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1 Bakgrunn

Bakgrunn
Vadsø helsesenter rommer kommunale helsetjenester og tilbud fra Finnmarkssykehuset. Herunder
blant annet dagsenter, aktivitetssenter og sykehjem. Eksisterende bygningsmasse på ca. 9150 m2 er
nå blitt for liten. Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF har derfor igangsatt planarbeid for å
tilrettelegge for en utvidelse.

1.1

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av et nytt dagsenter.

1.2

Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver for prosjektet er Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF.
Utøvende plankonsulent er Multiconsult Norge AS.
Planområdet omfattes av følgende eiendommer:
8/1079, 8/1320, 8/1239, 8/636 m. fl.

1.3

Krav om konsekvensutredning
Planlagt utvidelse er på ca. 150 m2 og utløser derfor ikke automatisk krav om konsekvensutredning jf.
vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredning av. Tiltaket omfattes derimot av vedlegg II, pkt. j;
Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.
Foreslåtte arealformål er i samsvar med områdeplan som tidligere er konsekvensutredet, og anses
ikke å ha vesentlig konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget utløser dermed ikke krav om
konsekvensutredning.
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Planprosessen

2.1

Medvirkningsprosess,varsel om oppstart
Oppstartav planarbeidble varsleti Finnmarken27.09.18, med merknadsfrist25.10.18.
I forbindelsemed varselom oppstart kom det inn 7 forhåndsmerknader.Disseer gjengitt og
kommentert i kap. 7.

Fig.2.1 Annonsei Finnmarken

Sidenplanforslagetleggeropp til en begrensetutvidelseav eksisterendebebyggelse,og er i tråd med
føringerog utnyttelsesgradfra gjeldeneområdeplan,ansesdet som unødvendigmed folkemøter i
forbindelsemed høringsprosessen.

2.2 Endringeretter varselom oppstart
Påbakgrunnav innkomnemerknaderhar Vadsøkommunevalgt å dele planområdeti to. Det
fremmesderfor to separate detaljreguleringsplaner
, en for ny sykehjemsfløyog en for nytt
dagsenter. Sidenplaneneble annonsertsom en plan, er forhåndsmerknadenebehandletsamlet, slik
de er innsendt.De fleste merknadeneomhandler forhold knyttet til nytt sykehjem.

10206975-PLAN-RAP-01

03 januar 2019 / 00

Side6 av 22

Detaljregulering HRO Vadsø dagsenter
Planbeskrivelse

multiconsult.no
3 Planstatus og rammebetingelser

3

Planstatus og rammebetingelser

3.1

Fylkesplan for Finnmark
1. Fylkesplan for Finnmark 2006-2009, inneholder seks prioriterte politikkområder, for dette
planarbeidet er det forholdene for arealpolitikk og helse- og sosialpolitikk som er mest
relevant.

3.2

Statlige planretningslinjer
Vadsø kommune vurderer følgende statlige planretningslinje som relevante:
Sentrale nasjonale føringer for planarbeidet er:
1. Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging; det skal planlegges for en konsentrert arealbruk
slik at transportbehovet begrenses. Utforming av bebyggelsen bør bidra til å bevare
grøntstrukturer i nærområdet.
2. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging; samler mål, oppgaver og
interesser som regiæringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på
de kommende år.
3. Klimaforlik fra 2008 og 2018, disse medfører at veksten i personbiltransporten skal kunne tas
med sykkel, gange og kollektivtransport.

3.3

Kommunale føringer
Vadsø kommune vurderer følgende statlige planretningslinje som relevante:

3.4

•

Energi- og klimaplan for Vadsø kommune 2010.

•

Plan for helse, rehabilitering og omsorg 2011-2020.

•

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, også gjort gjeldende for 2018.

Kommuneplanens arealdel
Planområdet ligger innenfor sone H910 i Kommuneplanens arealdel, hvor gjeldende
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde.
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Fig.3.1 Ut snitt fra Kommuneplanensarealdel2012-2024.

3.5

Gjeldendereguleringsplaner
Planener omfattet av områdeplanfor Fossenvest, vedtatt 18.06.2014.Det aktuelleplanområdet
omfatter deler av felt TJ1,og er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, med en samlet
utnyttelsesgradpå BRA=15 000 m2, makshøydener C+50, eller 15 meter over planert terreng.
I henholdtil gjeldendebestemmelserskaldet utarbeidesdetaljreguleringsplanfor TJ1og TJ2 før
igangsettelseav tiltak.
I forbindelsemed områdeplanenble følgendetema konsekvensutredet:trafikkforhold, naturens
mangfold, folkehelseog friluftsliv, samt barn og ungesoppvekstsvilkår
. Sidenområdet delvisvar
regulert til friområde i gjeldenereguleringsplanfra 1973,ble ny arealbrukutredet som alternativ 1 til
sammenligningmed referansealternativet.

10206975-PLAN-RAP-01

03 januar 2019 / 00

Side8 av 22

DetaljreguleringHROVadsødagsenter
Planbeskrivelse

multiconsult.no
3 Planstatusog rammebetingelser

Fig.3.2 Utsnitt fra gjeldeneområdeplanfor Fossenvest.
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Beskrivelseav planområdet, eksisterendeforhold

4.1

Beliggenhet
Vadsøhelsesenter ligger innenfor området Fossenvest, rett i overkantav sentrum.Helsesenterethar
adkomstvia Idrettsveieni vest og Fossevegeni øst.

Fig.4.1 Beliggenhet,kilde kommunekart.com

4.2

Avgrensningog størrelsepå planområdet
Planområdet ved varselom oppstart var på ca. 23 500 m2 og avgrensesav Vidjevegeni nord,
Idrettsveieni vest og Bekkefareti sør. Planområdetfor dagsentereter på ca. 12 100m2.

Fig.4.2 Planavgrensningangitt med svart, stiplet linje - slik den
var ved varselom oppstart.
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Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

5.1

Eksisterende bebyggelse
Helsesenteret ligger like ovenfor kvartalsstrukturen i sentrum, og består av to sammenbygde
volumer som hver består av flere fløyer. Bebyggelsen er i 1-2 etasjer og er oppført i tegl og tre.
Øvrig bebyggelse i området består i hovedsak av frittliggende eneboliger og rekkehus 1-2 etasjer. På
sørsiden av helsesenteret er det et større friområde, som er avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting i gjeldende områdeplan for Fossen vest.
Det ligger flere større offentlige bygg i nærheten, blant annet flere skoler, kontorer for Finnmark
fylkeskommune og en idrettshall.

5.2

Landskap
Vadsø sentrum og området langs sjøen er relativt flatt. Det er en svak stigning fra sentrum og opp
mot Fossen og Glassberget og videre opp mot Fossefjellet. Vegetasjonen er generelt skrinn.
I nærlandskapet til helsesenteret er det en liten høydeforskjell fra Tibergrabben og opp mot
Vidjevegen. På grunn av opparbeida hager og flere friområder, fremstår området som frodig og
grønt.

5.3

Lokalklima
Fremherskende vindretning i vinterhalvåret er fra vest, sør og sørvest, vind med snø kommer derimot
oftest fra nordøst. Fremherskende vindretning i sommerhalvåret fra nordøst og øst.

5.4

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet.

5.5

Naturverdier
Det er ingen registrerte naturverdier av nasjonal eller regional betydning innenfor planområdet.
Det er derimot registrert flere voksesteder for finnstjerneblom i nærheten. Planten er rødlisteartet,
og inngår i «Handlingsplan for 10 trua karplanter i Finnmark». Voksestedene er avsatt til områder for
naturvern i områdeplanen.

5.6

Grøntstruktur
Planområdet er allerede bebygd. Det er flere opparbeida grøntområder i og mellom bebyggelsen. På
sørsiden ligger det et større ubebygd friområdet. Dette er imidlertid avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting i områdeplanen.

5.7

Trafikkforhold
Helsesenteret har tre adkomster fra Vidjeveien og en fra Bekkefaret. Langs Bekkefaret er det etablert
fortau frem til bo- og servicesenteret. Det går et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveger
gjennom området.
Det er ikke registrert trafikktall for vegene i området i Statens vegvesens vegkart, NVDB. Det er
registrert 3 trafikkuhell i nærheten av planområdet, de siste 30 årene. Alle ulykkene skjedde langs
Idrettsveien. Ingen av dem medførte alvorlige skader.

5.8

Barn- og unges interesser
Området er allerede tett utbygd og er derfor lite i bruk av barn- og unge.
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Sosial infrastruktur og teknisk infrastruktur
Det antas at det går offentlige vann- og avløpsledninger gjennom området.

5.10 Universell tilgjengelighet
Området består av bebyggelse for helse- og omsorg, den universelle tilgjengeligheten i området er
god.

5.11 Grunnforhold
Området er allerede tett utbygd, det antas derfor at grunnforholdene er tilfredsstillende.

5.12 Støyforhold
Området er utsatt fra en moderat trafikkstøy fra Idrettsveien. Området ligger utenfor flystøysoner for
flyplassen.

5.13 Luftforurensing
Ikke relevant pga. lav trafikkbelastning.

5.14 Risiko- og sårbarhet
Iht. områdeplanen er det en usikkerhet knyttet til radonnivået i området. Områdeplanen stiller
derfor krav om radonmålinger for både nye og eksisterende bygg. Utover dette er det ikke kartlagt
noen risiko- eller sårbarhetsforhold innenfor området.
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Gjeldenereguleringsformål,tjenesteytingvidereføres.

6.2

Høyderog utnyttelsesgrad
Områdethar en samletutnyttelsesgradtilsvarendeBRA= 5800m2. Pågrunn av store variasjoneri
høyderog takformer på eksisterendebebyggelse,er ikke høydeneangitt i plankartet.Det er derimot
tatt inn en bestemmelseom at dagenshøyderskalvidereføres.
Nytt dagsenterskaloppføresi 1 etasje,makshøydefor ny bebyggelseer angitt i plankartet.

Fig.6.1 Planlagt ny bebyggelse,vist i gult,
illustrasjonNITEOKft

Fig 6.2 3D-modellav ny og eksiterendebebyggelse
,
illustrasjonNITEOKft

10206975-PLAN-RAP-01

03 januar 2019 / 00

Side13 av 22

DetaljreguleringHROVadsødagsenter
Planbeskrivelse

6.3

multiconsult.no
6 Beskrivelseav planforslaget

Nytt dagsenter
Dagsenteretskaletableresi tilknytning til eksisterendehelsesenter.Nytt dagsenterer planlagt
etablert i 1 etasje, med makshøydepå C+38. Nytt byggvil være på inntil 150 m2 og skal blant annet
inneholdekjøkken,flere stuer og ulike aktivitetsrom.

Fig.6.3 M ulig utforming av nytt dagsenter, sett fra Bekkefaret,illustrasjonNITEOKft.

Fig.6.4 Fasadesett fra vest,som viserhovedinngangog forholdet mellom ny og eksisterende
bebyggelse
, illustrasjonNITEOKft.

6.4

Sol- og skygge
Nytt dagsenterskaletableressom en utvidelseav eksisterendebebyggelseog vil være lavereog
mindre enn den eksisterendebebyggelsen.Dagsenteretvil derfor ikke endre sol- og
skyggeforholdenefor nærmiljøet.Sesol- og skyggediagrammene
nedenfor.

10206975-PLAN-RAP-01

03 januar 2019 / 00

Side14 av 22

Detaljregulering HRO Vadsø dagsenter
Planbeskrivelse

multiconsult.no
6 Beskrivelse av planforslaget

Fig. 6.5 Sol og skyggediagram 21.03 kl. 12.00, illustrasjon
NITEO Kft.

Fig. 6.6 Sol- og skyggediagram 21.06 kl. 12.00 illustrasjon
NITEO Kft.

6.5

Uteopphold
Eksisterende uteoppholdsareal beholdes uendret.
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Parkeringog adkomst
Dagenskjøreadkomsterfra Vidjevegenbeholdessom før, det sammegjør parkeringsplassene
på
nordsidenav bebyggelsen.Sidenny sykehjemsfløyer planlagtetablert på parkeringsplassen
helt øst i
området, er det planlagtetablert 16 nye parkeringsplasser
på nedsidenav Bekkefareti nær
tilknytting til hovedinngangentil den nye fløya.
Bekkefaretreguleresiht. eksisterendesituasjon, da adkomstsvegmed snuhammerslik den er regulert
i områdeplanenikke ansessom hensiktsmessiglenger.Eksiterendegangog sykkelvegi fortsettelsen
av Bekkefareter videreført som i dag.

6.7

Teknisk infrastruktur
Nytt dagsenterskaltilknyttes eksisterendevann- og avløpsanlegg.

6.8

Universellutforming
Planenskaltilrettelegge for etableringav nytt dagsenter.Dennetypen bebyggelsehar egne
standardbehovfor tilgjengelighet.Kravom universelltilgjengelighetvil dermed bli oppfylt gjennom
kravenei TEK17.Utearealenevil være universelttilgjengelig.

6.9

Risikoog sårbarhet
Det er utarbeidet egenROS
-analysesom en del av planmaterialet. Det er ikke kartlagt noen risikoeller sårbarhetsfaktoreri området, utover at det er en antatt fare for forhøyet radonnivå.Håndtering
av radon ivaretasvia krav i TEK17.Kravfra gjeldendeområdeplanom radonmålingeri både ny - og
eksisterendebebyggelseer videreført. Planlagtutbyggingvil ikke medføre noen vesentligeendringer
i eksisterenderisiko- og sårbarhetsforhold, jf. ROS
-analyseav 02.01.19.

6.10 Støy
Støyforholdfor nytt dagsentervil ivaretasav krav i TEK17
. Områdetliggerutenfor støysonenfor
flyplassen.
Det er gjennomførten støyberegningfor ventilasjonsanlegget
til ny sykehjemsfløy.Denneviser at
ingenbebyggelsevil bli berørt av støy fra dette. Seillustrasjonnedenunder.

Fig.6.7 Støyfra ventilasjonsanlegg,4,5 meter over terreng, illustrasjonNITEOKft.
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6.11 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Etablering av nytt dagsenter anses å ikke ha noen vesentlige virkninger og konsekvenser for
omgivelsene.
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Forhåndsmerknader
Det kom inn 7 forhåndsmerknader i forbindelse med varsel om oppstart.
Varanger Kraft, datert 27.09.18
1.

Varanger Kraft har både høyspent- og lavspentkabler i området. Dersom kablene må flyttes
som følge av utbyggingen, må kommunen dekke kostnadene med dette.

2.

Søker bes tas direkte kontakt med VKN AS for avklaringer knyttet til fremføring av strøm til
nytt dagsenter og sykehjemsfløy.

Tiltakshavers kommentar:
1.

Kablene må legges om som følge av planlagt utvidelse.

2.

Både omlegging av kabler og fremføring av strøm vil bli gjort i dialog med Varanger Kraft.

Fylkesmannen i Finnmark, datert 01.10.18
1.

Anbefaler at ny reguleringsplanveileder benyttes i utarbeidelsen av reguleringsplanen.

2.

Minner om PBLs § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse. Det er viktig at
ROS-analysen tar høyde for fremtidige klimaendringer.

Tiltakshavers kommentar:
1.

Planen vil utarbeides i tråd med gjeldende krav til fremstillelse.

2.

ROS-analyse er utarbeidet i tråd med DSBs krav.

Statens vegvesen, datert 01.10.18
Statens vegvesen reagerer på at oppstartsvarselet inneholde lite informasjon om
utbyggingsprosjektet, men minner om følgende punkter:
1. Den generelle trafikksikkerheten må ha fokus på tiltak som fremmer trygghet for gående og
syklende.
2. Det må planlegges for universell utforming.
3. Det må leggs til rette for gode parkeringsmuligheter ved ny bebyggelse, og eksisterende
parkering bør utbedres. Det må skilles mellom parkering og myke trafikanter.
Statens vegvesen vil komme med sektorfaglige vurderinger i forbindelse med offentlig ettersyn.
Tiltakshavers kommentar:
1. Planlagt utbygging vil ikke medføre endringer på eksisterende situasjon. Gang- og sykkelveg i øst
vil bli flyttet noe da den kommer i konflikt med ny bebyggelse.
2. Kravene til universell utforming skal ivaretas iht. TEK17.
3. Det gjøres ingen endringer i eksisterende parkeringssituasjon. Eksisterende parkeringsareal som
blir bebygd blir erstattet med nye parkeringsplasser på nedsiden av Bekkefaret i nær tilknytning
til hovedinngangen til ny sykehjemsfløy.
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Stig Eriksen, Camilla Basso, Fossesvingen 11, datert 01.10.18
1.

Viser til takst og vedlegg fra Vadsø kommune av 03.07.14 hvor det fremkommer at området
vest for eiendommen deres kan nyttes til friområde/lek. Noe som var avgjørende for deres
kjøp.

2.

Kommunen har tidligere endret gang- og sykkelvegen da de innså hvor nært den kommer
bebyggelse, og tilbød beplantning av hekk. Det reageres derfor på at kommunen nå skal
etablere et enormt omsorgssenter i hagen, noe som medfører en total avskjæring av sol.

3.

Gangveien flyttes inn i hagen, 1 meter fra terrassen, noe som medfører fjerning av alle hekk
og trær.

4.

Det bes om at det ikke planlegges noen ny bebyggelse på parkeringsplassen og at man tar
hensyn til vedlagt arealplan.

5.

Viser til Nabolovens § 2, og at denne gir krav om erstatning og retting dersom denne
overskrides.

6.

Uenig i at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, da plasseringen direkte berører deres trivsel
og helse, jf. § 10 pkt. a og f, samt § 29, da tiltaket vil har virkning for miljø og samfunn, altså
dem.

7.

Det skal fremgå hvordan høringsuttalelser er vurdert og hvilken vekt de er tillagt.

Tiltakshavers kommentar:
1.

Områdeplan for Fossen vest ble vedtatt 18.6.14, og avsatte det aktuelle området til offentlig
og privat tjeneste yting, planforslaget er i samsvar med overordna plan.

2.

Sykehjemsfløya etableres innenfor areal regulert til tjenesteyting. Ny fløy vil kaste en skygge
på eiendommen fra ca. 1.5 mars og ut april, og igjen fra 15. august. kl. 19.

3.

Ny trasé for gangvei kommer ikke nærmere enn det som er regulert i områdeplanen. Regulert
grøntstruktur mellom gang- og sykkelveg og boligområdet er videreført i foreliggende planforslag.

4.

Se pkt. 1 og 2.

5.

Planlagt tiltak er innenfor rammene i overordet plan. Eventuelle forhold til naboloven vil være
et privatrettsligforhold som ikke kommenteres her.

6.

Planlagt tiltak er ikke av slik størrelse og omfang at det utløser krav om konsekvensutredning
iht. paragrafene som det vises til.

7.

Høringsuttalelsen er oppsummert og kommentert.

Finnmark fylkeskommune, datert 22.10.18
1.

Prinsippet til universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og krav til det enkelte
byggetiltak. Viser til rundskriv T-5-99, Tilgjengelighet for alle. Dersom ikke planene er i tråd
med dette kan det være grunnlag for innsigelse.

2.

Utforming og estetikk bør være i tråd med eksisterende bebyggelse.

3.

Grad av utnytting må påføres plan eller fastsettes i bestemmelsene.

4.

Kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, minner om
aktsomhetsplikten.
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5.

Anbefaler at kommunen sender plankart til Kartverket for kvalitetssikring og sosi-kontroll.

6.

Det skal hentes egen uttalelse fra Sametinget.

Tiltakshavers kommentar:
1.

Planen stiller krav om universell utforming.

2.

Planen stiller krav til estetikk iht. bestemmelser i KPA.

3.

Grad av utnytting og høyder for ny bebyggelse er påført plankartet.

4.

Tas til orientering.

5.

Det er utført sosi- kontroll av plankartet før innsendelse til kommunen.

6.

Uttalelse fra Sametinget er innhentet.

Sametinget, datert 22.10.18
1.

Kjenner ikke til registrerte automatisk freda samiske kulturminner innenfor det aktuelle
området, og har derfor ingen kulturminnefaglige merknader. Minner om aktsomhetsplikten.

2.

Det skal hentes egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune.

Tiltakshavers kommentar:
1.

Tas til orientering.

2.

Tas til orientering.

Terje Andersen og Sissel Trosten, Fossesvingen 9, datert 23.10.18
1.

Utbyggingen får store ulemper for dem som nær nabo, da bygget blir 3 etasjer og vil
ødelegge sol- og skyggeforhold

2.

Tiltaket vil medføre støy fra både ventilasjonsanlegg, brukere og ansatte. I tillegg til økt støy
fra gang- og sykkelvegen.

3.

Iht. varsel skal eksisterende gangsti- og lysstopler flyttes enda nærmere.

4.

I 2005 ble det etter tilbud fra kommunen plantet hekk for å skjerme for innsyn for gang- og
sykkelvegen. Det reageres nå på at gang- og sykkelvegen flyttes enda nærmere eiendommen.

5.

Reagerer på vurderingen av at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Tiltakshavers kommentar:
1.

Planlagt sykehjemsfløy er i to etasjer, med kun noen mindre konstruksjoner på tak. Ny fløy vil
kaste noe skygge på en eiendommen fra ca. 15. mars og ut april, og igjen fra 15 august. kl.
19.

2.

Ventilasjonsanlegget vil ikke medføre støy for nabobebyggelsen, se avsnitt 6.10 Støy. Planlagt
utbygging vil ikke medføre noen vesentlig endring av bruk av gang- og sykkelveg.
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3.

Gang- og sykkelvegen må justeres noe iht. eksisterende veg, men ikke så mye at innsyn og
støynivå endres vesentlig. Den kommer ikke nærmere en regulert gang- og sykkelveg iht.
områdeplanen.

4.

Se pkt. 3

5.

Krav til konsekvensutredning styres av en egen Forskrift, planen utløses ikke KU iht. denne.
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Vedlegg
Planforslaget har følgende vedlegg:
-

Plankart, datert 04.01.19

-

Planbestemmelser, datert 03.01.19

-

Situasjonsplan, datert 26.06.18

-

ROS-analyse, datert 02.01.19

-

Kopi av innkomne merknader, udatert
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