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Sammendrag: Plansmie som metode, planen for vern og utvikling i Hasselvika
Utviklingsplanen for Hasselvika forener kommunens ønsker om aktiv deltakelse fra
lokalsamfunnet med målsettinger om kulturminnevern, befolkningsøkning og
næringsutvikling basert på prinsipper om bærekraftig tettstedsutvikling. En spesiell
utfordring for Hasselvika er integrering av tidligere militære anlegg i lokalsamfunnet,
og optimal bruk av den militære bygningsmassen til utvikling av næringsvirksomhet og
kulturtilbud.
Prosessen:
Plansmia i Hasselvika ble gjennomført på under en uke, men i forkant lå det flere måneder
med forberedelser lokalt. I prosessdelen av rapporten (B) får man innblikk i hvordan
prosjektet ble forankret lokalt gjennom et forberedende seminar og innspill fra mange,
oppsummert i en liste over temaer som burde utredes under plansmia. Kommunens
administrasjon hadde en viktig rolle i planleggingen. Plansmia er også integrert i den regulære
kommunale planprosessen.
Plansmias åpne prosess startet med et godt besøkt folkemøte, og ble fulgt opp med "Åpent
Hus" der mange møtte opp for å si sin mening om Hasselvikas framtid. Det ble gjennomført
en serie møter med offentlige etater, frivillige organisasjoner, og næringsdrivende. Innspillene
ble registrert og ga viktige premisser for planleggingen. I tilfeller der det var motstridende
ønsker ble disse søkt løst gjennom diskusjon og korrigering av forslagene. Plansmias
styringsgruppe hadde flere møter og fattet vedtak om den videre fremdriften. Det var stor grad
av enighet om retningen for arbeidet. Uenigheten gjaldt bl.a. premisser for videreutvikling av
lokal handel, men man kom frem til en løsning som alle parter kunne støtte. Den endelige
planen ble enstemmig vedtatt av styringsgruppen, og fikk tilslutning ved fra det avsluttende
folkemøtet.
Den sentrale målsettingen med denne som andre plansmier er å skape bred oppslutning om en
konkret utformet, helhetlig og realistisk plan for langsiktig stedsutvikling. I Hasselvika lyktes
dette. Men en plansmieplan har ingen formell status før prinsippene og de konkrete
løsningene blir integrert i reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter. Administrasjonen og de
folkevalgte i Rissa kommune har som uttrykt mål å basere det kommende reguleringsarbeidet
for Hasselvika på plansmias resultater.
Plansmier leverer konkrete planer.
Skal deltakelsen fra lokalsamfunnet i en plansmie ha noen mening, må planen være konkret
og vise detaljerte løsninger for fremtidig bebyggelse, offentlige møteplasser og veger.
Plassering og dimensjonering av foreslått ny bebyggelse til både bolig- og næringsformål må
være utvetydig og illustrert. Det er vanskelig for innbyggere og lokale aktører å forholde seg
til generelle strategier og gode intensjoner. De må få synliggjort hvordan fortetting, etablering
av bedre fellesarealer og nye trafikkløsninger skal realiseres i praksis. Gjennom slike konkrete
planer vil man vite hva det er blitt enighet om, og det kan senere etterprøves om planen
respekteres i praksis.
Det er mange tettsteder med lignende utfordringer som Hasselvika. Lokale forhold vil variere,
men mye tyder på at plansmier er en prosess som kan anvendes i mange situasjoner der det er
behov for å fange opp både interessemotsetninger og utviklingsmuligheter i et lokalsamfunn.
Det unike med en prosess som den i Hasselvika er at man over kort tid og i full åpenhet kan
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bevege seg fra ideer og visjoner til enighet om en realiserbar plan som har solid forankring
blant både innbyggere, næringsdrivende og folkevalgte. Plansmier kan sikre en bærekraftig
stedsutvikling basert på samordning av mange ønsker og interesser, ikke enkeltaktørers styrke
til å få det som de vil.
Mer informasjon om plansmier finner man på www.plansmier.no

Planen for Hasselvika i korte trekk
Planen for utvikling av Hasselvika over de 20 neste årene er presentert i detalj i kapitlene 4 og
5 nedenfor. I kapittel 6 oppsummeres arbeidet med å registrere kulturminner og lage en
verneplan for området. Det komplette materialet fra verneplanen er samlet i en egen rapport.
Sentralt i planen er et skille mellom området vest for bekken i Junkersbukta, som foreslås i
hovedsak vernet med natur og historisk bebyggelse som i dag, og området øst for bekken som
fortettes til en landsby med ny bryggebebyggelse. Landsbyen blir Hasselvikas sentrale
møtested og arena for handel og annen virksomhet.
Planen viser lokalisering av ca. 100 nye boliger, både eneboliger og leiligheter, alle innen
gangavstand, ca. 500 meter, til sentrum.
Planen tar også opp fremtidig bruk av en del av de eksisterende bygningene, infrastruktur og
energiforsyning. Det foreslås prinsipper for reguleringsbestemmelser som kan ivareta ønsker
om småskala bebyggelse, respekt for lokal byggeskikk og tilpasning av nybygg til
eksisterende bebyggelse. De foreslås også en verneplan for landskap og militære anlegg.

Styringsgruppa drøfter siste alternativ med interesserte tilskuere
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A: UTVIKLINGEN AV PLANFORSLAGET
1. Stedet: Rissa kommune og Hasselvika.

Rissa og Hasselvika utenfor Trondheim

Det geografiske området som i dag utgjør Rissa kommune, er resultatet av
kommunesammenslåingen i 1964. Deler av datidens Stadsbygd, Rissa og Stjørna ble
slått sammen til en storkommune med et samlet areal på 623 km2.
Historie
Rissa har historie langt tilbake i tid. Vi har spor av menneskelig aktivitet fra tidlig i yngre
steinalder, trolig for 5000- 5500 år siden. Helleristningene av elgfigurer på Stykket i
Stadsbygd vitner om ei tid da menneskene i Trøndelag ennå levde av fiske og fangst, foruten
sanking av skjell, planter og røtter.
Litt om geografi
Rissa kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag fylke, og omfatter kyststrekningen
nord for ytre Trondheimsfjorden til Stjørnfjorden. Rissa kommune er nabokommune til
Trondheim med Trondheimsfjorden som kommunegrense. Reiseavstand til Trondheim er en
drøy time med fergeforbindelse og avgangstid ca. hver halvtime store deler av døgnet.
Kommuneadministrasjonen ligger i tettstedet og kommunesenteret Rissa, ved terskelfjorden
Botn.
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Befolkning
Rissa er Fosenregionens mest folkerike kommune. Rissa kommune har hatt en ganske stabil
befolkningsutvikling de siste tiårene. Ved inngangen til et nytt tusenår var befolkningstallet
6.503 personer (1.1.2000). Antall pr 01.07.2010: 6.492.
Hasselvika og Hysnes Fort
Hasselvika er ett av tettstedene i Rissa kommune, og har ca. 400 innbyggere. Bygda ligger ca.
13 km fra Rissa sentrum.
Jordbruk i kombinasjon med fiske har vært næringsgrunnlaget fra gammelt av. Deriblant har
laksefiske vært en viktig tilleggsnæring. Mange reiste også på lofotfiske i vinterhalvåret.
I middelalderen var sjølaksefiske en viktig næring i Hasselvika. Lakserettighetene var meget
verdifulle og både kirkelige institusjoner og kongen hadde sterke interesser i dem.
På noen gårder var inntektene fra laksefisket like viktige som jordbruket.
Hysnes i Hasselvika ble anlagt i 1897 som hovedbasen da Agdenes Befestninger. Fortet var
en viktig del av forsvarsanlegget rundt Trondheimsfjorden. Forsvaret tok omtrent 3000 mål
til sin disposisjon og 4-5 gårder måtte flytte ut. Med forsvaret kom mange nye arbeidsplasser.
På 60, 70 og 80 tallet var det 120-130 personer som arbeidet i forsvarets tjeneste i Hasselvika.
På grunnlag av dette kunne også andre næringer drives i Hasselvika. Tyskerne overtok fortet i
1940-45.
Forsvaret la ned sin virksomhet i 1998, og Rissa kommune har kjøpt eiendommen. Hasselvika
har egen barneskole med ca. 45 elever.

Hysnes helsefort
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2: Bakgrunn og kommunens målsettinger for plansmia
Rissa Kommunestyre behandlet 22.04.2010 sak om oppstart av regulering for Hysnes og
omkringliggende eiendommer, med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8. I det
enstemmige vedtaket heter det også at ”Reguleringen skal legge til rette for gode
medvirkningsprosesser”.
Lokalsamfunnet i Hasselvika har vist stort engasjement i stedsutviklingen etter forsvarets
nedleggelse av Hysnes. Dette ble av kommunen ansett som grunn til at det var riktig å bruke
plansmie som metode i prosessen frem mot regulering. Den nye plan- og bygningsloven
bygger også opp under idealet om god medvirkning. Formannskapet støttet forslaget fra
administrasjonen om å ta medvirkningen på alvor gjennom en plansmie.

Hysnes militære museum
I saksframlegget til kommunestyret om oppstart av regulering heter det bl.a:
”Rissa kommune har kjøpt deler av Hysnes-eiendommen av Forsvaret. Direktoratet for
naturforvaltning har kjøpt resten av eiendommen. Det jobbes med å legge til rette for
rehabiliteringsvirksomhet på eiendommen. Rissa Utvikling har pr. dato ansvar for å
gjennomføre nødvendige investeringer samt å drive eiendommen.
I tillegg til å legge til rette for rehabilitering, skal det utvikles annen næringsvirksomhet på
Hysnes. Det er derfor nødvendig å gjennomføre reguleringen i tett samarbeid med Rissa
Utvikling for å ivareta de forretningsmessige planene med Hysnes-eiendommen.
I gjeldende kommuneplanens arealdel er området båndlagt som område for forsvaret. I
forslag til kommuneplanens arealdel, er deler av eiendommen avsatt til byggeområde tettbygd
strøk, og deler av eiendommen til landbruks-, natur- og friluftsformål.
Hittil har tillatelser til tiltak på Hysneseiendommen vært gitt som dispensasjoner fra
gjeldende arealplan. For å få en helhetlig gjennomgang av hvordan eiendommen skal
utvikles, anbefales det å gjennomføre en regulering. Reguleringsprosessen vil avklare
arealbruken innenfor planområdet.”
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3. Forarbeidet til plansmia og ønsker for det framtidige Hasselvika
Forberedelser
16. oktober 2010 ble det avholdt forberedende møte og workshop med god deltakelse for å
diskutere temaer og målsettinger for plansmia. Arkitektene Arne Sødal og Geir Helland
representerte fagteamet på disse møtene.

Bestilling til plansmia
De mange innspillene og diskusjonene på møtene i forkant av plansmia kunne oppsummeres
slik i en ”ønskeliste” for problemsløsing under plansmia samt et sett med målsettinger for
planen i plansmia.

Bildekavalkade fra forberedende møter holdt 16.oktober.
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Første økt: Hva trenger Hasselvika? – Innspill fra deltakerne i plenum:
- Flere innbyggere
- Aktivitet
- Tilrettelegging for arbeidsplasser og bedre kommunikasjon til Trondheim. (båtavganger)
- Hvordan legge til rette for på sikre videre drift av Hysnes helsefort?
- Tydeligere sentrumsutvikling. Definere sentrum, og få lagt funksjoner dit.
- Bruke historien for å skape ny aktivitet
Ut i fra disse innspillene ble deltakerne enige om utfordringer til gruppearbeid:

Andre økt: Gruppearbeid med tema
1. Hasselvikas identitet – Hva er kvaliteten i dag?
- Kunst – kultur – natur – næring er salgsvaren
- Historien en grunnmuren som salgsvaren er tuftet på
2. Sentrumsutvikling/ boliger/ bosetting:
- Området Nedre leir, Sannan og i retning bautaen må få sentrumsutvikling med handel,
næring, boliger og offentlig møteplass.
- Det er i dette området folk skal bo!
- Rehabilitere området omkring lyskasterverkstedet
- Opprettholde kontakten mellom sjøen og fylkesveg 718
- Utvikle tilbud som forsterker småbåthavna som marina
3. Arbeidsplasser / næring:
- Lyskasterverkstedet som et "levende" energisenter
- Lærlingeplasser for ungdom. Eksempel Guri Kunna – kokkelærlinger
- "Langs sjøen"-muligheter: Camping, teltplass
- Det er nødvendig med "Hasselvika booking" for at besøkende skal
kunne orientere seg om hva som finnes
4. Idrett/ fritid/ aktivitet & Ubrukte ressurser:
- Slå sammen idrettslag i Hasselvika og Fevåg til ett!
- Jobbe fram avtale mellom idrettslag og Hysnes helsefort slik at idrettslaget
kan benytte idrettsbygget.
- Lokalt idrettslag må finne sin nisje – satse på idretter som ikke krever store investeringer.
Eksempel er kajakk, toppturer, orientering
- Få på plass turkart med stier i Fevåg og Hasselvika
- Dovrehallen, Fjellhallen, skytebanen, kinosalen – kan bygningene brukes til
salgsmesselokaler, idrettsformål, bueskyting, paintball, motorcrossbane, filmklubb?
Målsettinger for plansmia
Følgende hovedmålsettinger ble lagt til grunn for det videre arbeidet med plansmia:
1. Både nær og fjern historie skal representere Hasselvikas identitet.
2. Hasselvikas potensiale som ”forstad” til Trondheim basert på hurtigbåtsforbindelse skal
utnyttes til vekst med 50 – 100% på 20 år.
3. Næringsvekst baseres på lokale/kortreiste ressurser, stedets historiske og naturgitte
kvaliteter som bygger videre på eksisterende virksomheter innen helse, kultur og håndverk.
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4. Resultatene fra plansmia: Oppsummering av planen

Fra avsluttende folkemøte

De viktigste elementene i forslaget:
1. Fortetting
2. Trafikk / kjøremønster
3. Møteplasser
4. Grøntstruktur / sjøliv
5. Universell utforming
6. Plasseringer
7. Boliger
8. Parkering
9. Estetikk og byggeskikk
10. Landskap
11. Infrastruktur og energi
Planen som er illustrert er Hasselvika i et 20 års perspektiv dersom befolkningen skulle
vokse med ca fire prosent i året. Det er vist to varianter av sentrumsutvikling avhengig
av om eksisterende dagligvarebutikk utvider i lengderetning eller i bredden. Det
forutsettes at dette blir avklart i løpet av de tre første årene.

1. Fortetting
Ledige arealer øst for bekken i sentrumsområdet fortettes rundt eksisterende bygninger for å
danne en landsby med bryggebebyggelse, småhus og trange gater. Kun smørehallen og et
naust må rives for å gjennomføre hele planen. Tettstedet har kyststeder som Råkvåg som
modell.
Sentrumsnære høydedrag mot øst og syd bygges ut til tett villabebyggelse.
Ti sentrumsnære gårdsbruk fortettes med et par boliger hver etter ”inn på tunet”- prinsippet,
og med drivhus som eventuelt kan bli felles driftsprosjekter.
I 20-årsplanen er det lagt opp til ca. 100 nye boliger med ca. halvparten leiligheter og
halvparten eneboliger – totalt ca. 10.000 kvm.
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En mindre andel av leilighetene kan være fritidsboliger. En del arealer i sentrum er egnet for
butikk/næring og utgjør ca 2.000 kvm. I tillegg kommer mulighet for ca. ti drivhus på
tilsammen 5.000 kvm.
Videre gjenbrukes diverse bygninger overtatt etter forsvaret til formål som bolig, atelier,
verksted, kultur og dyrehold, anslått til 2.000 kvm. eks. Helsefortet og Noris.

2. Trafikk/kjøremønster
Fylkesveien gjennom tettstedet nedgraderes til miljøgate med 30 km. fartsbegrensning hvor
det tillates avkjøringer, krysninger og kantparkering. Det anlegges fortau på begge sider.
I tillegg etableres et nytt kvartalsbasert gatenett koblet til gamleveien i Junkersbukta.

3. Møteplasser
Sentrumsområdet får et mangfold av smale gater, hjørner med brede fortau og åpninger i
bryggerekka som uformelle møteplasser der folk ferdes. I tillegg etableres en stor plass –
Torget - omkranset av stedets hovedfunksjoner som dagligvarebutikk, Dovrehallen, God Tid
og eventuelt nye butikker og service.
Videre etableres en park med amfi-paviljong og lekeplass sentralt med utsikt mot
Junkersbukta.
Øst for bryggerekka ligger en naturlig sandstrand og fine knauser som bør gjøres tilgjengelig
for almen rekreasjon.

4. Grøntstruktur / sjøliv
Sentrum er delt i to markante deler:
Området innerst i Junkersbukta vest for bekken er preget av grønne åpne områder med
bevarte historiske bygninger knyttet til militær historie.
Området øst for bekken vil bli et kompakt bymessig sted med landsbypreg etter modell av
typiske kyststeder på Fosen som Råkvåg, dog med mye innslag av grønt.
Eksisterende allé med trær langs veien kompletteres og føres rundt hovedplassens tre sider.
Lekeplassen gis et mykt landskapspreg med innslag av lavere busker. I kvartalene etableres
gårdsrom med private hager og grønne fellesarealer.
Fortau blir sammenhengende i hele sentrum og forbindes via fotgjengeroverganger med
tur/sykkelveier mot øst, syd og vest.
Brygger etableres i store deler av bukten med flytebrygger foran slik at det kan etablere flere
båtfester for beboere og besøkende. Bryggefronten er utformet slik at eksisterende
flytebryggeanlegg i bukten kan bestå i overskuelig fremtid.

5. Universell utforming
Alle gater er knyttet sammen i et integrert nettverk med fortau og gatekryss i plan og med lave
fortauskanter. Trafikk er prioritet for fotgjengere med naturlig fartsbegrensning for biltrafikk i
tillegg til skilting med 30 km/t sone. Hele sentrumsområdet er tilnærmet horisontalt slik at
ingen stigninger blir mer enn 1:12.
Et fotgjengerstrøk fra bryggen i øst til torget er fotgjengerprioritert med nesten
sammenhengende syd / vest-orienterte arkader og med oppvarmede fortau/gatetun for å oppnå
sikre og klimatisk optimale forhold – spesielt om vinteren.
Bebyggelsen er holdt lav med maks. 2 ½ etasjer for å gjøre tilgjengeligheten naturlig enkel for
alle uten bruk av heis. Nye flytebrygger er koblet til land med lange, slake ramper.
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6. Plasseringer
De fleste og viktigste handels- og servicefunksjonene er det lagt til rette for skal ligge rundt
den sentrale plassen. Eksisterende dagligvarebutikk er forlenget for å doble arealet og
avsluttet med en bygning i 2 ½ etg vendt med fronten mot plassen. Alternativt er vist en
løsning med utvidelse av butikken i bredden og egen parkering mot hovedveien.
Styringsgruppen vedtok at løsningen med utvidelse av butikken i bredden må realiseres innen
tre år. Hvis ikke gjelder planen med forlengelse av butikken. Folkemøtet sluttet seg også til
planen med denne presiseringen.
Sydvendt mot plassen er lagt en fondbygning med arkade og butikk i 1 etg. og med leiligheter
eller kontorer over. Dovrehallens front vender også mot plassen og kan få en kommersiell
eller kulturell funksjon.
Av de to eksisterende gamle bryggenaustene er det forutsatt at den nyeste bevares med ny
bruk (for eksempel et serveringssted). Det eldste naustet er tidligere flyttet og er i dårligst
forfatning med svake konstruksjoner i utgangspunktet. Denne forslås flyttet til innerst i
Junkersbukta, som servicebygg for båter. Til erstatning kan et lengre tilpasset bygg til boliger,
fritidsleiligheter eller overnatting etableres. Ut over dette er det kun smørehallen og et mindre
naust som er forutsatt revet, først etter 15-20 år i faseplanen.
For all bebyggelse tillates næring etter behov der det er egnet. All bebyggelse med unntak av
eneboliger pålegges etasjehøyde i første etg. på tre meter.
I bevaringsområdet vest for bekken er det forutsatt gjenbruk av bebyggelse, fortrinnsvis til
bolig, atelier, verksted og museum.

7. Boliger
Det etableres bredest mulig spekter av boligtyper med leiligheter med forskjellig størrelse
langs brygga, rundt plassen og langs hovedgaten. I mellom er det innpasset kompakte småhus
med egen garasje og liten hageflekk.
Gater er orientert og bebyggelse er delt opp slik at alle får en form for sjøutsikt, samtidig som
de henvender seg til skjermede gater og plasser.
I nærområdene ved foten av åsen mot øst og syd etableres villaområder på tomter med
gangveiforbindelse til sentrum.
På det sentrumsnære jordbruksplatået mot syd er det innpasset et par tilleggsboliger til hvert
gårdsanlegg etter ”inn på tunet”- prinsippet. Disse gårdene er tilrettelagt for etablering av
store veksthus.
Alle de 100 boligene som er foreslått ligger innenfor en radius på 500 meter fra sentrum og
klassifiseres derfor som fotgjengervennlig bærekraftig stedsutvikling.
Halvparten av leilighetene i bryggerekka kan være fritidsboliger. For øvrig skal alt være
helårsboliger slik at sentrum blir mest mulig levende på årsbasis.
Leilighetene skal ha 25kvm terrasse / felles oppholdsareale.
Eneboligene skal ha 50kvm terrasse/hage / felles oppholdsareale.
Innen en avstand på 200m skal det vær en nærlekeplass tilsvarende 25 kvm. per
bolig/fritidsbolig.
For øvrig skal alle boligene ha sammenhengende fortau- / gangveiforbindelse til alle
omkringliggende friarealer. Det skal være forgjengeroverganger i 30 km/t sonen ved
krysninger av vei.

8. Parkering
Det er forutsatt 0,5 bil per leilighet og en bil i garasje per enebolig på egen tomt.
Parkering for næring er basert på gateparkering med unntak av dagligvarebutikken som har 25
plasser (eventuelt 20 plasser pluss 5 plasser forbundet med fortau ved forlenget alternativ).
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Dovrehallen forutsettes å ha 10 parkeringsplasser dersom det blir butikk/kultur. Brygge for
restaurant/overnatting får fem parkeringsplasser.
Det er avsatt offentlig parkering langs gate og plass med 40 plasser samt 20 plasser som
pendler- /gjesteparkering innerst i Junkersbukta i tillegg til den eksisterende parkeringen.
Det må opparbeides 0,25 båtplasser per bolig og 0,5 plasser per fritidsbolig.

9. Estetikk og byggeskikk
For sentrumsområdet legges opp til hovedsakelig småskala bebyggelse som egner seg til
oppføring i trekonstruksjon med maks. 2 ½ etg. med takvinkel mellom 30 og 45 grader.
Arkader pålegges der de er vist.
Det bør vurderes nærmere i områdeplan om øvrig utforming skal knyttes til historisk
eksisterende bebyggelse eller ikke. Dette gjelder utforming av tak, proporsjoner, åpninger og
detaljer samt utearealer med materialer, skilting, møbler og belysning.
Alle bygninger som ikke er sammenhengende kan bygges enkeltvis av forskjellige aktører, og
det forutsettes at det deles opp i egne tomter for hvert enkelt bygg.
Villaområder er forutsatt bebygget med maks. to etg. eneboliger med fri utforming, dog med
ett enhetlig trekk enten det gjelder orientering, takform eller materiale.
Gårdsbebyggelsen forutsettes bebygget med maks. to etg. bebyggelse i trekonstruksjon og
med saltak mellom 30 og 45 grader. Dersom de anses som bevaringsverdige reguleres hvert
enkelt gårdstun til bevaring med egne krav til tilpasning.

10. Landskap
Det foreslås en verneplan i tre områder for landskap som ikke reguleres til bebyggelse.
1. Jordbruksområder skal ikke bygges med annet enn det som er nødvendig for drift av
jodbruket for å opprettholde det grønne slettepreget. Unntatt er ti sentrumsnære gårder som
får begrenset fortetting.
2. Åser skal ikke bebygges (unntatt to regulerte områder) og holdes som relativt åpne
kulturlandskap – dvs. med redusert vegetasjon særlig når det gjelder busker og kratt.
Dyrehold oppmuntres for å holde kulturlandskapet åpent, spesielt i fortet der variert dyrehold
og gjenbruk av fortets installasjoner vil skape en spesiell attraksjon.
3. Tidligere fort i åsen får egen verneplan samt en plan for sammenhengende turveier rundt og
over åsene, knyttet til sentrumsområdet.
Innkjøring fra Rissa til Hasselvika anses å ha spesielle kvaliteter som bør vernes eller
forsterkes. Dette gjelder særlig hvordan man møter den åpne jordbrukssletta med klare
åsmarkeringer, etterfulgt av innsnevringen inn til Junkersbukta med siktlinje til sjøen, før man
ankommer sentrum.

11. Infrastruktur og energi
Det er en overordnet målsetting i Rissa Kommune at energiforbruk i størst mulig grad skal
baseres på fornybar energi.
Sett i sammenheng med behov for å holde kulturlandskapet åpent bør biomasse velges som
energikilde, koblet til fjernvarme og krav om installasjon av vannbåren varme for alle nybygg
og større ombygginger. Utbygging av fjernvarme bør koordineres med fornying av vann- og
kloakk samt kabler for kommunikasjon.
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I et 20 års perspektiv vil eksisterende og ny gulvflate komme opp i ca 30.000 kvm som
tilsvarer et varmebehov på to millioner kWt/år. Dette tilsvarer kapasiteten på eksisterende
flisfyringsanlegg på Rissa som i dag kan levere varme til en kW pris på 57øre, noe som gjør
dette økonomisk lønnsomt i dag.
Ved å plassere varmesentralen i lyskasterverkstedet vil fjernvarmeanlegget kunne betjene all
ny bebyggelse samt eksisterende bebyggelse innenfor en omkrets på 500m inkl Helsefortet,
Noris og de fleste fjellanleggene som trenger avfukting og oppvarming.
Overskuddskapasitet, særlig de første 10 årene kan tilbys rimelig til drivhus og eventuelt
annen næringsvirksomhet for å skape arbeidsplasser og øke stedets attraktivitet. Hvis det skal
bygges en ny svømmehall, som enkelte foreslo under plansmia, kan også den forsynes med
rimelig energi fra anlegget.

Fagteamet i arbeid

Fra et av de mange konsultasjonsmøtene under plansmia
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5: Planforslaget: Kart og 3D-modell
All eksisterende bebyggelse inklusive militære installasjoner, veier og underjordiske anlegg
ble registrert og modellert i 3-D i en terrengmodell.

Eksisterende situasjon – 2010

Ortofoto plan med eksisterende veier og bygninger lagt inn i området aktuelt for fortetting.

Fortettingsområdet i 3-D med eksisterende veier og bebyggelse sett fra syd
15

3-D med eksisterende veier og bebyggelse sett fra nord. Fortettingsområdet i forgrunnen.

Ortofoto plan med eksisterende veier og bygninger inntegnet i Hasselvika sentrum med mye
rom for fortetting.
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Hasselvika sett fra syd som det er i dag. Viser eksisterende bebyggelse med størrelse og form.

Hasselvika sett fra nord som det er i dag med kaianlegg og brygger.
.
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Skisseplan Hasselvika sentrum i 2030 basert på 75% vekst. Eksisterende bygninger i fiolett,
nye i grått.
Skisseplan som resultat av plansmia og presentert på avsluttende folkemøte som vedtok den
med akklamasjon. På forhånd var planen enstemmig vedtatt av styringsgruppa. På neste side
er planens elementer forklart.
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Plan med kvadratisk dagligvareforretning
For å bli økonomisk bærekraftig bør dagens dagligvarebutikk dobles i størrelse. Det er vist
planer for to varianter av sentrumsutvikling avhengig av om eksisterende dagligvarebutikk
utvider i lengderetning eller i bredden. Dette har betydning for byforming på sikt. Det
forutsettes at dette blir avklart i løpet av de tre første årene. Eier ønsket å prioritere utvidelse i
bredden.

Sentrum med kvadratisk dagligvareforretning utvidet i bredden til kvadratisk form med egen
parkeringsplass mot hovedgaten.

Hasselvika sett fra syd med bystruktur som følge av at dagligvarebutikk utvides i bredden,
(grønt bygg), med egen parkeringsplass mot gaten. Eksisterende bebyggelse i hvitt. Ny i
farger
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Hasselvika sett fra syd med bystruktur som følge av at dagligvarebutikk utvides i bredden.
Vist med flytebrygger slik de er i dag.

Torget med parkeringsplass for dagligvare til høyre. Nytt torg med Hysnes-fortet i
bakgrunnen.
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Torget med fondbygning i rødt sett mot øst med utvidet dagligvare med parkeringsplasser i
bakgrunnen.
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Plan med forlenget dagligvareforretning
Fagteamet utarbeidet alternativ utvidelse av dagligvarebutikken ved å forlenge denne og
bygge nytt inngangsparti som henvender seg til torget.

Plan sentrumsområde med forlenget dagligvareforretning og åpning av smug fra torget og
ned til havna.

Hasselvika sett fra syd med bystruktur som følge av at dagligvarebutikk forlenges i lengden.
Parkering integrert i arkade ut mot smuget ved siden av dagligvarebutikken. Eksisterende
bygninger i hvitt – nye med farger.
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Hasselvika sett fra nord med bystruktur som følge av at dagligvarebutikk forlenges i lengden.
Vist med flytebrygger koblet direkte til bryggefront.

Nytt torg sydvendt med skjermet klima og med de viktigste bygningene vendt mot plassen.
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Kjørbart gatetun med parkering for dagligvarebutikken i arkade. Gatetun og fortau i
gangstrøk er forutsatt oppvarmet med fjernvarme for å bedre tilgjengelighet om vinteren.

Torget sett fra øst med fortet på høyden i bakgrunnen. Ny butikkbygning mot gaten med
butikker/bolig over. (Bygning til høyre)
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Inngangsparti til dagligvarebutikken med siktlinje gjennom smuget til sjøen som blir bevart..

Sikt fra bryggene opp langs gågate. Den gamle butikkbygningen som fondmotiv. (I hvitt).
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Illustrasjoner uberørt av utforming av dagligvareforretning

Hele bukta med maksimal utnyttelse som småbåthavn for beboere og besøkende lagt inn mot
land. Dette forutsetter omgjøring av eksiterende flytebrygger.

Havneperspektiv fra det parkmessige bevaringsområdet i Junkersbukta. Nytt sentrumsnært
villaområde på den nedre delen av åsen i bakgrunnen.
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Havneperspektiv mot vest sett fra bryggen foran eksisterende naust som foreslås brukt til
restaurant med uteservering..

Havneperspektiv fra hurtigbåtbrygga med ny bryggefront egnet for fritidsleiligheter.
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Torget med eksisterende allé supplert med nye trær og møblert for rekreasjon, men også
parkering rundt.

Torget sett fra adkomst fra vest, med siktlinje til havna.
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Torget med ny fondbygning med butikker bak arkade og mulighet for boliger, kontor og
service over. (I rødt).

Siktlinje fra plassen mot sjøen med paviljong på hjørnet av parken til venstre.
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Bryggegata med små eneboliger i rekken til høyre og bryggebebyggelse med sydvendte
arkader til venstre.

Bryggerekken med åpne leilighetsbalkonger og overdekket bryggekonstruksjon med
uteoppholdsareal over parkering for beboere.
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Bryggebebyggelse med åpninger i mellom med utsikt til sjøen og plass for opphold og
rekreasjon.

Skjermet gate mot syd bak bryggerekken med variasjon og intime dimensjoner.
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Utsikt fra hovedgaten ned mot gammelt naust med restaurant og overnatting. Eksisterende
naust i hvitt.

Havneperspektiv fra innkjøring fra øst med ny bryggeutstikker foran nytt naust egnet for
overnattingsted eller fritidsleiligheter.
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Utkjøring fra Hasselvika vestover med ny villabebyggelse til venstre.

Innkjøring til Hasselvika sett fra vest med utsikt til fjorden over den lave bebyggelsen.
Flisfyring for fjernvarme i gammelt lyskasterverksted til høyre.
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Innkjøring til Hasselvika på det punktet som har maksimalt utsyn til sjøen. Siktlinjen må
holdes åpen uten for mye vegetasjon.

Nytt biobrenselanlegg i det gamle lyskasterverkstedet.. Gammel pipe som ble revet
gjenoppbygges og får ny bruk.
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Typisk gårdsanlegg utvidet med drivhus og to nye boliger som en liten økologisk grend etter
”Inn på tunet” prinsippet. Åtte sentrumsnære gårdsbruk foreslås fortettet på denne måten og
koblet til fjernvarme.
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Forslag til reguleringsbestemmelser
Grunnlaget for reguleringsbestemmelser i Hasselvika er medtatt i beskrivelsen foran. Disse
føringene kan legges til grunn for senere utforming av reguleringsbestemmelser i
områdeplanen for sentrumsområdet.
I hvilken grad ny bebyggelse skal tilpasses lokal byggeskikk utover det som er tatt med i
reguleringsbestemmelsene avgjøres etter høringen om områdeplanen. Slike prinsipper om
tilpasning kan bli nedfelt i formingsrettledere som enten gjøres bindende eller kun veiledende.
Byggeskikk og bærekraft.
Under plansmia i Hasselvika var det mange som hadde synspunkter på stedets byggeskikk.
Det framkom ønsker om at nybygg bør oppføres i tre, og at skala og utforming bør få trekk av
den eldre verneverdige bebyggelsen. Dette er i tråd med målsettingen for plansmia der stedets
historie skal synliggjøres optimalt.
Det er vårt inntrykk fra flere plansmier i ulike deler av landet at mange ser på temaene
fortetting og byggeskikk under ett: Dersom nybyggene får et preg av den lokale byggeskikken
som folk verdsetter, vil de også være mer positive til fortetting og høyere utnyttelse.
Antakelser om at ny bebyggelse vil bryte med skala og karakter kan derimot øke motstanden
til fortetting.
Fortetting som skaper grunnlag for fotgjengervennlighet og nærhet mellom ulike tilbud og
boliger er et sentralt virkemiddel for å oppnå en bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling.
Erfaringene fra plansmiene tilsier derfor at respekt for befolkningens preferanser når det
gjelder byggeskikk bør være et ledd i en samlet strategi for en bærekraftig stedsutvikling.
Ønsker om helhet mellom nytt og gammelt og stedstilknytning kan imøtekommes også i en
tettere og høyere bebyggelse. Det er f.eks. i dag ikke noe problem i forhold til
byggeforskrifter, brannsikring og økonomi å oppføre bebyggelse over to etasjer i
trekonstruksjon for både bolig- og næringsformål i urbane strøk.
Ønskene om ny bebyggelse i tre innebærer også en preferanse for det mest bærekraftige
byggematerialet. Trebygninger lagrer CO2, de kan i større grad oppføres av materialer
produsert lokalt, og byggingen kan lettere skje med bruk av lokale firmaer. De fleste steder i
Norge vil trehus være kortreiste.

37

Utviklingstrinn
Planen er utformet slik at den kan deles opp i små tomter og kan bygges gradvis med små
enheter tilpasset marked og behov. Illustrert er forslag til utvikling fordelt på 5, 10, 15 og 20
år basert på jevn vekst i hele perioden. Fullt utbygget markert med 20 år vil boliger, næring og
service ha øket med 75%. Dette tilsvarer ca 100 boliger anslått til ca 300 beboere i tillegg til
dagens 400 beboere.

Illustrasjon 5 år

Nye bygninger i denne perioden markert i svart

Illustrasjon 10 år

Nye bygninger i denne perioden markert i svart, i lyst fra tidligere utbyggingstrinn
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Illustrasjon 15 år

Nye bygninger i denne perioden markert i svart, i lyst fra tidligere utbyggingstrinn

Illustrasjon 20 år

Nye bygninger i denne perioden markert i svart, i lyst fra tidligere utbyggingstrinn
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6. Verneplan for bygninger, anlegg og landskap: Sammendrag
Under plansmia ble det støtte for et bevaringsområde på Hysnes. Området er definert som den
tidligere militære eiendommen og inkluderer leiren på det flate jordbrukslandskapet samt et
lite areal i Buåsen, øst for fylkesveien. Samlet er arealet på ca. 300 daa. Hysneset er en
skogkledd og kupert åsrygg som reiser seg til ca. 75 m. over havet mot øst og grenser til
Trondheimsfjorden mot nord.
Historie og identitet
Hysnes har en helt spesiell samling av bygninger, forsvarsanlegg og landskap som vurderes
som bevaringsverdig. De har både aldersverdi og de danner en viktig del av Hasselvikas
grunnlag, historie og identitet. I tillegg er de viktige som deler av et helhetlig, militærhistorisk
kulturlandskap. Det er særlig forsvarsanleggene og landskapet som har blitt uadskillelige i
dette kulturlandskapet. De er vist på egne kart på sidene 42-44. Der er det også liste over de
bevaringsverdige bygningene med forslag til fremtidig bruk som vedlegges i en separat
rapport angående verneområdet.
Ressurs
Bygningene, anleggene og landskapet er en stor og viktig ressurs for Hasselvika, kommunen
og fylket. Både bygningene og kulturlandskapet har stort brukspotensiale, hver på sitt vis.
De bevaringsverdige bygningene kan benyttes som boliger, kontorer og andre arbeidsplasser,
helst med det samme formålet som de ble bygget for. Innenfor visse grenser kan de også
tilpasses forskjellige typer bruk. Landskapet innbyr til mange typer rekreasjon, sport, hobbier
og kulturelle begivenheter. Hallene i fjellet har også et stort potensiale i så måte.
Langsiktig og bærekraftig
Situasjonen krever en bevisst plan for hvordan disse ressursene skal vernes, forvaltes og
utvikles i fremtiden. Planen må definere målsettingen og de tiltakene som vil være
nødvendige for å nå målet. Målene må være langsiktige og bærekraftige og det må tilføres
en del kunnskap, særlig om kulturminner og kulturlandskap.
Som grunnlag for en metodisk og regelmessig skjøtsel må eierne av eiendommene skaffe seg
en oversikt over bygningenes tilstand og utføre kritisk vedlikehold og utbedringer. Målet må
være å komme forfallet i forkjøpet. Det må kombineres med en teknisk opprusting med særlig
vekt på gjennomføring av brannforebyggende tiltak. Alle tiltak vil kreve at kompetente
håndverkere og gode materialer blir tilgjengelig slik at arbeidene blir utført på riktig måte og
med ønsket kvalitet. Noen få bygninger har i dag skader som bør utbedres for å unngå at
skadebildet forverres – se liste i tilleggsrapport.
Skader
En av bygningene med alvorlige skader er lyskasterverkstedet ved Bubekken. Det skadete
murverket ved pipen og det østre hjørnet må midlertidig tildekkes. Det samme gjelder skadet
murverk på den lave gavlveggen mot vest. Bygningen er et godt eksempel på en ubrukt
bygning i dårlig stand som står i et meget attraktivt område. En vil kunne få veldig mye igjen
for en utbedring og gjenbruk av bygningen som varmesentral og vedlikehold / utbedring av
elveløp, damanlegg og kulturlandskapet som helhet. Det er verdt å registrere at veien opp til
kommandantboligen like ved verkstedet har en allé av platanlønnetrær som bør pleies godt.
Ved forskjellige tiltak forventes det at både befolkningen og aktivitetene i Hasselvika vil øke i
fremtiden. Vern om bygningsmassen er helt avhengig av at bygningene blir gjenbrukt og det i
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seg selv vil kreve at bygningen er godt vedlikeholdt og har god standard. Kravet om gjenbruk
kan medføre mindre innvendige endringer eller forbedringer, særlig i forbindelse med bad og
kjøkken. Slike endringer må tilpasses bygningens karakter, konstruksjon, størrelse og
materialer. Det vil også bli mulig å oppføre enkelte, mindre, nye bygninger i området med
bevaringsverdig bebyggelse, primært der hvor eldre bygninger har blitt revet. Bestemmelsene
for sentrumsområdet kan anvendes i slike tilfeller.
Forfall
Med forsvarsanleggene på Hysnes er situasjonen litt annerledes. Mange av dem kan over tid
forfalle i fred, med mindre det er fare for den allmenne ferdsel. Utvalgte områder, som f. eks.
ved kanonstillingene, må skjøttes ved jevnlig beskjæring av trær, busker og kratt. Samtidig
må det legges til rette for allmenn ferdsel og det kan medføre utbedring- og sikringsarbeider.
Det er god skjøtselpolitikk i det som allerede har kommet i gang med å la sauer og geiter beite
i området for å holde vegetasjonen i sjakk. Flere av forsvarsanleggene kan med fordel
gjenbrukes og militærmuseet er et meget godt eksempel på det.
Gjenbruk
Det må også planlegges for at flere mennesker vil ønske å komme til Hysnes i fremtiden. Det
må legges til rette for gjenbruk og vedlikehold av eksisterende veier og stier. De gamle veiene
må betraktes som bevaringsverdige og mange av de har en meget solid konstruksjon,
hovedsakelig basert på attraktive natursteinsmurer. Det er foreslått ny parkeringsplass like
vest for Gåsehullet og i samme område foreslås det å innrede en bunker til offentlige toaletter
med universell utforming. Den eksisterende parkeringsplassen foran vollmesterboligen
foreslås brukt av besøkende og der er også andre parkeringsmuligheter på vestsiden av havna.
Videre er det en mulighet for å innrede et offentlig toalett i låven til vollmesterboligen. Der er
i dag et rom for utleie av sykler og det er nærliggende å forestille seg at her kan en etablere et
besøkssenter for Hysneset og Hasselvika. Det forventes at området rundt vollmesterboligen
vil bli et godt utgangspunkt for turer på Hysneset, både til fots og med sykkel. God skilting
hører med i planen for tilgjengelighet, så vel som benker og bord. De bør helst lages i stål –
det vil passe godt inn i det militære miljøet.
Regulering
Hysnes bør reguleres til et LNFR-område med underformål vern av kulturminner og kulturlandskap. Hensynssoner må vise områdene hvor vern er viktig. Det foreslås at hele området
med unntak av Helsefortet, Guri Kunna og avmagnetiseringsanlegget blir en hensynssone.
Bestemmelsene innenfor hensynssonen bør inkludere punkter som:
- Forbud mot virksomhet som virker skadelig eller skjemmende på kulturminner/landskap.
- I utvalgte områder skal vegetasjonene holdes nede ved skjøtsel.
- Det kan settes opp benker, tavler og skilt for å fremme bruken av området.
- Ny bebyggelse begrenses til tomter hvor det har vært bygninger tidligere.
- Forsvarsanlegg og spor etter slike kan ikke rives / fjernes uten særskilt tillatelse.
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Bygninger
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Veier og stier
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7. Forslag til strakstiltak og innspill for utvikling næring, kultur og
andre tilbud i Hasselvika
Strakstiltak.
Flere av innspillene peker seg ut som strakstiltak for raskt å stimulere til vekst og få synlige
resultater av plansmia. Det foreslås at disse tiltakene om mulig gjennomføres eller igangsettes
i løpet av 2011.
- Oppgradering av Hysnes idrettsbane med flere bruksmuligheter. Det er søkt om finansiering
til dette tiltaket fra Gjensidigestiftelsen.
- Den gamle smia tas i bruk som smie i forbindelse med kursvirksomhet, kombinert med
butikk /informasjonssenter for virksomheter i Hasselvika.
- Opparbeidelse av torget, med utforming som foreslått av plansmia.
- Få fem gründere eller kunstnere til å etablere seg i 2011, permanent eller i rimelige
gjesteboliger med atelier / verksted..
- Bygningsmessige strakstiltak der det er kritisk behov for vedlikehold.
- Informasjonstavler for Galskaperne i sentrum, i småbåthavna og ved innfartsveier.
- Felles internettside med informasjon om alle tilbud i bygda, åpningstider,
overnattingsmuligheter m.m.
- Sti fra Tåa til Låveli utbedres.
Det er allerede planlagt og igangsatt en rekke prosjekter basert på etterbruk av de militære
anleggene. De dekker et vidt spekter innen næring, helse, undervisning, kortreist mat,
håndverk, kunst og kultur. Det vises til referater fra møter og innspill.
Mange la under plansmia vekt på at tiltakene i større grad bør ses i sammenheng når de
videreutvikles og suppleres med nyetablerte virksomheter. De må ikke bli "isolerte øyer", som
noen formulerte det. Prosjektene og kvalitetene de tilfører Hasselvika bør gjensidig forsterke
hverandre.
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B: PLANSMIA SOM PROSESS
8. Programmet for plansmia og gjennomføringen av denne

Program for plansmia
(For publikum merket med *)

Dag 1 – Onsdag den 17. november 2010
11.30 – 21.00: Fagteamet som skal jobbe heltid ankommer Hasselvika. Befaringer i
Hasselvika og Rissa kommune. Installering i Velferdsbygget.
Dag 2 - Torsdag den 18. november 2010
09.00 – 18.00: Gjennomgang av foreliggende materiale og planer. Møter med private
(grunneiere, næringsliv foreninger med flere) og offentlige aktører. Forberedelse til åpent
folkemøte.
18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen.
* 19.00 – 21.00: Folkemøte! Offentlig møte med presentasjon av prosjektets
målsetninger og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra publikum.
Dag 3 – Fredag den 19. november 2010
* 10.00 – 20.00: Åpent hus for publikum hele dagen. Fagteamet tegner ut første forslag
til plan. Møter med aktører.
20.00 -21.00: Møte i Styringsgruppen for evaluering, justering og godkjenning av første
forslag til plan. Styringsgruppen inviterer også andre aktører som har kommet med forslag til
å delta i debatten, før styringsgruppen konkluderer.
Dag 4 – Lørdag den 20. november 2010
09.00 – 18.00 Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og presentasjonen.
Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte forhold.
Evt. Møte med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.
18.00 – 19.00 Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig forslag til plan.
* 19.00 – 21.00 Folkemøte. Presentasjon av forslag til plan og debatt. Forsamlingen
inviteres til å stemme om de støtter planen, hvis styrings-gruppen finner det ønskelig.
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9. De ulike aktørene og deres roller.
Fagteamet
Besto av fem personer som arbeidet på heltid under plansmia. Teamet hadde ansvar for
gjennomføring av prosessen og produksjon av planforslaget.
Fagteamets sammensetting og oppgaver:
Siv.ark. Arne Sødal. Teamleder, hovedansvarlig for utforming av planen.
Siv.ark Geir Helland: Kulturminner og landskap.
Erling Okkenhaug: Strategi, profilering og kommunikasjon.
Audun Engh: Plansmieprosess, offentlig deltakelse.
Arkitekt Mihai Cazan; 3 D-modell.
Linn Kristin Hassel, geograf og arealplanlegger med lokal tilknytning, deltok også aktivt i
plansmieteamets arbeid.
Sentrale arrangører og noen av deltakerne fra kommuneadministrasjonen i Rissa:
Susanne Saue, planlegger i Rissa kommune
Siri Vannebo, planlegger i Rissa kommune

Thorbjørn Dahle, Rissa Utvikling
Trond Selbekk, overingeniør kommunalteknikk
Ivar Asbjørn Fallmyr, teknisk sjef.
Styringsgruppa for plansmia
Styringsgruppen møttes 2. og 3. dag av plansmia og fattet vedtak om retningslinjer for
arbeidet og hvilke løsninger som skulle prioriteres, basert på forslag fra fagteamet og lokale
aktører, og med åpne konsultasjoner underveis. Dette innebar at prosessen fikk forankring
fortløpende og frem til det endelige resultatet.
Styringsgruppa besto av representanter fra de folkevalgte supplert med ansatte i kommunen,
fagteamets leder og lokale ressurspersoner.
Deltakere i styringsgruppen:
Per K. Skjærvik, ordfører i Risa kommune
Liv Darell, politiker, HLTM-leder.
Per Arne Hasselvold, Rissa Utvikling og Hasselvika Forum
Mats Nilsen, Galskaper og glasskunstner.
Jørgen Sannan, Hasselvika Forum, grunneier.
Lars Kristian Brevik, Hasselvika Forum.
Arne Sødal, arkitekt og plansmieleder.
Susanne Saue, planlegger i Rissa kommune.
Siri Vannebo, referent i styringsgruppen, planlegger i Rissa kommune
Planen som ble vist på det avsluttende folkemøtet var på forhånd vedtatt i styringsgruppa.
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Andre fagfolk og aktører som deltok
Det var på forhånd avtalt møter mellom fagteamet og interessenter fra en rekke fagmiljøer og etater,
bl.a. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Plansmia hadde også avtalte møter med, grunneiere, beboere og næringsdrivende. (ca. 25 møter )

Fra et av møtene i styringsgruppa

Besøkende åpent hus
2. dag av plansmia var det åpent hus for alle som ønsket å se hva som foregikk og komme
med egne innspill. Representanter for fagteamet og de kommunale arrangørene tok imot og
hadde personlige samtaler med dem som kom ca. 50 innspill og egne forslag. Synspunkter og
forslag ble notert og klebet opp på vegg og brakt videre til fagteamet og styringsgruppen.

Kommuneplanlegger Susanne Saue og forslagstavla under plansmia
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10. Folkemøter
På det første folkemøtet mandag 18.11. deltok ca. 35 personer, og ca. 25 tok ordet i debatten
med innspill og meningsytringer. Forslag og ønsker ble registrert.

Avsluttende folkemøte lørdag 20.11. kl. 19 -21:

Ca. 30 personer av 400 innbyggere deltok under det avsluttende møtet der resultatene fra
plansmia ble presentert. Ordfører Per K. Skjærvik og varaordfører Olga Johanne Berg ledet
møtet og debatten. Fra fagteamet viste Erling Okkenhaug ukens aktiviteter i bilder, Audun
Engh oppsummerte de ulike delene av den deltakende prosessen, Geir Helland gjennomgikk
verneinteressene og Arne Sødal presenterte den ferdige planen.
Ca. 15 tok ordet i debatten etter presentasjonen.
Møtet ga sin tilslutning til planen ved akklamasjon. Ingen reserverte seg mot planen.
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11. Kvalitetssikring: Er ønskene fra lokalsamfunnet ivaretatt?
Etter arkitekt Arne Sødals presentasjon av planen på det avsluttende folkemøtet ble han bedt
om å kommentere en del av forslagene som var fremkommet fra innbyggere og
organisasjoner. Etter folkemøtet er listen bearbeidet videre. Her er en del av ønskene, og svar
på om de er ivaretatt.

Strakstiltak
- Få 5 gründere eller kunstnere til å etablere seg i 2011
Foreslått som strakstiltak, Følgende bygninger er egnet for denne bruken er foreslått vurdert:
Vollmesterboligen (1), Låven (4). Røddepotet (13), Sykestua (60), Artilleriverkstedet (46) og
Adminsitrasjonsbygningen (33)
- Sti utbedres fra Tåa til Låveli
Foreslått som strakstiltak

Næring
- ”Naustet” Starte opp pub og spisested i samarbeid med Guri Kunna. JPL Nautic
Bygningen er foreslått bevart og er egnet til dette formålet.
- Joker ønsker å kjøpe grunn av Rissa kommune for å utvide butikken til dobbel
grunnflate.
Planen viser butikk med dobbel grunnflate både i bredden og i lengden.
- Smørehallen må rives
Det foreslås på sikt (15-20år) riving og nybygg til bolig samme sted. Deler av nåværende
virksomhet kan legges til naust som flyttes.
- Plassen utenfor butikken må forbli en åpen møteplass, torg
Planen foreslår offentlig en plass som torg samt en park mot bukta..
- Sannanbrygga må ikke vernes, men kunne brukes til næring
Det ene naustet foreslås bevart og brukt til næringsbruk, kombinert med et nybygg. Det andre
naustet foreslås flyttet.
- Drivstoff-anlegg for båter og gjestebrygge nedenfor butikken.
Det vil være plass for slik virksomhet der den er i dag med ny pumpe nede ved havna.
- Rorbuer mot sjøen
De foreslåtte nye bryggehusene kan brukes delvis til fritidsboliger
- God Tid ønsker mulighet for uteservering til sommeren.
Planen viser mulighet for uteservering i hage vendt mot plassen som opparbeides til et
attraktivt møtested.
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- Fiskemottak - Sjøaktiviteter Kajakk, fridykking, harpunfiske i havnen
Det kan etableres fiskemottak og beslektet maritim virksomhet i nytt anlegg på Sannanbrygga med stranden mot øst.

Bolig
- Terrassehus på eiendommen til Sannan-søskenbarna
Planen foreslår ikke blokker, men småskala bebyggelse inspirert av lokal byggeskikk, også til
leiligheter.

Kultur, kulturminner
- Bevaring av gamle naust
Begge naustene bevares, det ene som er flyttet tidligere foreslås flyttet til stranden vest for
bekken
- Galskapsenter i Hasselvika sentrum
Det foreslås at Dovrehallen kan brukes til profilering av lokale produkter og tjenester
- Meningsfull bruk av bygningsmassen er ikke ALL bruk, Fylkeskommunen
Det foreslås at noen bygninger får ny bruk mer i samsvar med opprinnelige formål.
Den gamle smia foreslås brukt som smie og butikk / informasjonssenter. Vollmesterboligen
(1) foreslås brukt som gjesteboliger.

Natur, miljø
- Mulige energikilder: Luft til vann varmepumpe, sjøvarmepumpe i Junkerbukta,
biobrensel.
Det foreslås flisfyrings-/biobrenselanlegg i Lyskasterverkstedet koblet til et fjernvarmeanlegg.
- Universell utforming Fylkesmannen i S-T
Det er lagt opp til universell utforming med ramper og senkede fortau, gatetun og flytebrygger
i sentrum. Oppvarming av fotgjengerstrøk samt overbygging med arkader vil gjøre
fremkommeligheten bedre om vinteren.
- Felles skjøtselsplan Fylkesmannen i S-T
Det vises til egen verneplan som foreslår samordnet skjøtsel koblet til anlegg for biobrensel.
- Jordvern Fylkesmannen i S-T
Sentrumsnære gårdsbruk beholdes, men med mulighet for flere boliger og drivhus på tunet.
Øvrige jordbruksområder med byggeforbud for annet enn jordbruksformål.
- Vegetasjon på fortet må holdes nede og siktlinjer opprettsholdes slik det
tradisjonelt var, Naturvernforbundet i Rissa
Det foreslås skjøtsel av naturen i egen verneplan.
- Overbygd bekk bør åpnes opp til veien
Slik åpning av bekken er foreslått i planen.
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Offentlige tilbud / Transport / Skole / helse
- Kurssenteret ønsker å gjenoppta drift i den gamle smia
Det foreslås bruk av smia til sitt opprinnelige formål kombinert med butikk / informasjon
- Få tilbake basseng.
Hvis det skulle vedtas å bygge et nytt svømmebasseng foreslås levering av rimelig energi fra
nytt flisfyringsanlegget.
- Gangvei mellom gjestgiveri og kursbygget
Det er foreslått et forbedret gangveisystem som langt på vei vil imøtekomme ønsket.

Vernede bygninger
- Lyskasterverkstedet til levende museum.
I planen foreslås en annen bruk, for flisfyringsanlegg, ikke minst fordi bygningen er gunstig
lokalisert for dette formålet.
- Fjellhall som eventsted – opplevelsesrunde, klatrevegg, "Trollbryllup"- Fjellhallen til
utstilling av kunsthåndverk mm.
Forutsatt at man ivaretar behov for ventilasjon, fuktkontroll og andre tekniske krav vil vi
anbefale slik aktiv bruk av Fjellhallen. Dette bør derfor kobles til fjernvarmeanlegget.
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12. Veien videre - den kommunale planprosessen
Rissa kommune ved rådmannen kommer til å bruke plansmieresultatet som utgangspunkt for
den formelle reguleringsplanen for Hasselvika og Hysnes. Prosessen starter i desember 2010,
umiddelbart etter at kommunen har mottatt sluttrapporten.
Underveis i plansmia ble enkeltforslag og den helhetlige planen godkjent av styringsgruppen
under dens møter. Videre fikk planen stor tilslutning på det avsluttende folkemøtet. Den har
derfor allerede solid forankring både i lokalpolitikk og lokalsamfunn.
Erfaringer fra mange plansmier viser at det er viktig å ha en strategi for å sikre at plansmias
forslag aktivt tas i bruk i planlegging og prosjektutvikling som berører stedet. Går det lang tid
uten oppfølging vil det være en tendens til at plansmias autoritet svekkes og at man kan få en
utbygging styrt av enkeltprosjekter. Næringsdrivende og investorer som viser interesse for å
etablere seg bør på et tidligst mulig tidspunkt presenteres for planen og inviteres til å
koordinere sine behov med planens prinsipper. Dette for å unngå at enkeltutbyggere på egen
hånd starter en prosjektutvikling som vil være i konflikt med den helhetlige planen.
Det aktive arbeidet som allerede pågår for å profilere og markedsføre Hasselvika bør
koordineres med oppfølgingen av plansmias forslag gjennom bl.a. arbeidet med områdeplan.

Ordfører Per K.Skjærvik i Rissa Kommune viser innspill på veggen fra den første dagen
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13. Rapport fra medvirkningen under plansmia:
En vellykket plansmie er avhengig av at mange engasjerer seg. Det gjelder både private og offentlige
aktører som direkte er involvert, og lokalbefolkningen som vil bli berørt.
Den viktigste forskjellen fra konvensjonell toppstyrt planlegging er at man går et langt skritt videre fra
de velkjente informasjonsmøtene, der folk får anledning til å mene noe, men stort sett er
prisgitt forslag som utvikles av de profesjonelle aktørene.
Plansmia derimot trekker et mangfold av aktører direkte inn i arbeidet med å lage planen. Folkemøtet
ved oppstart gir innspill som fagfolkene kan legge inn i planen. Underveis er det flere runder med
tilbakemeldinger slik at forslagene best mulig kan balansere de ulike interessene, fra bekymrede
naboer til kostnadsbevisste investorer.
Folk som oppsøkte plansmia var opptatt av en rekke viktige sider av en fremtidig utbygging:
Mange av de besøkende skrev opp sine ønsker og kommentarer på lapper som ble hengt opp på
veggen på plansmieverkstedet.

Liste over innspill fra publikum
Strakstiltak
- Få 5 gründere eller kunstnere til å etablere seg i 2011
- Skilt. Planlagt skilting, skilt i samme utforming, estetisk universelt utformet
- Galskaperne Informasjonstavle – sentrum, småbåthavna, innfartsveier
- Felles base Internettside med info om alle tilbud i bygda, åpningstider, overnatting m.m.
- Strandpromenade Utbedre fra tåa via nøst til Låveli
- Kontakt Fevåg-Hasselvika Sprenge løsfjell i Fevågskaret til trygghet

Næring
- ”Naustet” Starte opp pub og spisested i samarbeid med Guri Kunna. JPL Nautic
- Barnevern institusjon inn i Sykestua/Hasselstua JPL Nautic
- Utstillingsakvarium ved Naustet JPL Nautic
- Hytter langs nedre leir JPL Nautic
- Joker / Sannan Vil kjøpe grunn av Rissa kommune for å utvide butikken til
dobbel grunnflate
- Smørehallen må rives Jørgen Sannan
- Leiligheter i sjøfasaden av butikken Jørgen Sannan
- Servicebygg for småbåthavna kan integreres i butikkbygningen Jørgen Sannan
- Plassen utenfor butikken må forbli en åpen møteplass, torg Jørgen Sannan
- Sannanbrygga må ikke vernes, men kunne brukes til næring Jørgen Sannan
- Drivstoff-anlegg for båter og gjestebrygge nedenfor butikken Jørgen Sannan
- Rorbuer mot sjøen Jørgen Sannan
- Utsalgssted for vill-laks Laksemuseum, ta vare på laksefisket, samarbeide
med oppdrettsnæringen Eivind Sørensen
- Fortsette med dyrehold Noris as
- Normalt botilbud til Norisansatte som vil bosette seg i vika Noris as
- Go’tid ønsker mulighet for uteservering til sommeren Noris as
- Båtaktiviteter i samarbeide med JPL Nautic Noris as
- Fiskerimottak i samarbeide med JPL Nautic Noris as
- Servere lokal mat som merkevare Guri Kunna
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- Utnytte hele huset vi holder til i Guri Kunna
- Slaktehall viltslakteri
- Sjøaktiviteter Kajakk, fridykking, harpunfiske i havnen Jostein Karlsen, Langørjen Gård

Bolig
- Terrassehus på eiendommen til Sannan-søskenbarna

Kultur, kulturminner
- Kalvehagen skytebane Amfi med benkerad
- Verksted Hysnes Ibe Hassel fra kunstskolen på Rotvoll ønsker seg inn på Hysnes
Hallvard Rørstad
- Kurs i Teknisk Bygningsvern bør arrangeres i Hasselvika og utøve håndverk på
vernede bygninger Hallvard Rørstad
- Bevaring av Brettingavorpa og Røykbua i Kolvorpa Astrid Marit Bjørkvik
- Bevaring av gamle naust Astrid Marit Bjørkvik
- Gravrøyser fra Årlotten til brettingen Runestein på Hassel, Gravfelt på Strandteigen,
Øvre Hassel og ved Geitskjæret Astrid Marit Bjørkvik
- Sandstrand v/Sannan Kajakk overnatting, gapahuk Jostein Karlsen
- Bueskyting i fjellhallen Jostein Karlsen
- Galskapsenter i Hasselvika sentrum Låveli
- Fjellhallen til utstilling av kunsthåndverk ”Trollbryllup” Låveli
- Kultursti fra Låveli til vika – landart Låveli
- Utleieatelier/bolig til prosjektopphold – kunstnere, idrettsfolk, orientering Låveli
- Landskap og kulturminer er samme sak Geir Helland
- Strakstiltak mht. skjøtselplan Hysnes Hauke Haupts,Fylkeskommunen
- Meningsfull bruk av bygningsmassen er ikke ALL bruk Hauke Haupts,Fylkeskommunen
- Kraftverket Eier Tore Sørensen tak tekket for 15 år siden, ingen innredning ønsker å selge

Natur miljø
- Bekymring for ønsker om crossbane Magnar Østerås, Fosen Naturvernforbund
- Verne strandsonen Østerås, Fosen Naturvernforbund
- Mulige energikilder Luft til vann varmepumpe, sjøvarmepumpe i Junkerbukta, biobrensel
- Universell utforming Hysnes Fylkesmannen i S-T Randi Storeng, Miljø
/ Hanne Nordgård, Plankoordinator
- Felles skjøtselsplan Hysnes Fylkesmannen i S-T
- Forurensning i Jukersbukta Fylkesmannen i S-T
- Jordvern Fylkesmannen i S-T
- Vegetasjon på fortet må holdes nede og siktlinjer opprettsholdes slik det tradisjonelt var
Didrik Frengen, Naturvernforbundet i Rissa
- Gammel rideveg fra Hasselvika over Blåheia til Langseter i Rissa kan brukes til turvei.
Lage skilt langs stien. Astrid Marit Bjørkvik
- Overbygd bekk bør åpnes opp til veien S Saue

Offentlige tilbud / Transport / Skole / helse
- Virksomhet i kinoen og velferdsbygget Virksomhet for videregående skole
Rissa ressurssenter
- Rutetilbud hurtigbåt Bedre regularitet til Trondheim for pendlere Ken Robin
- Kurssenteret ønsker å gjenoppta drift i den gamle smia
- Kurssenteret kan bli støttefunksjon for Helsefortet og tilby kveldskurs til pasientene
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- Sansesenter (Snozelen) Sansesenter for barn og ungdom med funksjonshemming,
psykisk helse, familier/bedrifter, skoler/barnehager, alle dag og kveld og helgeåpent
- Galskaperne Omregulere skytebanen til verdens første ”sytebane”
- Få tilbake basseng Lekeverden og familiepark Vibeke Røsjø
- Forbedret transport til Trondheim Veg, bro, samarbeid med Trondheim om
boligbygging på Fosen Oddmund Otterstad
- Kurs og konferansesenteret Gangvei mellom gjestgiveri og kursbygget
- Kurs og konferansesenteret Ønsker stor satsing på vekst. Bl.a. konferanser med opptil 200
personer og 7 grupperom i velferdsbygget. Overnatting i samband med helsefortet (ledig
kapasitet) 2-3 ansatte i administrasjon i samarbeid med Fosen Folkehøyskole, Høyskolen i
Sør-Trøndelag og andre.
- Kurs og konferansesenteret Foreslår å satse på stedsnavnet Hysnes fremfor Hasselvika
for markedsføring av tilbud.

Vernede bygninger
- Lyskasterverkstedet må kjøpes opp og brukes til levende museum Hallvard Rørstad
- Smia må gjenskapes og brukes til kurs Hallvard Rørstad
- Hysnes Militære Museum Ønsker mer besøk
- Fjellhall som eventsted – opplevelsesrunde

Diverse
- Crossbane på Skytebanen et godt alternativ til Skaugdal Ken Robin

- Galskaperne som ressurs i ideutvikling for Hasselvika
- Bedre vei forbindelse til Rissa O-fare(t) Vibeke Røsjø
- Plansmie i Råkvåg ønsket av Oddmund Otterstad, Råkvåg
- Plansmie i Rissa ønsket av Tor Johansen, fagleder Rissa VG
- Molo fra halvøy vest for bebyggelsen

Fra møtet med Guri Kunna
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LISTE OVER AVHOLDTE MØTER.
TORSDAG 18.11.
Temamøte trafikk- og infrastruktur Trond Selbekk og Ivar Asbjørn Fallmyr, Rissa
kommune
Temamøte natur og miljø Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved Hanne Nordgård og Randi
Storeng, Naturvernforbundet i Rissa ved Didrik Frengen.
Temamøte Hysnes Militærmuseum ved Magnar og Lena Sivertsvik. Ønsker mer besøk.
Temamøte landbruk Rissa Utvikling ved Tore Solli. Økologisk matproduksjon med mer.
Temamøte næringsutvikling / opplevelser / event. JLP Nautic ved Finn Pettersen. Diverse
næringsetablering.
Temamøte energi Rissa kraftlag ved Johan Eilertsen.
Temamøte natur og miljø Fosen Naturvernforening ved Magnar Østerås.
Temamøte stedsidentitet og frivillig arbeid Galskaperne, ved Ken Robin Sivertsvik og
Mads Aleksander Nilsen. Galskaperne som ressurs i ideutvikling for Hasselvika.
Hasselvika idrettslag, ved Ken Robin Sivertsvik. Ferdigstille idrettsanlegg.
Låvely, ved Anita Adtahi , Mads Aleksander Nilsen og Ingunn Myrstad. Invitere kunstnere til
opphold og bosetting i Hasselvika, etablere kultursti mellom Låvely og havnen og utsalg i
havnen.
Temamøte kunst, håndverk og konferansesenter. Hasselvika kurssenter og husflidlag ved
Sverre Simonsen og Elisabeth Hasselvold, Rissa utvikling ved Torbjørn Dahle.
Temamøte eiendom. Jørgen Sannan, grunneier og Jokerbutikken, Ivar Asbjørn Fallmyr,
Rissa kommune.

FOLKEMØTE kl. 19.00 til 21.30. Ca 35 tilstede.
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FREDAG 19.11.
Karin Sumstad, Helsefortet. Ønsker tettstedsutvikling, fortetting
Tone Sumstad Nyeng, NORIS. Relasjon mellom helse, omsorg og stedsutvikling
Hauke Haupts, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, om kulturminner.
Anita Sørensen, Ergoterapeut i Rissa sentrum, bor i Hasselvika. Foreslår å etablere et
Snoezelen / sansesenter i Hasselvika.
Ingrid Hårstad, daglig leder for Guri Kunna. Profilstrategi, utvidelse med viltslakteri.
Hallvard Rørstad, Rissa kommune, kultur.
Ida Haukeland Jabu, besøkende representant for Asplan-Viak
Harald Nebb, grunneier. Positiv til tettstedsutvikling
Oddmund og Maria Otterstad. kommunestyremedlem, bor i Råkvåg. Forslag om forbedret
transportsystem til Trondheim (veg,bro, hurtigbåt) og strategisk samarbeid med Trondheim
om boligbygging på Fosen. Interessert i plansmie i Rissa.
Tor Johansen, Fagleder, Rissa Videregående skole. Interessert i plansmie for Rissa
sentrum, koordinert med Innovasjon Norges PLP-prosessen (Prosjektlederprosess)
Jostein Karlsen, Langørjan gård /rusbehandling. Bor i Rissa sentrum. Ønsker å etablere
aktiviteter innen fridykking / kajakk / harpunfiske i havnen. Kurs, utleie, salg.
Eivind Sørensen, satsing på laks; utsalgssted for villaks.
Vibeke Røsjø, forholdet til Fevåg. Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på 718 mellom
Rissa og Fevåg.
Tore Sørensen, elektronikkbedrift i Hasselvika og, eier av kraftverket i Buelva.
STYRINGSGRUPPEMØTE kl. 20.00 – ca. 22.00

LØRDAG 20.11.
Oppfølgende møter om detaljutformingen av planen med Per Arne Hasselvold, Rissa
Utvikling, JLP Nautic og Jørgen Sannan.

STYRINGSGRUPPEMØTE 18.00-19.00
AVSLUTTENDE FOLKEMØTE OG PRESENTASJON: 19.00 – 21.00
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14. Presseomtale

Fra Fosnafoket:
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15. Lenker til aktører og supplerende informasjon
Lokalt - Regionalt:
Rissa kommune: http://rissa.kommune.no/
Fosenportalen: http://www.fosen.net/sitepageview.aspx?sitePageID=100
Galskaperne: http://www.hasselvika.net/
Optimister på bygda www.optimistbygd.no
Hysnes Militære Museum www.hysnesmuseum.no
Hasselvika på Facebook Gå til fjesboka
Hasselvika idrettslag http://hasselvika.net/hil.php
Wikipedia om Hysnes Fort http://no.wikipedia.org/wiki/Hysnes_fort
Hysnes helsefort Fra nettsidene til St.Olavs hospital
Kysten er Klar: http://www.kystenerklar.no/

Lokalaviser:
Fosna-Folket: http://www.fosna-folket.no/
Adresseavisen: http://www.adressa.no/

Nasjonalt
Plansmier www.plansmier.org Allgrønn www.omgivelser.no

Naboskap www.naboskap.no

Arkitekt Arne Sødal www.sodalarkitekter.no
Regjeringens nettportal for stedsutvikling www.stedsutvikling.no
Nettportal for bærekraftig utviklingsarbeid i distriktene: www.distriktssenteret.no

60

Kontaktadresser fagteamet:
Siv.ark. Arne Sødal. Teamleder, hovedansvarlig for utforming av planen.
arnesoe@online.no - Tlf: 22 20 29 26
Siv.ark Geir Helland: Kulturminner og landskap.
geir@hellandark.no - Tlf: 22 20 81 05
Erling Okkenhaug: Strategi, profilering og kommunikasjon.
erling@okkenhaug.com - Tlf: 92092522
Audun Engh: Plansmieprosess, offentlig deltakelse.
audun.engh@gmail.com – Tlf: 92622626
Arkitekt Mihai Cazan; 3 D-modell.
mihaicazan@zappmobile.ro - Tlf: 98051577
Linn Kristin Hassel, geograf og arealplanlegger med lokal tilknytning, deltok også aktivt i
plansmieteamets arbeid.
linkiha@hotmail.com – Tlf: 414 01 264

Internasjonale ressurser om bærekraftig stedsutvikling:
CEU – Council for European Urbanism
HTUwww.ceunet.orgUTH
Academy of Urbanism (UK)
HUhttp://www.academyofurbanism.org.uk/UH
CNU – Congress for the New Urbanism (USA)
HTUwww.cnu.orgUTH
Duany Plater – Zyberk arkitekter og byplanleggere (USA)
HTUhttp://www.dpz.com/services_charrettes_public.htmUTH
The Prince’s Foundation for the Buildt Environment (UK)
HTUhttp://www.princes-foundation.org/index.php?id=33UTH
INTBAU – International network for Traditional Building, Architecture and Urbanism
www.intbau.org
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Vedlegg 1. Referater fra møter
Hasselvika/ Fevåg skole 16.11.2010
Ønsker og kommentarer for Hasselvika og Fevåg

Barna fra Fevåg ønsker seg:
Lekeplass ved butikken, Musikk binge, Sykkelbane, Skøytebane, Softgun-bane, BMX- bane,
Stor rutsjebane, Sklie ned i Laugåsvatnet, Stupetårn ved kaia i Fevåg og i Vestvikan, Gangfelt
fra butikken til ballbingen
Favorittplass:
Butikken, Ballbingen
Problemplass:
Gangfelt fra butikken og til begge veier, Kaia, Mangler do på Vestvikan, Rydding av
Vestvikan, Gamle bensinstasjon
Barna fra Hasselvika ønsker seg:
Kunstskole på Hysnes, Større lekeplass i Hybo, BMX-park på fotballbane på Hysnes,
Snowboard bane i Hybo, Hopp bakke, Ballbinge, Ny kino, Nytt basseng, Gjerder på grensene
til skolen
Favorittplass:
Leke på Hysnes
Problemplass:
Brettingen mangler gjerder hvor det er farlig
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Foreldrenes Hasselvika og Fevåg
Hasselvikaforeldrene ønsker seg
Ønsker:
Bevare skolen, utvikle til oppvekstsenter? Idretts aktiviteter, Satse på turisme, Utnytte havner for
næringsformål, Basseng, Kino, Fler avganger for hurtigbåten, Hurtigruteanløp, Allidrett, Trening for
voksne, Leirskole på Brettingen

Problemplass
Ofaret bør utbedres, Fevåg- skarret bør utbedres, Nei til kraftlinjer

Viktig for bygda/Favorittplass
Lysløypa, Brettingen, Butikken, Sjøen, Samfunnshuset, Fotballbanen, Helsefortet, Friluftsområdet,
Hysnes, Sjursvika, Fornminnene, Skolen, Kirka

Steder vi merker oss i Hasselvika:
Fjellhallen, Sykestuen, Kantine, Messe/ Guri Kunna, Svømmehall, Bakeri, Gammelbutikken, Sannan
butikken, Kommandanten, Kirken, Hurtigbåtanløp, Go`tid, Lekeplassen ved havna

Fevågforeldrene ønsker seg
Ønsker
Plansmie

Problemplass
Vestvikan bør ryddes og oppgraderes, Fevåg- skarret bør utbedres, Ofaret bør utbedres

Viktig for bygda/Favorittplass /Steder vi merker oss i Fevåg:
Butikk, Fritidsklubb, Klubbhus, Fevåg havn, Skolen i Fevåg som er revet (savnet), Dampskipkaia,
Spetalen, Hoppbakker på 60- tallet, Kultursti, Eldresenter med barnehagen, Sildefiske i Stjørnfjorden,
Kapellet, Ballbinge, Lekeplass, Vestvikan badestrand, Serbertrappa, 1. verdenskrig, Rolfstien til
Brettingstoppen, Arneluken, badeplass med stupetårn, Killingnesset
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Referater fra et utvalg av møtene.
Her er eksempler på temaer som ble tatt opp i møter med viktige aktører.
Referater ved Linn Kristin Hassel.
Møte med Ingrid Hårstad, daglig leder på Guri Kunna
Guri Kunna er støttet av Rissa Utvikling
 Matleveranse til Helsefortet
- Det er den økonomiske foten til Guri Kunna i dag.
- Driver i tillegg med catering, matservering i selskaper
 Ønsker å servere lokal mat
 5 ansatte
 Leverer i år julegavepakker til Fosen Mek.  Mat
 Rissa Utvikling eier bygget  Guri Kunna leier
 Ønsker å ha en slaktehall  Ta inn døde dyr
Viltslakteri
 Guri Kunna: Trøndelagskysten er området de identifiserer seg med
Vil ta inn Råvarer fra Trøndelagskysten.
Ikke bare Fosen.
Inkluderer også Agdenes, Hitra Frøya
 Kurs- og konferansesenteret er positivt for Guri Kunna
 Leveranse av mat
 Vil ha stødig økonomi før de setter inn støtet med lokalmat
 Guri Kunna leverer mat til JLP Nautic
 Lokalmat skal være en merkevare
 Guri Kunna er nå i en designprosess.
Møte med Noris, ved Tone Nyeng og Jackie Neraas
 Noris vil fortsette med dyrehold
 Noen av de som jobber hos Noris har lyst til å flytte til Hasselvika
Gi dem et normalt botilbud her.
 Go’tid ønsker mulighet for utservering til sommeren
 Noris har plan om å flytte inn i Vollmesterboligen. De holder til på låven nå.
 Rissa kommune satser på Noris
 Rissa kommune har en utfordring i forvaltning av bygningsmassen.
Har til nå konsentrert seg om kinobygget, idrettsbygget, hotellbygningen på Guri
Kunna
 Noris benytter seg av JLP Nautic ifbm båtaktivitet
 Noris ønsker å samarbeide med Nautic om fiskerimottak
 Obs! I dag benytter få enheter mye bygningsmasse
 Hvilke enheter ønsker Noris å samarbeide eller være i symbiose med i Hasselvika.
kan Noris være generator for å få flere hit til Hasselvika og Hysnes?
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 Kan Noris være referanseprosjekt for resten av landet?
 Det ville kommunen likt.
 Det går hånd i hånd med stedsutvikling.
 Noris ønsker å være pådrivere for utvikling.
Temamøte energi, Til stede: Johan Eiliertsen, Tore Solli, Arne Sødal, Geir Helland
 Rissa kommune har nettopp vedtatt energi- og klimaplan
 Rissa vil satse på fornybare energikilder så fremt det ikke er fordyrende
 I dag er der vannbåren varme i helsefortbyggene og i NORIS-bygget
 Per Arne Hasselvold har ivret for å få til biobrenselanlegg
 Biobrenselanlegg + sjøvarmepumpe har blitt vurdert
 Er nå installert luft-til-vann varmepumpe
 Biobrensel ble ved tidligere vurdering forkastet
 Sjøvarmepumpe ble det heller ikke noe av  Dybde, avstand
 Arne Sødal - Slå sammen infrastruktur - Ønskelig med tilbud om fjernvarme i Hasselvika
sentrum
 Pris på strøm er avgjørende for folk
 Drivhusvirksomhet
- Idé fra Hanne Valstad
- Driver grønt miljø på Nordsethgården
- Ellers kjenner vi ingen som har store planer om drivhusdrift
 Fjernvarme
- Kan være aktuelt å forsyne husstander sør for butikken (Bue og Sjursvika)
 Landskapsvern
- Drift av jorda - Beite
 I dag beiter sau på Hysnes, i tillegg har Hanne Valstad sauer
Tror landskapet bør holdes i hevd ved beite
Man har sett at beiting har god effekt
Gunstig med beiting på større områder
Det trengs også rydding av skog på Hysnestoppen
 Må også bestemme oss for hvordan vi ønsker at det skal være her, se ut her
Skal landskapet se ut slik det gjorde før?
En idé at vegetasjon skal fjernes slik at vi bevarer frisikt ifbm kanoner og ifbm
skyttergraver
 Ved utbygging i sentrum er sjøvarme et godt alternativ
I sammenheng med Noris, Noris fyrer med strøm eller olje i dag
 2 ressurser: Biobrensel og sjøvarme
 En mulighet å kombinere biobrensel og skjøtsel
 Fiberrør på Hysnes fra før
 Kraftlaget har overtatt telerør om forsvaret hadde
 5 trafokiosker på Hysnes. Disse er godt dimensjonert.
 Se området i helhet  Hvilken energitilførsel her.
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 Særpreg i Hasselvika:
- Jordbruksområder med furuåser innover
 Har skogområdene tidligere vært snaue?
- Er det ønskelig at vegetasjonskledte områder skal være snaue i dag?
 Jordbruksarealer fra Årlotten til Rinnaren er en kvalitet i Hasselvika.
For å ivareta inntrykket må vi drive dyrkajorda.
Det er skarp overgang mellom jordbruksareal og åser, heier med vegetasjon og berg er en
kvalitet.
 Burde vært tilrettelagt for gang- og sykkeltafikk fra Hybo og over Vargskaret til skolen?
- Dette er jo den korteste skolevegen for barn som bor i Hybo.
 Det er en kultursti over Buåsen.
Fin runde om Vargskaret.
Attraktivt å bygge ut mellom sentrum og skolen.
Gode solforhold.
 Det er store kostnader og drifte bygninger som ikke er i bruk.
Problem med fukt i berganleggene.
Lufting er viktig for å få ut fukta.
Temamøte kunst, håndverk og galskaperne, Til stede: Ken Robin Sivertsvik, Mads
Nilsen, Anita Abtahi (keramiker), Ingunn Mystad (strikker)
 Galskapselementer i Hasselvika sentrum
 Det kan vær en idé man har, siden galskaperne i dag er en del av Hasselvika
 Menneskelig skala  Ikke signalbygg
 Hvordan inkorporere galskaperne i planen?
 Galskaperne vil utstråle og vise at det skjer ting i Hasselvika.
 Galskaperne kan bidra til å tiltrekke oppmerksomhet fra media.
 Fjellhallen er blitt brukt i kunsthåndverkssammenheng
 Kunsthåndverkerne skal ha utstilling i fjellhallen ifbm den kulturelle skolesekken.
For skolebarn. Lage en utstilling som de vil kalle ”Trollbyllup” Ønsker å få
gjennomført det i løpet av neste år.
 Bunkersturisme som et forslag.
 Kultursti fra Låvely til havna
 Det finnes allerede veger og stier
 For å knytte Brevika mer til sentrum
 Stien kan også fungere som rekreasjonsrunde for pasienter på Hysnes helsefort.
 Landart
 Rom eller leilighet til utleie for prosjektopphold for for eks. kunstnere, idrettsfolk, folk
som driver med orientering, kajakkpadlere.
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Temamøte natur og miljø, Tilstede: Randi Storeng, Fylkesmannen avd. miljøvern,
Hanne Nordgård, Fylkesmannen, plankoordinator, Didrik Frengen,
Naturvernforbundet, Audun Engh, Geir Helland, Susanne Saue
 Vi skal komme fram til èn plan for skjøtsel og utvikling
 Vi skal lage plan for stedsutvikling og i den forbindelse heve oss over eiendommer. Vi
skal se stedet i sammenheng.
 Det finnes fornminner på området: 4 gravhauger
 Innenfor leirområdet: 3 lagerbygninger som vil bli behandlet som fredet
 Nordgård fremmer at Hysnes er et spennende område å besøke
 Frengen ser at et samarbeid med museet på Stadsbygd kunne vært viktig.
 Storeng trekker frem Midtsandtangen i Malvik kommune som et sammenlignbart
prosjekt.
Her har DN kjøpt opp et område.
 Prosjekt Midtsandtangen er et pilotprosjekt for universell utforming
 Universell utforming:
- Det ble diskutert hvilken linje man skal legge seg på o hvor mye man skal tilpasse.
- Her er så mye naturlig landskap, at man ikke kan tilrettelegge overalt.
- Husk at universell utforming også handler om svaksynte og allergikere og ikke bare
rullestolbrukere.
 Eks tilpass farge på toalettbygninger for svaksynte, skilt og kontraster.
- I planprosessen må det komme fram at man har vurdert universell utforming. Vise at
vi har tenkt på det og tatt noen valg ifht hvor det skal tilrettelegges.
- Kan f.eks velge å tilrettelegge med universell utforming opp til museet til Magnar
Sivertsvik.
 Gjengroing – et tema for området.
 Didrik Frengen
- Ønsker at det ikke skal vokse igjen
- Friere sikt for å vise hvilke anlegg som har vært her.
 Geir Helland
- Vegetasjon som ødelegger for sikt og atkomst bør tas bort.
 Randi Storeng
- Kulturlandskapet er dynamisk
- Vil man beite ned for å vise det landskapet som har vært før?
- Må ta et valg på det og være bevisst på hvordan man vil ha det.
 Susanne Saue
- Det er en nydelig allé med platanlønn på Hysnes.
- Platanlønn er svartelistet.
- Kan fylkesmannen hjelpe oss med dette? Hva skal vi gjøre?
 Randi Storeng
- Må se på hvilken funksjon platanlønn har ifht andre arter
 Skjøtselplaner og formålet med disse.
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 Geir Helland
- Vi må vurdere bruk av bunkers
 Audun Eng
- Debatt  bevares slik det har vært eller endre slik at de kan brukes
 Susanne Saue
- Kanskje kan man benytte hensynssoner ifbm anleggene på Hysnes
 Forurensning
 Geir Helland
- Her er det mulig det er forurensning i junkerbukta
 Susanne Saue
- Det er blitt tatt prøver i junkerbukta
 Randi Storeng
- Spør om det er verkstedhaller på Hysnes, og gjør oppmerksom på at det er funnet
forurensning ifbm verkstedhall på Midtsand i Malvik.
 Susanne Saue
- Et konsulentfirma har fått i oppdrag å undersøke dette
 Jordbruk
 Fylkesmannen er streng på dette temaet. Det er ikke ønskelig at man tar av
jordbruksareal.
 Oppdemt bekk ved befalsmessa. Bekken ligger i dagen. Viktig å ta vare på denne.
 Randi Storeng
- I dag vil fylkesmannen presse små kommuner til å bygge konsentrert, på
utnyttelsesgrad og ifht samordnet areal- og transportplanlegging
 Geir Helland
- Forbedre gang- og sykkelforhold i sentrum, også internt
 Susanne Saue
- Tursti som går om Låvely for å få Låvely til å bli en del av sentrum
 Didrik Frengen
- Husk å tenke på ladestasjoner for elbiler
 Eks på bestemmelser:
For område x og x må det lages skjøtselsplan
 Didrik Frengen
- Naturvernforbundet vil ikke at området skal gro igjen. De ønsker å bevare
kulturlandskapet.
 Randi Storeng
- Området med småbåthavn må utredes
 Audun Engh
- Trekke kollektivplanlegging inn i stedsutvikling  Her ihht tidsanløp på
hurtigbåten.
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Vedlegg 2.
Hva er en plansmie?
Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.
Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles
innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.
Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor
makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og
kommuneadministrasjonen.
Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn
alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres. Fornuftige utbyggere garderer seg mot
forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale
løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte.
Det er ikke minst i USA og England at man de siste årene har laget planer for byutvikling på denne
måten, men det er også arrangert plansmier i Norge, Sverige og andre land.
Metoden kalles "charrette" i USA, der den er mye brukt i satsinger for å skape bærekraftige tettsteder
med ulike typer tilbud fremfor utflytende eneboligfelt og næringsparker. I Storbritannia kalles
prosessen ”Enquiry by Design”, og den anbefales av regjeringen for å sikre en både rask og
demokratisk planlegging.
En plansmie er noe langt mer enn en idédugnad eller et informasjonsmøte. Det er en forpliktende
prosess med et klart mål: I løpet av en ukelang workshop skal det lages ferdig en plan for et fremtidig
byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere,
næringsdrivende og andre interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen.

Byggeklosser i en plansmie
Plansmieprosessen har disse hovedelementene:
- Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet.
- Deretter lages første utkast til en plan, basert på de beste forslagene og viktigste målsettingene.
- I løpet av uken blir motsetninger løst og planforslaget korrigert i dialog med deltakerne.
- Til slutt har man forhåpentligvis kommet frem til et konkret, uttegnet forslag som alle eller flest
mulig kan støtte. Forslaget fremmes på et avsluttende folkemøte og deltakerne inviteres til å slutte seg
til forslaget slik at oppslutningen kan synliggjøres.
Planen vil omfatte utforming av gater, veier, offentlige møtesteder og grøntområder. Man viser
trafikkløsninger og plassering av funksjoner som bolig, næring, kultur og lek.
Planen angir hva som bør bevares av eldre bebyggelse, hvor ny bebyggelse kan plasseres, hvilke
høyder og dimensjoner den bør ha, og hvilke funksjoner som prioriteres i de enkelte delområdene.
Planen kan også suppleres med generelle retningslinjer for utforming av bebyggelsen, som
materialbruk, evt. tilpasning til eldre nabobebyggelse og arkitektonisk karakter..
Selve designarbeidet gjøres av et team med kompetente fagfolk; arkitekter, planleggere og
landskapsarkitekter. Disse bør være mest mulig uavhengige av aktørene i prosjektet. Samtidig må de
være villige til å lytte til alle parter og finne seg i å bli tittet over skulderen mens de arbeider.
Fagfolkene skal forene aktørenes ønsker med profesjonelle kvalitetskrav.
Ofte nedsettes det også en styringsgruppe, med deltakere fra både designteamet og arrangørene.
Styringsgruppen møtes daglig og tar stilling til spørsmål som gjelder organisering, fremdrift og
prioriteringer underveis. Styringsgruppen kan supplere, men ikke erstatte den brede deltakelsen
gjennom folkemøter og ”åpent hus” i designverkstedet på dagtid.
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Hva oppnås gjennom plansmier?
Det er mange fordeler ved plansmier fremfor en vanlig planleggingsprosess:
- det går raskere,
- man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser,
- det sikres deltakelse og åpenhet,
- man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter der det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn
til alle parters interesser.
En plansmie er...
- av minst fire dagers varighet
- en åpen prosess som involverer alle parter
- en samarbeidsprosess med korte tilbakemeldingsintervaller
- en prosess som skaper en gjennomførbar plan.
En plansmie er ikke…
- en en-dags workshop
- en langvarig maratonprosess der alle parter er involvert i alt, hele tiden.
- en plan utformet av svært få som får konsekvenser for svært mange.
- en visjons-dugnad som ikke behandler konkrete løsninger.

Forberedelser til en plansmie:
Arrangørenes oppgave er bl.a.
å sørge for at:
- alle aktører inviteres og informeres, gjerne gjennom en egen informasjonsavis som sendes til alle i
nærområdet.
- all viktig informasjon foreligger, som kart, gjeldende vedtak, oversikt over stedets historie og
eiendomsforhold.
- viktige eksperter blir innkalt for å uttale seg; f. eks. offentlige myndigheter og eiendomsmeglere,
- man har egnede lokaler til både designarbeid og møter, og et fagteam med erfaring og villighet til å
lytte og lære av ikke-fagfolk.
- alle interesserte gis mulighet til å oppsøke plansmia i løpet av dagen og få fremmet sine synspunkter
overfor fagteamet i personlig møte.
Deltakerne bør:
- sette av tid så de kan være med i tilstrekkelig grad. Det kan i tillegg de åpne folkemøtene på
kveldstid også omfatte egne møter med fagteamet på dagtid.
- fremskaffe informasjon og materiale som kan underbygge egne forslag og ønsker.
- stille til plansmia med et åpent sinn, villighet til å lytte til andres meninger og rom for å inngå
kompromisser slik at enighet kan oppnås. Alle må være innstilt på å ta og gi.
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Vedlegg 3: Andre plansmier i 2009 og 2010
Mars 2009: Brokelandsheia, Gjerstad Kommune: ”Underveis til en by”
Brokelandsheia i Gjerstad Kommune er et nyere tettsted som er grodd opp langs E-18 mellom
Kragerø og Risør. Brokelandsheia har siden etableringen hatt en positiv utvikling med årlige
nybyggprosjekter og et stadig mer variert tilbud, inkludert boliger.
Kommunen og de næringsdrivende har sett at fortsatt vekst og utvikling krever god planlegging for å
sikre et levende og mangfoldig stedsmiljø. Man har ønsket å følge nye tendenser i stedsutviklingsdebatten med økt bevissthet om betydningen av stedskvaliteter og vekt på en bred lokal deltakelse før
avgjørelser tas.
Rapport og dokumentasjon på www.plansmier.no
og http://www.allgronn.org/plansmie-brokelandsheia.html

Sept. 2009: Årnes sentrum, Åfjord Kommune: ”Landsbyen mellom elvene”
På Fosenhalvøya nord for Trondheim i Åfjord kommune ligger tettstedet Årnes med noen helt
spesielle naturgitte forutsetninger. Som en tange ved fjorden mellom to elver finner vi dette
kommunesentrum som man nå ønsker å utvikle til et særpreget og intimt småbysamfunn.
Store muligheter
Et større bussverksted skal flyttes og man har derfor en enestående tomt med alle muligheter til å
utvikle en landlig urban kvalitet og la dette spille med og forsterke eksisterende bebyggelse. Det vil
være avgjørende at plansmias forslag aktivt tas i bruk i all planlegging og prosjektutvikling som
berører Årnes sentrum.
Rapport og dokumentasjon: www.plansmier.no og http://www.allgronn.org/plansmie-arnes.html

Januar 2010: Evje sentrum, Evje og Hornnes kommune: ”Byen og elven”
Plansmia i Evje i januar 2010 er at plansmia inngikk som en integrert del av Evje og Hornnes
kommunes langsiktige og lovpålagte planlegging, ved at plansmia for sentrum inngår i programmet for
den forestående revisjonen av kommuneplanen. Plansmia hadde dermed i utgangspunktet gode
muligheter til å føre til politiske vedtak, mens andre plansmier som har vært initiert av f.eks.
næringsdrivende eller frivillige organisasjoner har en lengre vei å gå fra forslaget er utformet til en
reguleringsplan blir vedtatt.
Planen for Evje sentrum er basert på målsettinger som samlet stor oppslutning: Økt tetthet med en
landsbykarakter, mer fotgjengervennlighet, videreføring av god lokal byggeskikk, skille mellom et
sentrumsområde med konsentrasjon av næring supplert med boliger, og områder som vil være
dominert av boliger i småskalabebyggelse. Parkeringen blir mindre dominerende: Antallet
parkeringsplasser blir omtrent det samme som i dag, men lokalisert på en mer urban måte; langs fortau
og bak næringsbyggene fremfor mellom hovedgaten og bebyggelsen. Et viktig element er dessuten
forslaget om å omdanne RV 9 til en gate som knyttes til bebyggelsen og gir lett adkomst til området
langs elven, der man får et friområde med gangvei. Planen legger opp til at Evje skal videreutvikles
som handelssted, og samtidig bli et attraktivt, flerfunksjonelt tettsted med boliger, kultur og offentlige
tilbud. Bebyggelsen utformes i en tett struktur med variert og oppdelt bebyggelse, og med gode
forhold for myke trafikanter.
Rapport og dokumentasjon på www.plansmier.no og http://www.allgronn.org/plansmie-evje.html
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