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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REGULERINGSPLAN  
FOR BLÅTT KOMPETANSESENTER, FRØYA KOMMUNE 
 
 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 og §12-14 og varsles oppstart av arbeid for endring av 
detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune.  
 
 
Planområdet 
Gjeldende reguleringsplan er «Detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune», 
ikrafttredelsesdato 27.11.2014. PlanID 1620201410. 
Aktuelle eiendommer innenfor planområdet er gnr/bnr. 21/1,376 og 377. 
 
Planområdet som det nå varsles om er i dag i hovedsak regulert til Næring/Tjenesteyting, Grønnstruktur 
samt Ferdsel i sjø. Se illustrasjoner i vedlegg 1.  
 
Kommunen har i brev 19.11.20 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 
 
Hensikten med endring av plan 
Hensikten med endring av gjeldende reguleringsplan er planer om etablering av svømmeanlegg på 
Sistranda innenfor gjeldende og regulert planområde. 
Foreslått plassering av nytt svømmeanlegg ligger innenfor område som per dags dato er regulert til offentlig 
friområde o_F01. Se illustrasjoner i vedlegg 1. 
I arbeidet og skisseringen av svømmeanlegget er det tatt utgangspunkt i at anlegget skal legges til rette for 
innbyggere i alle aldrer, universell utforming samt muligheter for å oppfylle krav til stevner og konkurranser. 
Det har også vært fortløpende kontakt med NSF (Norges svømmeforbund) Fylkeskommune samt Frøya 
kommune underveis i arbeidet og prosjekteringen av skisseprosjekt.  
I skisseringen og vurderingen av plassering av anlegget innenfor planområdet er det også blitt vurdert mulig 
plassering opp mot Nordfrøyveien innenfor gjeldende arealformål Næring/Tjenesteyting. Kringliggende 
nabobebyggelse, eiendomsforhold, byggegrenser samt tilgjengelig tomteareal innenfor gjeldende plan setter 
begrensninger for etablering av et svømmeanlegg og foreslått plassering i friområde vurderes som den 
beste løsningen. En plassering i strandsone og friområde vurderes allikevel kunne lege til rette samt 
bibeholde hensikten med felles tilgjengelig strandsone i den gjeldende planen. En god terrengtilpasning med 
offentlige opparbeidete turveger og brygger kring bygget vil kunne bidra og styrke muligheter til rekreasjon 
langs sjø og strandsonen. 
Skisseprosjekt og mulige plasseringer av anlegg er blitt presentert og beskrevet av forslagstiller Gåsø 
Næringsutvikling og prosjekterende arkitekt i formannskapets møte 13.05.20. Se illustrasjoner i vedlegg 1. 
 
Parallelt med planprosessen pågår også skissering og søknadsprosess av byggetrinn 2 av Blått 
kompetansesenter innenfor planområdet.  
 
Vi ønsker innspill på evt. temaer som bør belyses og vurderes i det videre planarbeidet.  
 



 

 
                                 

Forslagsstiller og grunneier 
Forslagsstiller er Gåsø Næringsutvikling AS. 
Øystein Thommesen AS er plankonsulent. 
 
 
Informasjon og medvirkning 
Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Etter 
at frist for innspill er utløpt, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Frøya kommune for 
behandling. Etter første gangs behandling i kommunen vil saken bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli 
anledning til å komme med merknader før videre politisk behandling. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med plankonsulent Linda Nermark på e-post ln@arkitekt-thommesen.no eller  
på tlf. 73 50 00 86. 
 
Varslingsdokumenter og offentlige dokumenter vil finnes tilgjengelige på kommunen sin hjemmeside: 
https://www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/ . 
Dokumentene vil også finnes tilgjengelige på https://arkitekt-thommesen.no/kunngjoringer/ . 
 
Merknader til varsel om oppstart 
Innspill til planarbeidet sendes på e-post til firmapost@arkitekt-thommesen.no eller per post til 
Kjøpmannsgata 17, 7013 Trondheim, innen 20.02.2021 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
 
Linda Nermark 
Master i arkitektur 



 

 
                                 

Vedlegg 1  

 

 
Illustrasjon: Orienteringskart, planområdets beliggenhet her vist med sort. 
(Kilde: Kartløsning Frøya kommune) 
 

 

 
Illustrasjon: Gjeldende Kommunedelplan, Frøya kommune  
(Kilde: Kartløsning Frøya kommune) 
 



 

 
                                 

  
Illustrasjon: Gjeldende reguleringsplaner i området. Gjeldende reguleringsplan «Detaljreguleringsplan av 
Blått kompetansesenter, Frøya kommune», ikrafttredelsesdato 27.11.2014. PlanID 1620201410, her markert 
med rødt (Kilde: Kartløsning Frøya kommune). 
 

 
Illustrasjon: Utsnitt fra plankart for «Detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune»



 

 
                                 

 
Illustrasjon: Utsnitt fra gjedende plankart. Område aktuelt for omregulering av formål her markert med rødt. 
Det tas forbehold om at etablering av svømmeanlegg vil kunne generere behov for reguleringsformål som f 
eks veg, annen veggrunn og lignende i området knyttet opp mot fylkesvegen i nord.  
 

 
Illustrasjon: Utsnitt fra presentasjon i formannskapet 13.05.20.  
 


