbygging av kommunale veier og veier i private boligfelt bør så langt det er mulig 

og formålstjenlig, følge Statens vegvesen sine vegnormaler. Håndbok N100 Veg og 

gateutforming, legges til grunn. 

 

Langs riksveg, fylkesveg og kommunal veg hvor det ikke er regulert byggegrense, gjelder 

veglovens § 29. 

16. VANN OG AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 

16.1 VANN OG AVLØP 

§ 16.1.1 Nye boliger skal tilknyttes offentlig eller privat vann- og avløpsanlegg. Kommunen kan 

pålegge tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsanlegg også for fritidsbebyggelse. 

§ 16.1.2 Vann og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen skal dimensjoneres og bygges 

i hht. Kommunens krav. 
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§ 16.1.3 I områder med kommunal vanntilførsel tillates ikke basseng uten godkjent søknad. 

§ 16.1.4 VA-prinsippskisse skal inngå i alle reguleringsplaner. Prinsippskisse skal angi 

prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise 

overvannshåndtering og flomveier. 

16.2 OVERVANNSHÅNDTERING 

§ 16.2.1 Overvann skal tas hånd om lokalt og åpent. Det kan skje gjennom infiltrasjon og fordrøyning 

i grunnen og ved åpne vannveier, utslipp til resipient, eller på annen måte som utnytter vannet som 

ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. 

§ 16.2.2 Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Det skal 

redegjøres for hvordan håndteringen av overvann og flomveier er løst. Ved regulering, og senest ved 

søknad om tiltak, skal det utføres ROS-analyse/konsekvensutredning som dokumenterer at 

avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. ROS-analysen skal vise en 

vurdering av risiko for værrelaterte hendelser, inkludert hendelser man antar vil tilta i hyppighet og 

alvorlighetsgrad som følge av klimaendringer. Reguleringsplaner skal sette krav til at 

blågrønnstruktur, som vannspeil, vegetasjon, parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse 

gis, hvis dette vurderes som nødvendig. 

§ 16.2.3 I byggesaken skal det redegjøres for planlagt overvannshåndtering ved søknad om 

rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse. Hvis lokal overvannshåndtering ikke lar seg gjøre, kan 

det søkes om tillatelse til påslipp til det kommunale nettet. I slikt tilfelle skal det sammen med 

byggesøknaden legges ved tillatelse fra vann og avløpsavdelingen for tilknytning til offentlig nett. 

 

17. PARKERING OG TRANSPORT 

§ 17.1 Krav til parkeringsplass for bil følger av nedenstående tabell. 

Fritidsbolig Minimum 1 p-plasser per boenhet 

Frittliggende småhus Minimum 2 p-plasser per boenhet. 

 

Konsentrert småhusbebyggelse Minimum 2 p-plasser per boenhet 

Blokkbebyggelse 1-3 roms leiligheter Minimum 1,5 p-plasser per boenhet 

Blokkbebyggelse 4 roms og eller større 

leiligheter 

Minimum 2 p-plasser per boenhet 
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Kontor og forretning Minimum 1 p-plass per 100 m2 

Industri og lager Minimum 1 p-plass per 100 m2 

Tjenesteyting  Minimum 1 p-plass per 100 m2 

§ 17.2 Parkeringsareal på terreng skal vises på situasjonsplanen vedlagt søknad om tiltak, og 

medregnes ved beregning av tomteutnyttelsen. Parkeringsplass skal opparbeides med minstemål 

2,5x 5 meter. Med vegg på en side eller begges sider skal bredde være 3 meter. Dersom 

boligutbyggingen krever at det avsettes areal for mer enn 10 parkeringsplasser, skal det i tillegg 

avsettes en gjesteplass for hver tiende plass. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal være nære hovedinngang og minimum 6x 4,5 meter. 

Det skal settes av minimum 5% parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. 

§ 17.3 All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer avsatt til formålet. Utendørs 

fellesanlegg for bilparkering skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs biloppstillingsplasser 

skal det avsettes tilstrekkelig areal til snørydding. Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig 

fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen kan ved byggesaksbehandling godkjenne at del av 

parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1m. For underjordiske parkeringsanlegg skal øverste 

garasjedekke dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. 

 

Kommunen kan gjøre unntak fra krav til parkering på tomta når garasjeplass eller biloppstillingsplass 

for eiendommens behov er sikret på fellesareal. 

Kommunen kan i den enkelte sak stille strengere krav til parkering, dersom dette anses nødvendig ut 

fra eiendommens behov og tiltenkte bruk, herunder fastsette at et større antall plasser skal være 

tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

18. KRIMINALITETSFOREBYGGING OG FOLKEHELSE 

§ 18.1 Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres 

§ 18.2 Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 

 

Virkemidler for å fremme folkehelsen kan blant annet være universell utforming, miljøfaktorer (støy 

og luftkvalitet), andre helsefremmende faktorer (tilgang til grøntarealer, tilrettelegging for fysisk 

aktivitet, solforhold), kriminalitets- og ulykkesforebygging og tiltak for å utjevne sosiale 

helseforskjeller, som sosiale møteplasser. Reguleringsplan skal redegjøre for virkninger for folkehelse i 

planområdet og i influensområde 
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BESTEMMELSER KNYTTET TIL AREALFORMÅL  

BEBYGGELSE OG ANLEGG §§ 11-7 OG 11-10 

19. BOLIGBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.1)  

§ 19.1 Ved fortetting, og tiltak i fremtidige områder for boligbebyggelse, stilles det krav om 

utarbeiding av detaljregulering. Unntak fra dette framgår av § 3.4.  

§ 19.2 Tilbygg, påbygg, garasjer, uthus med videre på eiendommer med eksisterende bebyggelse er 
tillatt uten ny regulering, så lenge ikke graden av utnytting øker mer enn 40 % BYA. 

§ 19.3 Nye bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på utforming 
og estetikk. Utnyttelsesgraden settes til maks 40% BYA. 

 

I områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel gis det ikke dispensasjon for 
omdisponering til fritidsformål.  
 

Tomtestørrelse for eneboliger bør ikke overstige 1,5daa. Der arronderingsmessige hensyn taler for det 
kan det gis tillatelse til inntil 2 daa. Unntak for fradeling av gårdstun når resten av bruket selges som 
tilleggsjord til annet bruk.  

20.FRITIDSBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 20.1 Innenfor område avsatt til fritidsbebyggelse kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 20.2 Bygg skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal 

plasseres i terrenget slik at silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. Det kan 

kreves at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. Største tillatte BYA er 25 %. 

 

Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke overstige 0,8daa. Der arronderingsmessige hensyn taler for 

det kan det gis tillatelse til inntil 1 daa. Der utnyttelsesgrad maksimeres innenfor tillatt omfang bør 

terrengtilpasning vektlegges spesielt. 

21. NÆRINGSBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 21.1 Innenfor område avsatt til næringsformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4 Det må avklares i 

planprosessen om tiltak/plan omfattes av forskrift for konsekvensutredninger. Nye næringsbygg ved 

sjø bør ligge på kote +3.0 NN2000. 

§ 21.2 Ved søknad om ny virksomhet, nye bygg, utvidet virksomhet innenfor næringsområder skal 

det dokumenteres godkjent adkomst og tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende. 
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§ 21.3 For opparbeidelse på nye næringsområder skal % BYA skal være mellom 25-100. Det tillates en 

fortetning opp til % BYA 40%, uten at det utløser krav om detaljregulering på nåværende 

næringsområder. 

22. FRITIDS- OG TURISTFORMÅL –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 22.1 Innenfor område avsatt til fritids- turistformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan.  

 

Fritids- og turistformål er blant annet utleiehytter, campingplasser og lignende. Utleiehytter kan blant 

annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer, jfr. T-1490. 

23. IDRETTSANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 23.1 Det tillates oppført bygninger og tilhørende funksjoner. Tiltak skal dokumentere 

tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering, adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel. 

§ 23.2 Ved søknad om vesentlig endring eller utvidelse innenfor områder kreves detaljregulering. 

 

Med bygninger og tilhørende funksjoner i tilknytning til formålet menes for eksempel ballbinge, 

klubbhus, støyskjerming, parkering, etc. 

Med endring menes annen bruk enn pågående aktiviteter ved arealdelens vedtakstidspunkt. Med 

utvidelse menes utvidet bruk, aktivitet og økt bygningsmasse. 

24. TJENESTEYTING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 24.1 Innenfor område avsatt til tjenesteyting kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 24.2 Det kan tillates fortetting av nåværende områder opp mot % BYA 50%, uten krav om 

detaljregulering.  

 

Tjenesteyting kan være kulturformidling, barnehager, undervisningsinstitusjoner, administrasjon, 

konsulentvirksomhet, bygg for kommunal infrastruktur m.m. Bevertning er et underformål både 

under offentlig tjenesteyting og næringsbebyggelse. Det må ved valg av formål legges vekt på hva 

som skal være hovedfunksjonene ellers i området. 

25. BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1) (BA 1, BA 3)  

§ 25.1 For områder vist med bebyggelse- og anleggsformål med byggegrense innenfor vedtatte 

reguleringsplaner og kommunedelplan Sistranda (planid: 1620201508), angir disse byggegrense mot 
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sjø. Forøvrig styres arealbruken av vedtatt reguleringsplan og kommunedelplan. Merket i plankart 

som BA 1 (reguleringsplaner) og BA 3 (kommunedelplan).  

26. FORRETNING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 26.1 Innenfor området kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før området inngår i 

detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4.  

§ 26.2 For forretningsbygg skal det utarbeides utomhusplan som viser adkomst, parkering, 

gangadkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede – krav om universell utforming. 

§ 26.3 Det kan tillates fortetting av nåværende områder opp mot % BYA 50%, uten krav om 

detaljregulering. 

27. ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§27.1 Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan underforutsetning av at det ikke er 

nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, at det ikke endrer eksisterende transportnett og at det 

ikke er i strid med annet lovverk. 

§ 27.2 Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse. 

28. NAUST 

§ 28.1 Naust er i denne sammenheng bygninger ved sjøen for oppbevaring av mindre båter, 

fiskeredskaper og båtutstyr, utstyr for dykking og bading, og annet utstyr for bruk av sjøen i 

rekreasjonssammenheng. Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø og ha båtport. Bygningen skal 

ligge slik til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller lundbru til porten. Som båtport tillates 

skyveport eller delt hengslet port. Maks størrelse for sjøhus/naust er 40 m2. Naustet skal oppføres 

med saltak 32 - 37 grader. Det skal tilstrebes knappe takutstikk. Største tillatte gesimshøyde for naust 

og sjå er 270 cm regnet fra underkant bunnsvill i sjå eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått 

golv. 

§ 28.2 Naust tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i yrkesmessig sammenheng for 

fisker med fiskeriregistrert fartøy. 

 

Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er eier/medeier av 

fiskeriregistrert fartøy. 

Maksimal tomtestørrelse for naust er 150 m2, med maksimal bredde i strandlinjen 10 meter. 

29. MASSEDEPONI 

§ 29.1 Massedeponi tillates kun etablert innenfor område angitt som massedeponi på plankartet. Det 

er krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før område kan tas i bruk. 
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30. VINDKRAFTANLEGG  

§ 30.1 For utbygging av vindkraft forutsettes utbygging å skje iht. konsesjon gitt etter energiloven. 

Tillatelse til utbygging til andre formål innenfor konsesjonsområdene skal ikke gis. Ved konsesjonens 

utgang går områdene tilbake til LNF-formål. 

31. GRAV OG URNELUND –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 311 Framtidig og nåværende områder for grav- og urnelund framgår av plankartet. Det stilles bl.a. 

krav om detaljregulering i alle framtidige områder satt av til dette formålet. Unntak framgår av § 3.4. 

§ 31.2 Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering, adkomst – 

mulig adkomst med gang/sykkel. 

32. KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 32.1 Innenfor område KBA1- 7 tillates boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, forretninger, offentlig 

eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer 

bebyggelse og anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 

§ 32.1 Innenfor område avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg kan det ikke iverksettes 

søknadspliktig tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§11-7 NR.2 OG §11-11) 

33. HAVN –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 2)  

§ 33.1 I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for betjening 

av skipstrafikken og andre transportmidler. 

§ 33.2 Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke endrer 

eksisterende transportnett og ikke er i strid med annet lovverk. Vesentlig arbeid eller tiltak, samt 

fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved 

utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt. 

34. PARKERING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 2)  

§ 34.1 I områder avsatt til parkering tillates det opparbeidet parkeringsplasser. Parkeringsplasser skal 

opparbeides med merkede plasser, og av og på kjøring til parkeringsplass skal utarbeides i henhold til 

statens vegvesen sin håndbok N100.  

35. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. 

NR. 2) 

§ 35.1 Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor 

planområdet, jfr. plan- og bygningslovens § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4. 
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GRØNNSTRUKTUR (§11-7 NR. 3 OG §11-11) 

36. FRIOMRÅDE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 3)  

§ 36.1 Det skal i og ved friområder ikke igangsettes arbeid og tiltak som kan innebære konflikt i 

forhold til områdets betydning som frilufts- og aktivitetsområde. 

§ 36.2 I friområdene tillates oppført toalett, brygger/kai og turstier til bruk for allmennheten. 

Organiserte friluftsaktiviteter som krever enkle installasjoner (eks gapahuk), er tillatt innenfor 

området. 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11) 

37. LNFR - AREAL –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.5 OG §11-11) 

§ 37.1 Eksisterende lovlige helårs- og fritidsbolig i LNFR-områder inngår i planen. Erstatningsbygg, 

tilbygg, påbygg, garasje og bod kan tillates. Max tillatt BRA er 50m2. 

§ 37.2 Oppføring av midlertidig konstruksjoner (gapahuk, gamme, lavvo, etc.) kan tillates uten 

søknad såfremt den er åpen og tilgjengelig for allmenheten. Midlertidige konstruksjoner skal bestå av 

biologisk nedbrytbart materiale og enkelt demonteres etter endt bruk. Støpt grunnmur eller annen 

fundamentering bør ikke tillates. 

§ 37.3 Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates med mindre det vil medføre 

vesentlig konflikt med andre tungtveiende samfunnsinteresser. 

§ 37.4 Ny bolig (kårbolig) kan bare etableres når det er driftsmessig begrunnet behov for det, og det 

på eiendom det ikke eksisterer mer enn ett boligbygg fra før, jf. plan- og bygningsloven § 11-11. Ny 

bolig (kårbolig) kan bare plasseres på tunet. Kårbolig tillates ikke fradelt. 

§ 37.5 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og 

utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som harmoniserer med og 

viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området (PBL §§ 

11-9 pkt. 7). 

§ 37.6 Forbudet mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø gjelder ikke (§ 11-11, pkt. 4) innenfor 

LNFR-områdene for oppføring av nødvendige bygninger og mindre anlegg som skal tjene til 

stedbunden næring, som landbruk, fiske og sjøvegs ferdsel. 

§ 37.7 Det tillates opprusting av stier, som vedlikehold, klopping m. mer. Forutsettes at disse holdes 

åpne og er allment tilgjengelige. 

 

Begrepet «stedbunden næring» er knyttet til bygninger og/eller anlegg som det av hensyn til driften 

av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, 
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må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. Øvrige 

aktiviteter som for eksempel jakt, fiske, bærplukking og lignende som har preg av frilufts- eller 

fritidsaktiviteter, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet 

stedbunden næring. Stedbunden næring er nærmere omtalt i veileder T-1443 Plan- og bygningsloven 

og Landbruk Pluss og tilhørende brosjyre T-1444 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet. 

Driftsveier i landbruket kan oppgraderes til dagens behov for transport i næringsøyemed etter 

søknad. 

38. LNF - AREAL FOR SPREDT BOLIG-, FRITIDS- ELLER NÆRINGSBEBYGGELSE MV., JF. § 11-11 

NR. 2. –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR. 5 OG §11-11) 

§ 38.1 Følgende omfangs- og lokaliseringskriterier gjelder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-11 nr.2: 

 Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for landbruksproduksjon. Dette gjelder 

dyrka mark i produksjon, som har vært i produksjon og arealer med beitebruk. Det tillates 

ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m.  

 Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen, så fremt ikke 

annet framgår av plan. 

 Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse. Alle bygninger skal 

plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som mulig. Bygninger 

skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og 

ferdselsveger. Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for alminnelig ferdsel og 

friluftsliv. 

 Ved utbygging av 5boenheter eller mer er det krav om reguleringsplan. 

 Før det gis byggetillatelse skal det for bolig/fritidsbolig vises nødvendig teknisk infrastruktur 

som vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i 

boligbebyggelse. 

 For helårsbolig tillates det gesimshøyde på maks 10 meter og mønehøyde på 12 meter fra 

ferdig planert terreng. For fritidsbolig tillates det gesimshøyde 8 meter og mønehøyde 10 

meter fra ferdig planert terreng.  

 Største tillate utnyttelse av tomt til fritidsbolig er BYA er 25 %. For helårsbolig er største 

tillate BYA er 40%. 

 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en 

plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som 

harmoniserer med og viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og 

bebyggelse i området (PBL §§ 11-9 pkt. 7). 
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Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig bør være maks 800 m2. 

Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til helårsbolig bør være maks 1500 m2. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (§11-7 NR.6 OG §11-

11) 

39. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE –  NÅVÆRENDE OG 

FREMTIDIG (§11-7 NR. 6)  

§ 39.1 Dersom ikke annet følger av reguleringsplan, eller annen gjeldende plan er det ikke tillatt med 

tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §1-6 eller fradeling / bortfeste av tomt til slikt formål i 100 

metersonen og nærmere enn 50 meter fra vann og vassdrag, jf. PBL § 1-8. 

§ 39.2 Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand til bygging av veger, er ikke tillatt. 

§ 39.3 I disse områdene er det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet. Ny 

oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom 

sektormyndigheter og enhver tids gjeldende regelverk.  

§ 39.4 Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som kan skjerme for navigasjonsinnretningene 

jf. krav i Havne og farvannsloven. Det må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, 

uten at dette har gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse. 

§ 39.5 Hus på flytende konstruksjoner er bare tillatt i tilknytning til akvakulturanlegg. 

40. FARLEDER –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 40.1 I eller i nærhet av farled kan det ikke etableres anlegg eller installasjoner som er til hinder eller 

fare for vanlig sjøveis ferdsel jfr. PBL § 11-11, pkt.6. Skipstrafikk skal sikres. Tiltak skal ikke føre til 

stenging eller innskrenking av tilgjengelighet og framkommelighet. 

§ 40.2 Det skal ikke etableres anlegg, fortøyninger, kabler mv. som på noen måte kan vanskeliggjøre 

bruk av farleder jf. PBL § 11-11, pkt.6 

 

All aktivitet og tiltak innenfor farleder skal avklares med kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 27. 

Kystverket har ansvaret for farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. Kystverket kan 

innenfor disse områdene gjøre nødvendig vedlikehold, nyinstallasjoner mv som de ser som nødvendig 

for å trygge ferdselen på sjøen. Dette gjelder også framtidige farleder til nye havner i planområdet. 

41. SMÅBÅTHAVNER –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  
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§ 41.1 Før etablering av småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan. Ny bebyggelse skal 

tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse. Nye småbåthavner skal opparbeides med 

minimum 10 båtplasser. 

§ 41.2 Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak, som for eksempel molo med steinmasser 

og/eller vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er dette ikke tillatt uten at 

eiendommen/området inngår i detaljreguleringsplan. 

§ 41.3 I alle småbåthavner skal det være minst 1 gjesteplasser pr. 10 båtplasser for allmenn 

benyttelse, disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelig.  

§ 41.4 Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall og miljøfarlig avfall skal tas hånd om etter 

gjeldende regelverk. 

§ 41.5 Båthavner med servicebrygge/slipp eller andre områder for båtpuss og opplag skal være 

utstyrt med oljeutskiller og oppsamlingsanordning med fast dekke for avvirket materiale fra 

vedlikehold av båter. 

42. FISKE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 42.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

fiskeriinteressene veie tyngst og være avgjørende for tillatelse til tiltak. 

§ 42.2 Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt til fiske. Tareskogen skal sikres for bevaring av 

oppvekstområder for fiskeyngel og biologisk mangfold. 

43. FRILUFTSOMRÅDE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 43.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. 

§ 43.2 I områder satt av til friluftsliv tillates ingen tiltak og inngrep jfr. PBL § 11-11, pkt. 3 som kan 

forringe områdets eksisterende tilstand og verdi. I samråd med plan- og bygningsmyndigheten kan 

områdene tilrettelegges for allmennheten. 

44. NATUROMRÅDE 

§ 44.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for tillatelse til tiltak. 

45. KOMBINERTE FORMÅL I SJØ OG VASSDRAG–  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  
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§ 45.1 Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis 

sektormyndighetene gir sin tillatelse. 

46. FH- FISKERIHAVNER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 46.1 Fiskerihavner skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskeriretta 

næringsvirksomhet. Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske 

innretninger av midlertidig eller varig art. 

§ 46.2 Før søknad om tiltak skal Kystverkets tillatelse innhentes. I område avsatt til fiskerihavn har 

fiskebåter fortrinnsrett til ankring. 

 

I statlige fiskerihavner har fiskeriinteressene fortrinnsrett til kaianlegg og havneinnretninger som er 

bygget/anskaffet for fiskeriformål. Fortrinnsrett for fiskeriinteresser gjelder både bruk av sjø- og 

landareal. Ved plassmangel har fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak kan bli krevd fjernet 

for å gi plass til fiskeflåten. 

47. NAF- NATUROMRÅDE /AKVAKULTUR – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 47.1 Etablering av akvakultur / Tiltak i sjø skal vise hensyn til vassdrag med anadrome fiskeslag, 

også kvartærgeologisk verneverdi. 

48. FN- FRILUFTSOMRÅDE/NATUR – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 48.1 I disse områdene skal hensynet til naturinteresser og viktig friluftsområde veie tyngst og være 

avgjørende for tillatelse til tiltak. 

§ 48.2 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.  

49. FNF- FRILUFTSOMRÅDE /NATUR/FISKEINTERESSER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 49.1 I disse områdene skal hensynet til fiske- og naturinteresser og viktig friluftsområde være 

avgjørende for tillatelse til tiltak.  

50. VASSDRAG/FERSKVANN MED BYGGEFORBUD 

§ 50.1 Byggeforbud 50 m for ferskvann som har vanntilførsel til akvakulturanlegg. Gjelder følgende 

vann: Ervikvatnet, Valavatnet, Skagavatnet, Kystavatnet, Steinkarsvatnet, Kvernhusvatnet. 

§ 50.2 Byggeforbud 50 m for følgende ferskvann på bakgrunn av friluftsinteresser som fiske og 

bading: Steinsvatnet, Langvatnet, Ervikvatnet, Husvatnet, Kjeisvatnet og Korsvatnet. 

HENSYNSSONER (§ 11-8 BOKSTAV A-F, 12-6) 
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51. HENSYNSSONE DER EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER FORTSATT SKAL GJELDE (§11-8, 

BOKSTAV F) 

§ 51.1 Innenfor disse områdene foreligger det godkjente planer. Planene kan endres gjennom 

reguleringsendring. 

52. SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER MED ANGIVELSE AV FAREÅRSAK ELLER MILJØRISIKO (§11-

8, BOKSTAV A) 

SIKRINGSSONE NEDSLAGSFELT DRIKKEVANN (§ 11-8 BOKSTAV A) 

§ 52.1 Innenfor drikkevannskilden m/nedslagsfelt (tilsvarer hensynssonen) er det ikke tillatt med 

inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten. Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot 

fradeling og oppføring av bolig- erverv sog fritidsbebyggelse. Områder som pr. i dag dyrkes ved 

pløying kan fortsatt pløyes. På dyrka arealer tillates ikke husdyrbeite nærmere enn 50 meter fra 

drikkevannskilden. 

§ 52.2 Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid 

gjeldende klausuleringer for drikkevannskildene gjelder. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt 

med inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området 

skal godkjennes av vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet andre 

samfunnsinteresser. Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen 

være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen. 

§ 52.3 Innenfor sikringssonen er ikke tillat med bading, oppsett av telt, bobil o. l., sportsstevner o. l., 

bruk av båt med motor, installasjon av nedgravde oljetanker og husdyrgjødsel. Det er videre ikke 

tillat med riding, husdyrbeiting og bruk av kunstgjødsel nærmere enn 50 meter fra drikkevannskilden. 

Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares med vannmyndigheten i kommunen.  

§ 52. 4 Etter brann, naturkatastrofer o. l. kan det gjenoppføres boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og 

gårdsbebyggelse i tilsvarende størrelse og omfang som tidligere. 

FARESONE HØYSPENNINGSANLEGG (11-8, BOKSTAV A) 

§ 52.5 Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor viste høyspentsoner skal det 

framlegges en beregning av styrken på elektromagnetisk felt. Dersom magnetfelt overstiger 400 nT 

(nanoTesla) skal det utredes tiltak for å redusere nivået. Nye boliger, skoler, barnehager og 

lekeplasser skal ikke overskride grensen på 400 nT. Noe høyere eksponering enn denne 

grenseverdien kan aksepteres for andre bygg dersom konsekvensene av feltreduserende tiltak blir 

urimelig store. 

 

Det er byggeforbud 19 meter til hver side for 300 kV transmisjonsnettledningen ihht. Energiloven. 

53. HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- NATUR-, FRILUFTSLIV OG 

KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C)  
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§ 53.1. Ny bebyggelse skal ha en form, struktur og plassering som harmonerer med kulturlandskapet, 

naturgitte forhold på stedet og den tradisjonelle bebyggelsen i området der den skal oppføres. 

Innenfor sonen skal det blant annet tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og 

størrelse på tiltaket. Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og skal ta hensyn til blant 

annet silhuettvirkning og terrengtilpasning 

§ 53.2 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og 

utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som harmoniserer med og 

viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området (PBL §§ 

11-9 pkt. 7). Ved plassering av ny bebyggelse i LNF skal en ta vare på landskapsbildet og viktige 

kulturlandskaps-elementer (PBL §§ 11-9 pkt. 6 og 7, 11-11 pkt. 1 og 2). Ny bebyggelse tillates ikke 

nærmere enn 100m fra registrert kulturminne, jf. kulturminneregisteret Askeladden. (§ 11-11, pkt. 1 

og 2). 

SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL BEVARING AV KULTURMILJØ (§11-8, BOKSTAV C) (KM_TITRAN, 

KM_HAMMARVATNET, KM_HALTEN) 

§ 53.3 Ved behandling av byggesøknader skal hensynet til kulturmiljøet vektlegges før det avgjøres 

om tiltaket kan gjennomføres, og om lokalisering og utforming av det 

§ 53.4 Halten: Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og 

sendes regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse. Den bestående bebyggelse i 

området tillates ikke revet- gjelder bygg oppført før 1900.  

§ 53.5 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø – krigsminne Stabben fort. Innen sonen må 

det ikke foretas inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på landskap 

eller krigsminner. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og 

sendes regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse. 

 

I sonene skal de oppgitte hensyn være førende for arealbruken, bygge- og anleggstiltak. Eksisterende 

hus, naust og uthus skal holdes ved like, uten vesentlig endring i materialbruk eller størrelse og 

volum. Bruk, ankomst og tekniske løsninger skal underordne seg hensynene som ligger til grunn for 

soneformålet. Innenfor sonene må ikke kulturminner som steingarder, rydningsrøyser, steinsatte 

bekkefar o.a. fjernes eller forfalle. Det må ikke planeres, graves eller fylles på en slik måte at det 

endrer landskapskarakteren eller terrengprofilen i vesentlig grad. 

SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL LANDSKAP (§11-8, BOKSTAV C) (LS_ESPNESET, LS_ROTTINGEN, 

LS_INNTIAN, LS_VÅGØYA) 

§ 53.6 Det verdifulle kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, biologisk 

verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet 

opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og 

friluftsliv. 
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SONE MED SÆRLIG HENYSN TIL NATUROMRÅDER (§11-8, BOKSTAV C) (NA_HJERTØYA, NA_KALKSJØ, 

NA_UTTIAN) 

§ 53.7 Områder registrert med nasjonalt viktig biologisk mangfold/ Nasjonalt viktige naturtyper i 

Frøya kommune. Det er derfor et overordna mål å bevare det biologiske mangfoldet innenfor denne 

sonen. Tiltak som kan ha negativ påvirkning på naturverdiene er ikke tillatt. Uttalelse til konkrete 

tiltak må innhentes fra fylkesmannen. Dette er likevel ikke til hinder for utøvelse av tradisjonelt 

friluftsliv og ferdsel. 

§ 53.8 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for tillatelse til tiltak. Innenfor dette området 

bør ikke taretråling tillates. 

54. HENSYNSONER SOM VISER OMRÅDER VERNET ETTER ANNET LOVVERK (§11-8, BOKSTAV D)  

§ 54.1 Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete 

kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.  

§ 54.2 Heia husmannsplass, Vingleia fyr, Halten fyrstasjon, Slettringen fyrstasjon, Sula fyrstasjon er 

fredet ved vedtak etter kulturminneloven og skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i 

fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. 

§ 54.3 Titran kapell og Sør- Frøya kirkested er listeførte og av nasjonal verdi. Ved vedlikehold og 

utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. Fasadeelementer som vinduer, dører, 

kledning, taktekking, samt overflatebehandling skal så langt som mulig bevares i sin opprinnelige 

tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle tiltak skal 

forelegges kulturminnemyndigheten, jf. rundskriv T-3/2000 (kirkerundskrivet). All bygging nærmere 

de listeførte kirkene enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra 

biskopen. Ved all planlegging av tiltak i de listeførte kirkenes nære omgivelser skal det tas hensyn til 

kirkenes plassering og virkning i landskapet. Alle saker som angår kirker skal behandles av kirkelig 

myndighet etter kirkeloven. Saker som medfører inngrep i noen av de listeførte kirkene skal 

behandles av Riksantikvaren. Saker som angår omgivelsene til de listeførte kirkene skal sendes 

fylkeskommunen for rådgivning. 

§ 54.2 Hensynssone for Froan naturreservat og landskapsvernområde: Fylkesmannen har 

forvaltningsmyndigheten i området. Det tillates ikke tiltak som er i strid med verneforskriften eller 

tiltak som forringer verdiene som ligger til grunn for vernet i Froan. 

§ 54.3 For Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat henvises det til enhver tids 

gjeldende verneforskrift.  
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende
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Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 N R.6)
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Angitthensynsone - Randområder til nasjonalpark/landskapsvernom råde

Kommuneplan-H ensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)
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Angitthensyngrense

Byggegrense

Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(PBL2008)
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Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KBR       

 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteplan 1.halvår 2019. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Møteplan 1. halvår 2019 
 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 
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 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 09.05 og 10.05.19 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

*7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
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