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Innledning 
Fræna kommune er i vekst, og det er behov for attraktive boliger og bosteder i kommunen. I 
kommuneplanen sin samfunnsdel 2005-2017 er tilrettelegging for boligbygging et av 
kommunens fire satsingsområder. Samfunnsdelen sier også at satsingsområdet skal 
operasjonaliseres i et boligbyggeprogram. Boligbyggeprogrammet for perioden 2017-2020 
ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2016. Det er nå tid for en revisjon.  
 
De prioriteringer av investeringsbehov som foreslås i dette programmet vil bli spilt inn til 
økonomiplan for 2019-2022. Det er økonomiplanen som er kommunens viktigste strategisk 
verktøy for å sikre gjennomføring av kommuneplanens målsettinger, med konkret 
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens 
økonomiske handlingsrom de neste fire år. 
 
Tilrettelegging for boligbygging må sees i sammenheng med veksten i kommunen og 
forventning om framtidige behov. Tilretteleggingen for boligbygging må skje i attraktive 
tomteområder, det gjelder for både utbyggere som skal bygge boliger for salg eller utleie, og 
for private som skal bygge egen bolig.  
 
I forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel ble det gjennomført en 
kartlegging av tilgjengelig boligareal, og det ble konkludert med at kommunen i 
utgangspunktet har mer enn tilstrekkelig med areal til bolig. Det var likevel behov for å 
justere områdene for framtidig boligbygging for på den måten treffe innbyggernes behov 
bedre. Revisjon av kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Fræna kommunestyre i 
desember 2014. Da kom nye boligområder inn, og andre ble tatt ut.  
 
I og med at dette er en plan som skal gjelde for noen få år, blir ikke alle areal som er 
inntegnet som fremtidig boligareal i arealdelen av kommuneplanen kommentert. Flere av 
disse arealene var inntegnet også i forrige arealdel, og så lenge det ikke foreligger kjente 
planer for dem blir de ikke omtalt.   
 
Første del av programmet sier litt om generelle utviklingstrekk som folketallsutvikling, 
arbeidsplassdekning og pendling, og om ulike typer boliger og hushold vi har i kommunen. 
Andre del av programmet tar for seg status på ledige tomter i de ulike kretsene, samt 
fremtidige muligheter i forhold til grunnkjøp, godkjente reguleringsplaner og 
reguleringsplaner under arbeid. Det blir også sett på hvilke kostnader som gjenstår for å 
realisere fremtidige felt. Til slutt er det laget en oversikt med prioriteringer av 
investeringsbehov for den neste planperioden. 
 

Generelle utviklingstrekk 
Folketallsutvikling i kommunen 
Befolkningen i Fræna kommune har økt jevnt siden 1950-tallet. Positivt fødselsoverskudd og 
tilflytting har økt Fræna kommune sin befolkning de fleste år. De årene der det har vært 
befolkningsnedgang skyldes negativ nettoinnflytting, altså at det er flere som flytter fra 
kommunen enn som flytter til kommunen. 
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 Figur 1: Befolkningsutviklingen i Fræna fra 1989 til 2018. Kilde: SSB 
 

Befolkningsutvikling i Fræna kommune per 2. kvartal 2018 
Per 1. juli 2018 var folketallet i Fræna kommune 9781. Ved årsskiftet var befolkningen på 
9775, og gjennom første kvartal økte befolkningen med 12 personer, mens den sank med 6 
personer i andre kvartal.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Folkemengde per 
1.1. 

9189 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 9741 9775 

Fødte 116 123 92 109 110 104 116 117 113 102 51 
Døde 74 81 80 74 59 68 88 91 60 78 41 
Fødselsoverskudd 42 42 12 35 51 36 28 26 53 24 10 
Innflyttinger 382 379 356 513 485 480 479 409 400 456 187 
Utflyttinger 354 343 378 388 404 410 444 505 429 446 191 
Nettoinnflytting 28 36 -22 125 81 70 35 -96 -29 10 -4 
Folketilvekst 68 79 -12 160 130 106 67 -70 24 34 6 
Folkemengde – 
utgangen av 
året/2. kvartal 

9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 9741 9775 9781 

Tabell 1: Oversikt over folkemengde og årlige endringer siste 10 år, for 2018 vises tall for første halvår i kursiv (kilde: SSB) 
 
Fræna kommune har stabilt positivt fødselsoverskudd, men i løpet av første kvartal i 2018 
var det flere som døde enn som ble født. Dette endret seg i andre kvartal, så første halvår 
ser greit ut med hensyn til fødselsoverskudd. I løpet av årets første seks måneder var det 51 
som ble født og 41 som døde, noe som gir Fræna kommune et fødselsoverskudd på 10 
personer. 

Når en ser på fødselsoverskuddet gjennom året, ser man en tendens til flere fødte i 2. og 3. 
kvartal enn i 1. og 4. kvartal, og flere døde 4. og 1. kvartal. Det vil bli interessant å se hvordan 
andre halvår utvikler seg.  
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Når det gjelder nettoinnflyttingen er det flere som flytter fra kommunen enn til kommunen. 
Av de 187 som flyttet til kommunen i løpet av første halvår 2018 var det 23 fra utlandet og 
164 fra andre steder i landet. Av de 191 som flyttet fra kommunen, var det 12 som flyttet ut 
av landet og 179 som flyttet til andre steder i landet.   

I 2015 ble folketallet i Fræna kommune redusert med 70 personer, og med det snudde 
trenden en har sett de siste fire foregående årene med ganske høy befolkningsvekst. I 2016, 
2017 og så langt i 2018 økte befolkningen, og kommunen har per 1. juni 2018 nesten tatt 
igjen befolkningsnedgangen fra 2015. Slik det ser ut så langt i 2018 vil sannsynligvis 
folketilveksten i Fræna flate ut den nærmeste tiden, og det vil nok drøye en stund før en ser 
et innbyggertall over 10 000. 

Befolkningsutvikling i grendene 
Det er størst folketallsvekst langs aksen fra Tornes (Stavik/Løset) til Myrbostad, samt Malme 
og Jendem (Helset grunnkrets). Veksten i Bud, Hustad og Farstad er mer marginal. Figuren 
under viser folketallsutviklingen i grunnkretsene i perioden fra 2008 til 2012 og fra 2013 til 
2018. 
 

 
 
 
Figur 2: Folketallsutviklingen i grunnkretsene i Fræna kommune, pr. 2015. Kilde: SSB og Møre og Romsdal fylkeskommune 

Befolkningen i Fræna bor langs kysten, enten ved fjorden eller ute ved Hustadvika. Dette bli 
ganske tydelig når en ser på boligtettheten vist på et kart over kommunen, se figur 3 under.  
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Figur 3: Tetthet av boliger og fritidsboliger i Fræna kommune, tall fra 2016. Kilde: SSB og Møre og Romsdal fylkeskommune 

Framskriving av folketallet 
Tabellen under viser framskriving av folkemengden i Fræna kommune fram til 2040: 
 2018 2025 2030 2035 2040 
0-1 år 232 210 219 221 220 
2-5 år 483 431 442 458 458 
6-15 år 1279 1202 1166 1136 1164 
16-22 år 843 914 850 843 787 
23-66 år 5391 5295 5292 5261 5190 
67 år og eldre 1547 1899 2148 2340 2534 
Totalt folketall 9775 9951 10117 10259 10353 
Tabell 2: Framskriving av folketall fordelt i ulike aldersgrupper med utgangspunkt i MMMM (middels fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring). Kilde: SSB  
 
SSB kom med ny framskriving av folketallet for kommunene i juni 2018. Tabellen overfor 
viser framskriving fram til 2040. Aldersgruppen 0-1 og 2-5 år er stabil, mens aldersgruppene 
6-15, 16-22 og 23-66 blir noe mindre fram til 2040. Aldersgruppen eldre over 67 år har den 
største befolkningsveksten. 

Arbeidsplassdekning og arbeidspendling 
I Fræna kommune er arbeidsplassdekningen 69,4 prosent (tall per 4. kvartal 2016). 
Arbeidsplassdekning er tallet på arbeidsplasser (sysselsette etter arbeidssted) i prosent av 
tallet på arbeidstakere (sysselsette etter bosted) i et område. I rene tall betyr det at Fræna 
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kommune har underdekning på omtrent 1500 arbeidsplasser i forhold til sysselsette totalt. 
Til sammenligning har Molde kommune arbeidsplassdekning på over 123 prosent.  
 
Når vi kobler arbeidsplassdekning med pendlerstrømmene, får vi et bilde av det integrerte 
bo- og arbeidsmarkedet Fræna er en del av.  
 
Tall fra 4. kvartal 2016 viser at det pendler 797 personer inn til Fræna kommune, mens 2300 
personer pendler ut av kommunen. Av disse pendler 1510 til Molde, og 359 pendler fra 
Molde til Fræna. Når det gjelder Eide kommune, er det 131 som bor i Fræna og jobber i Eide, 
og det er 177 som bor i Eide og jobber i Fræna.  
 

Tomter, boliger og hushold 
Fræna kommune ønsker å tilby allsidige tomter og har tidligere hatt et svært spredt og 
variert boligmønster, men med en klar utvikling i retning av mer konsentrert boligbygging.  
Utbyggingsmønster og transportsystem bør bli sett i sammenheng slik at en kan legge til 
rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport med korte avstander i 
forhold til daglige gjøremål som skole, barnehage, butikk og fritidsaktiviteter. 
 
Kommuneplanens arealdel legger disse føringene for nye boligområder: 
 

• Utbyggingsmønsteret bør legges opp slik at transportbehovet avgrenses. Det må 
være løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål (skole, 
barnehage, butikk og fritidstilbud). Dette er viktig også for den delen av befolkninga 
som har lav mobilitet og som ikke disponerer bil 

• Utvidelse av eksisterende senter der det alt er gjennomført grunninvesteringer og der 
det er mulig å koble seg på eksisterende teknisk infrastruktur 

• Nye boligområder bør være i nærheten til butikk og kollektivtilbud/kollektivtransport  
• Trafikksikkerhet bør stå sentralt (separering av gående og kjørende i form av gang- og 

sykkelveg/fortau)  
• En bør unngå utbygging i område med miljømessige belastninger som støy, støv og 

lukt 
• Nye boligområde bør ligge i nærheten til gode friluftsområde.  
• Nye boliger bør tilpasses landskapet og bygningsestetikk.  
• En skal ikke legge opp til boligsatellitter 

 
I ytre deler av kommunen vil det være vanskelig å la de ovennevnte kriteriene med sine 
avstandsparameter styre plassering av nye boligfelt, da de har større geografisk spenn uten 
rimelig nærhet til butikk, skole, arbeidsplasser, barnehager, skole og fritidstilbud.  
 
Det er viktig med levende bygder og bosetting i hele kommunen, og kommuneplanens 
arealdel legger opp til noen områder med LNF-spredt. Dette er ikke utbygging i stor skala, så 
noen få slike område kan forsvares, og er ikke vurdert til å være i konflikt med sentrale 
føringer. 
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Behov for ulike type boliger 
Endret livstil og boligpreferanser gjennom livet for innbyggerne våre gjør at Fræna trenger et 
variert boligtilbud. Ungdom vil gjerne har en rimelig bolig, unge barnefamilier ønsker seg 
ofte enebolig, de unge eldre ønsker leilighet sentralt, mens tilflyttere har varierende 
boligpreferanser når de flytter til kommunen. Ofte er det slik i norske distriktskommuner at 
det er for lite boliger i ulike prisklasser, de er for ensidige, dvs. nesten bare eneboliger, og 
utleiemarkedet er begrenset. Bolig og boligkarriere er også en særdeles viktig faktor for den 
enkeltes økonomi.  
 
Dersom vi mangler et differensiert boligtilbud vil det være utfordrende å beholde 
innbyggerne som vi har, eller legge til rette for nye tilflyttere. Derfor er det viktig å legge til 
rette for ulike typer boliger i forhold til de ulike typer husholdninger vi har i kommunen. 
  

 
 
Figur 4: Antall hushold etter type, tall fra 2005 og 2017. Kilde: SSB og Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
I figur 4 ser vi at det flest husholdninger av typen familie med foreldre og barn Fræna 
kommune, dersom vi ser på familier med barn både over og under 18 år. Det er omtrent 
1550 husholdninger av denne typen i Fræna i dag. Familiehushold med flere familier er det 
mindre av, men gruppen øker fra 130 til 199 fra 2005 til 2017. 
 
Statistikken viser videre at andelen husholdninger med aleneboere er økende. I 2017 var det 
1333 husholdninger som var registrert som aleneboende. I denne gruppen er det både unge 
og eldre mennesker som bor alene. Men som vi ser på framskriving av folketallet fram til 
2040 i tabell 2, øker den eldre andelen av befolkningen framover. Denne økningen 
kombinert med ønske om lettstelte leiligheter kan tilsi at kommunen i større grad bør legge 
til rette for ulike leiligheter i konsentrerte felt. Dette gjelder i alle grendekretsene, men 
spesielt i Elnesvågen sentrum der det begynner å bli mindre areal tilgjengelig for store 
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boligfelt. Dersom en legger til rette for lettstelte leiligheter i tettstedssentrene i kommunen, 
kan vi forvente en frigjøring av eneboliger i markedet.  
 
Husholdninger med par uten hjemmeboende barn øker også, og er etter hvert en ganske 
stor gruppe. I 2005 var det 768 slike husholdninger, og i 2017 var det økt til 1056. Mange av 
de samme behovene for lettstelte leiligheter gjelder nok for denne gruppen også.  
 
Når vi ser på fordeling av boliger etter type i Fræna kommune, ser vi at det er overveldende 
flertall av eneboliger. Antallet har økt fra 2006 til 2017, så nå er nesten 80 prosent av alle 
boliger eneboliger. Resten fordeler seg mellom tomannboliger, rekkehus, kjedehus og andre 
typer småhus. 
 

 
Figur 5: Antall boliger etter type, tall fra 2006 og 2017. Kilde: SSB og Møre og Romsdal fylkeskommune 

Boligbygging 
Som en kan se i figur 6, har tallet på igangsatte og fullførte boliger i Fræna kommune variert 
fra år til år. 2006 var et toppår, spesielt for igangsatte boliger. I 2008 ble det en ny topp for 
fullførte boliger. År 2011 og 2012 var nye toppår for henholdsvis igangsatte og fullførte 
boliger. Fra 2012 og frem til 2014 har ikke kommunen hatt boligtomter å tilby der folk 
ønsker å bosette seg, dette kommer tydelig frem i figur 6.  
 
I 2015 ble nytt byggetrinn i Dalelia klart, med 12 eneboligtomter og 3 konsentrerte felt. Når 
de siste tomtene i Dalelia er solgt er kommunen igjen i den situasjonen at vi ikke har tomter 
å tilby der folk ønsker å bosette seg. 2016 var et år med få igangsatte boliger, men for 2017 
ser vi en liten forbedring. Med jevn og god tilgang til boligtomter kan kommunen legge til 
rette for fortsatt framtidig vekst. 
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Figur 6: Antall igangsatte og fullførte boliger i perioden 2000 til 2017. Kilde: SSB og Møre og Romsdal fylkeskommune 

Kommunen sitt satsingsområde 
I kommunen sin samfunnsdel ble følgende satsingsområde trukket fram for planperioden:  

• Næringsutvikling 
• Boligbygging 
• Gode bo- og oppvekstsvilkår 
• Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak 

 
Disse fire områdene er utgangspunktet for arbeidet med å realisere kommunen sin visjon og 
overordna mål. 

Boligbygging 
Fræna kommune har hatt som uttalt politikk at det skal være tilgang på byggeklare tomter i 
kommunale boligfelt i alle grendekretser. Folk som ønsker å bosette seg i kommunen skal 
kunne velge hvor de ønsker å bo. 
 
I budsjett for 2018 ble det satt av 14,3 millioner kr til tilrettelegging av boligtomter, og i 
økonomiplanen for 2018-2021 ble det satt av 10 millioner hvert år i den resterende 
planperioden. I tillegg ble det satt av 9 millioner til utbygging av Korsmyra boligfelt i Bud i 
2018.  

Spredt boligbygging (LNF-spredt) 

Kommunen ønsker å legge til rette for å bygge hus utenfor regulerte boligfelt for å legge til 
rette for bolyst i hele kommunen. Kommunen har tidligere ikke hatt attraktive tomter å tilby 
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de som vil etablere seg utenfor regulerte boligfelt. Dette kan gjelde både for de som ønsker 
å flytte hjem til Fræna og tilflyttere.  

Her er en oversikt over hvor dette er mulig å få til i kommunen, hentet fra kommunens 
arealdel: 

 
 
Boligfelt 
 
Når det gjelder størrelse på framtidige boligtomter bør det være både store og små tomter 
tilgjengelig, men at majoriteten bør ligge på mellom 800 og 1100 kvadratmeter. Dette 
gjelder for alle reguleringsplaner som utarbeides, uavhengig av om at det er kommunen eller 
private som bygger ut feltene.  
 
I og med at dette er en plan som skal gjelde for de 2 neste årene, blir ikke alle areal som er 
inntegnet som fremtidig boligareal i kommuneplanen kommentert. Flere av disse arealene 
var inntegnet også i forrige arealdel og så lenge det ikke foreligger kjente planer for 
områdene blir de ikke omtalt nærmere. Her vises en oversikt over areal som er satt av til 
boligfelt i kommunen hentet fra kommuneplanen: 
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Tettstedsprogrammet 2017-2020 
Fræna kommune vedtok høsten 2016 å delta i Fylkeskommunen sitt tettstedsprogram som 
jobber for attraktive, inkluderende og bærekraftige kommunesentre i Møre og Romsdal. 
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Offentlige møteplasser, sambruk, gode boliger for folk i ulike aldersgrupper, universell 
utforming og redusert miljøbelastning står sentralt. Tettstedsprogrammet kan bidra med 
rådgiving og støtte til prosesser og fysisk opparbeidelse av for eksempel torg og gaterom.  
 
I økonomiplanen for Fræna kommune 2017-2020 ble det satt av midler til 
tettstedsprogrammet som skal vare i fire år. Møre og Romsdal fylkeskommune er en viktig 
støttespiller for Fræna kommune i arbeidet med tettstedsprogrammet, og fylkets regional- 
og næringsutvalg bevilget i mars 2018 1,33 millioner kroner til arbeidet med nye Elnesvågen 
sentrum.  
 
Som en del av tettstedsprogrammet inviterte Fræna kommune til parallelloppdrag for 
gjennomføring for tverrfaglige arkitektgrupper for utvikling av nye Elnesvågen sentrum. 
Teamene skal gi kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Elnesvågen 
sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen. Parallelloppdrag er 
en metode som sikrer en grundig prosess med god medvirkning og involvering av mange 
parter. Et viktig formål med parallelloppdraget er at kommunen vil få flere alternative 
løsningsforslag og at de involverte partene får eierskap til resultatet. Det er en nøkkelfaktor 
for gjennomføring av prosjektet at både kommune, næringsliv og sivilsamfunn drar i samme 
retning.  
 
Teamene i parallelloppdraget skal vise helhetlige, miljøriktige, kostnadseffektive og 
fremtidsrettede løsninger som viser hvordan nye Elnesvågen sentrum kan bli et attraktivt 
sentrum for hele kommunen og regionen. Ideene som kommer frem vil kunne danne 
grunnlag for videre planarbeid for Elnesvågen sentrum.  
 
I tillegg til fysisk utforming av torg og gater, skal prosjektet vise hvordan vi kan legge til rette 
for en økonomisk, sosial og miljøvennlig bærekraftig utvikling. Arkitektene som ble invitert 
med i prosessen skulle blant annet komme med forslag til nye boligområder, vurdere hvilke 
boliger som kan plasseres i sentrum, og komme med forslag på utvikling av sørsiden av 
fylkesvegen i sentrum. 
 
Det er satt ned en vurderingsgruppe som vil gjøre en vurdering av arbeidet til de tre 
arkitektteamene. Vurderingsgruppen skal så drøfte sin innstilling med arbeidsgruppen før 
den presenteres for kommunestyret. En anbefaling med utgangspunkt i arkitektenes forslag 
legges så frem for kommunestyret, og kommunestyret vil da avgjøre veien videre i arbeidet 
med tettstedsprogrammet. 
 
 
 
Status i nåværende boligfelt og mulige framtidige boligfelt i 
planperioden 
 
På siste side i boligbyggeprogrammet for perioden 2017-2020 ble det satt opp en matrise for 
kommunale investeringsbehov i planperioden, som oppsummerte det som står nærmere 
beskrevet i planen. Av ulike årsaker har det blitt noen endringer, disse forklares nærmere 
under de tomteområdene endringene har skjedd.  Det som er gjennomført er følgende: 
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Bud:  
Korsmyra er straks ferdigstilt, men inntekt fra feltet vil ikke komme før i 2019. 
 
Tornes:  
Her er ikke prosjektering startet opp, men det er foretatt grunnkjøp for 2,6 millioner i 2018.  
 
 
Her er matrisen som ble vedtatt i Boligbyggeprogrammet 2017-2020: 
 
Område 2017 2018 2019 2020 

Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt 
Farstad,  
9  byggeklare 
tomter 

    3 000 000 1 000 
000 

 1 000 
000 

Hustad 
Regulering av 
nytt felt 

60 000         

Bud, 
byggeklare 
eneboligtomter 
og 
konsentrerte 
felt 1. 
byggetrinn 

6 000 000 2 000 
000 

 2 000 
000 

 1 000 
000 

 1 000 
000 

Tornes 
Prosjektering 
hele feltet og 
infrastruktur 
frem til feltet 
og gjenstående 
grunnkjøp 

1 500 000 
(prosjektering) 

   2 000 000 
(infrastruktur) 

 2 000 000 
(infrastruktur) 
8 000 000 
(grunnkjøp) 

 

Elnesvågen 
(Dalelia),  
nytt byggetrinn 
med 26 
eneboligtomter 
og 2 
konsentrerte 
felt 

  6 000 
000 

3 000 
000 

5 000 000 3 000 
000 

 2 000 
000 

Grunnkjøp 
Elnestangen 

  5 700 
000 

     

         
Grunnkjøp 
Nedre Haukås-
Hatlebakken 

  4 100 
000  

     

Malmefjorden 
9 byggeklare 
tomter 

3 500 000    2 000 
000 

 1 500 
000 

  

Totalt:  11 060 000 2 000 
000 

15 800 
000 

7 000 
000 

10 000 000 6 500 
000 

10 000 000 4 000 
000 

Status pr i dag er at kommunen har få ledige tomter å tilby. Vi har ingen ledige tomter på 
sørsida og langs aksen Malmefjorden-Tornes, der flesteparten ønsker å bygge og bo. I ytre 
strøk finnes det tomter i Fuglvika ved Harøysundet, Bud, Bergset, Hustad og Sandblåst. Her 
opplever vi liten/ingen pågang.  
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På de neste sidene i boligbyggeprogrammet går vi nærmere inn på hva som er status av 
ledige tomter i de ulike kretsene, samt fremtidige muligheter i forhold til grunnkjøp, 
godkjente reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid. Det blir også sett på hvilke 
kostnader som gjenstår for å realisere fremtidige felt.  
 
Farstad: 
 
Ledige tomter: 
Det er ei ledig boligtomt som akkurat er tilbakeført til kommunen. Det er også to ubebygde 
tomter i samme felt, men disse er eid og opparbeidet av private. 
 
Tomtesøkerliste: 
I fjor opprettet kommunen ei felles tomtesøkerliste for alle fremtidige boligfelt i kommunal 
regi. Det koster kr 300 i året for å stå på lista. Alle på lista blir tilskrevet når nye kommunale 
felt legges ut. De som ønsker tomt svarer innen en gitt frist. De som ikke er interessert i det 
aktuelle feltet trenger ikke foreta seg noe. De står på listen videre så lenge de betaler for å 
stå der. 
 
Det er lite etterspørsel etter tomter på Farstad, som nok i stor grad skyldes at de som er 
interessert i å bygge der vet at det ikke er tomter tilgjengelig og at nye tomter er et stykke 
frem i tid. 
 
Fremtidige muligheter i kommunal regi: 
En reguleringsplan er under arbeid i tilknytning til eksisterende felt. Denne har vært ute til 
offentlig ettersyn. Forslaget inneholder 9 eneboligtomter. Det ble bevilget penger til 
arkeologiske utgravinger høsten 2017 og utgraving er bestilt. Grunnkjøp gjenstår. Dette er et 
rimelig felt for kommunen å bygge ut.  
 

 
 
Kostnad i planperioden: 
Gjenstående kostnad for å realisere feltet er på ca 3,5 millioner kr. Feltet klargjøres i 2020 og 
tomter legges ut for salg samme år. I boligbyggeprogrammet for 2017-2020 ble det vedtatt 
at Farstad skulle bygges ut i 2019. Dette forskyves ett år ut i tid pga forsinkelser med 
klargjøring av feltene som skulle komme før Farstad. 
 
Private reguleringsplaner: 
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På Skotten (Nikolaijordet bustadfelt) er det en reguleringsplan som skal til endelig 
godkjenning i PLØK og Kommunestyret i oktober/november 2018. 
 

 
 
Hustad: 
 
Ledige tomter: 
Kommunen opparbeidet 4 tomter i dette byggetrinnet i 2014, 2 av disse er ledige. Pris pr 
kvm er kr 568.  
 
Tomtesøkerliste: 
Siden det er opprettet en felles tomtesøkerliste for alle kommunale boligfelt, har vi ikke 
kjennskap til hvem som ønsker tomt på Hustad spesielt. Men det ligger to ledige tomter i 
feltet, som er annonsert på kommunens hjemmeside og selges til de som melder interesse. 
Det er ikke stor etterspørsel etter tomter på Hustad. 
 
Fremtidige muligheter i kommunal regi: 
En reguleringsplan er under arbeid i tilknytning til eksisterende felt. Denne har vært ute til 
offentlig ettersyn. Forslaget inneholder 9 eneboligtomter. Det ble bevilget penger til 
arkeologiske utgravinger høsten 2017 og utgraving er bestilt. Grunnkjøp gjenstår.   
 

 
 
Kostnad i planperioden: 
Det var opprinnelig lagt inn kr 60 000 i reguleringskostnader i 2017, men disse har ikke 
påløpt enda. I denne planperioden er det ikke planlagt videre utbygging på Hustad siden det 
finnes ledige tomter. 
 
Ingen kjennskap til private reguleringsplaner i området. 
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Bud: 
 
Ledige tomter: 
Kommunen har ledige boligtomter i eldre felt på Bergset og i Fuglvika på Harøysundet.  
 
I Bud er Korsmyra boligfelt (ved samfunnshuset/kunsgressbanen) straks byggeklart. Her 
kommer det 8 eneboligtomter og 2 konsentrerte felt. Prisen er satt til kr 1080 pr kvm  
 

 
 
Tomtesøkerliste: 
Alle som stod på tomtesøkerliste for Korsmyra er tilskrevet. 3 av de på lista meldte interesse 
for tomt, men alle ville ha den samme tomta. Tomta ble tildelt etter ansiennitet på 
tomtesøkerlista. Pr i dag er dette den eneste solgte tomta i Korsmyra. Resten av tomtene er 
annonsert på kommunens hjemmeside og selges til de som er interessert. Det skal settes 
opp skilt om ledige tomter i feltet. 
 
Fremtidige muligheter i kommunal regi: 
I arealdelen av kommuneplana er det satt av areal til flere boligtomter i forlengelse av 
Korsmyra inn mot Gulberget. 
 
Kostnad i planperioden: 
Korsmyra ferdigstilles i 2018 og derfor påløper ingen kjente kostnader i planperioden. 
 
Private reguleringsplaner: 
Dale Malo Prosjekt AS har regulert ferdig et areal ved Hostadmarka i Bud med 4 
eneboligtomter og 5 tomter for tomannsbolig/leiligheter. Det foreligger ingen tidfesta planer 
for utbygging av dette feltet.  
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Tornes 
 
Ledige tomter: 
Kommunen har ingen ledige tomter på Tornes i dag.  
 
Tomtesøkerliste: 
I fjor opprettet kommunen ei felles tomtesøkerliste for alle fremtidige boligfelt i kommunal 
regi. Det koster kr 300 i året for å stå på lista. Alle på lista blir tilskrevet når nye kommunale 
felt legges ut. De som ønsker tomt svarer innen en gitt frist. De som ikke er interessert i det 
aktuelle feltet trenger ikke foreta seg noe. De står på listen videre så lenge de betaler for å 
stå der. 
 
Det er interesse for tomter på Tornes, men ingen stor pågang nå. Dette henger nok sammen 
med at de som er interesserte er kjent med at det ikke er byggeklare tomter nå, og at det 
ikke er tidfestet når neste utbygging vil skje.  
 
Fremtidige muligheter i kommunal regi: 
Stort felt med ca 135 eneboligtomter og tre konsentrerte felt er ferdig regulert. Store deler 
av arealet er innkjøpt av kommunen. Det medfører store investeringer i infrastruktur (vei, 
vann, overvann og kloakk) før en kan begynne å selge tomtene. Feltet er såpass stort at det 
må bygges ut etappevis. 
 

 
 
Kostnad i planperioden: 
 
I boligbyggeprogrammet 2017-2020 var det satt av 1,5 millioner kr til prosjektering av feltet i 
2017, 2 millioner kr i 2019 til infrastruktur og 2 millioner kr i 2020 til grunnkjøp. 
 
Fræna kommune har kjøpt inn store deler av arealet. I 2018 ble det brukt 2,6 millioner kr på 
grunnkjøp. Det gjenstår grunnkjøp for ca 3,5 millioner kr for at kommunen skal være eier av 
alt areal tilhørende feltet. Kommunen er i dialog med de siste grunneierne. Prosjektering og 
arbeid med infrastruktur er ikke påbegynt. Det foreslås å sette av 3,5 millioner kr til 
grunnkjøp og 500 000 kr til prosjektering i 2019. Det foreslås også å sette av 10 millioner kr 
til opparbeiding av 1. byggetrinn i 2020.  
 
 
Private planer: 
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Dale Malo prosjekt har opparbeidet flere tomter øverst i feltet som er regulert, i tilknytning 
til det eldste feltet i Torneskleiva. Totalt kommer det 10 til 12 tomter her, flere av tomtene 
er bebygd/under bygging. 
 

 
 
Elnesvågen: 
 
Ledige tomter: 
Kommunen har ingen ledige tomter i Elnesvågen.  
 
Tomtesøkerliste: 
I fjor opprettet kommunen ei felles tomtesøkerliste for alle fremtidige boligfelt i kommunal 
regi. Det koster kr 300 i året for å stå på lista. Alle på lista blir tilskrevet når nye kommunale 
felt legges ut. De som ønsker tomt svarer innen en gitt frist. De som ikke er interessert i det 
aktuelle feltet trenger ikke foreta seg noe. De står på listen videre så lenge de betaler for å 
stå der. 
 
Det er flere av de på lista som er interessert i tomt i Dalelia. 
 
Fremtidige muligheter i kommunal regi: 
Neste byggetrinn i Dalelia består av 26 eneboligtomter og 2 konsentrerte felt:  
 
 

 
 
Feltet er ferdig regulert og prosjektert, og kommunen eier all grunn. Dette er et felt det er 
gunstig for kommunen å bygge ut selv.  
 
BK 6 i Dalelia: 
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I Dalelia er et stort felt på ca 15 mål regulert til konsentrert utbygging. Dette feltet er ikke 
tildelt, og det viser seg at feltet er for stort/dyrt for et enkelt firma å ta på seg. En mulighet 
for dette feltet er å regulere det om til eneboligtomter som et siste byggetrinn i Dalelia:  
 

 
 
Haukås Øvre felt B 313 
I arealdelen av kommuneplana er det tegnet inn et fremtidig boligområde på ca 58 mål langs 
med Haukåsen: 
 

 
 
Det jobbes med et reguleringsforslag for området. Dette blir sentrumsnære tomter med god 
utsikt. Her bør det være en god blanding av eneboliger og en mer konsentrert bebyggelse. 
Det foreslås å prioritere dette feltet foran Elnestangen, da det vil påløpe så store utgifter til 
infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) at tomteprisene blir svært høye på Elnestangen. 
 
Kostnad i planperioden: 
Opparbeiding av neste byggetrinnet gjenstår i Dalelia. I Boligbyggeprogrammet for 2017-
2020 ble det satt av 6 millioner i 2018 og 5 millioner i 2019 for å gjøre feltet med 26 
eneboligtomter og 2 konsentrerte felt byggeklart. På grunn av kapasitetsproblemer ved 
Anlegg og drift er ikke feltet påbegynt. Det er ute på anbud i disse tider. Det foreslås derfor å 
forskyve og øke midlene slik at det settes av 17 millioner i 2019. Inntektene ved salg av 
tomter vil starte i 2019. BK6 i Dalelia vil komme først i neste planperiode. 
 
Det foreslås å sette av midler til grunnkjøp og regulering av Haukås Øvre B 313 i 
planperioden. Kr 4,5 millioner til grunnkjøp og regulering i 2019, samt kr 300 000 til 
prosjektering av feltet i 2020. 
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Private planer: 
 
Elnestangen:  
 
Block Watne har inngått en opsjonsavtale med en av grunneierne på Elnestangen. De antar 
oppstart på infratruktur i 2022 og forventer byggeaktivitet i 2023-2030. Det vil være 
eneboligtomter og områder med flere typer leiligheter. Oppstart av regulering og 
prosjektering vil skje i løpet av 2020. Feltene på Elnestangen er inntegnet slik i 
kommuneplana:  
 

 
 
 
 
 
Haukås Øvre:  
Fræna Kysteiendom AS har et felt på ca 19 mål. 14 eneboligtomter og 4 konsentrerte felt 
(BK1 - BK4). Feltet har godkjente reguleringsplaner (detaljregulering av BK1 gjenstår) og 
mange av eneboligtomtene er bebygd. De konsentrerte feltene er ikke utbygd enda.  
 

 
  
Elnesvågen sentrum: 
Et mindre boligfelt er under regulering nedenfor riksvegen i Elnesvågen sentrum.  
Planavdelinga venter på tilbakemelding på hva grunneierne ønsker å gjøre med dette 
området. 
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Myrbostad: 
Reguleringsplan for Pilestredet boligfelt (før Sylteosen betong når du kommer fra 
Elnesvågen) er meldt oppstartet. Område på ca 61 mål for både konsentrert bebyggelse og 
eneboligtomter. Kommunen har ikke mottatt planforslag.  
 

 
 
Areal til fremtidig boligbygging i Elnesvågen – hvilke grep skal kommunen ta? 
 
Kommunen eier pr i dag ikke areal til fremtidig boligbygging i Elnesvågen når Dalelia er ferdig 
utbygd. For kommunen vil det være samfunnsøkonomisk gunstig at befolkningsveksten skjer 
nært kommunesenteret. Dette krever at det legges til rette for boligarealer. Utviklingen går i 
retning av at flere ønsker andre boligalternativer enn eneboligtomter og tomter på et mål. 
Dette må det planlegges for. Tilrettelegging for flere sentrumsnære boliger må skje gjennom 
fortetting og ved å åpne nye arealer for utbygging. Vi har i liten grad tatt i bruk det 
utviklingspotensialet som ligger i sjøfronten vår.  
 
 
Elnestangen: 
I kommuneplana er det inntegnet tre felt på Elnestangen. Som nevnt ovenfor har Block 
Watne tegnet opsjonsavtale med grunneieren som har to av disse feltene inntegnet på sin 
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eiendom i dag. Vi er ikke kjent med at det finnes avtale med grunneieren som har det siste 
feltet: 
 

 
 
Men administrasjonen har sett på kostnadene for infrastruktur til feltene, og ser at det vil 
være så store utgifter knyttet til dette at tomteprisen vil bli svært høy. Derfor foreslås det å 
sette Elnestangen på vent på ubestemt tid. 
 
Administrasjonen foreslår derfor å heller prioritere feltet Haukås Øvre felt B 313, som er 
nærmere beskrevet under fremtidige muligheter i kommunal regi i Elnesvågen (side 19).   
 
Nedre Haukås – til Hatlebakken: 
 
I kommuneplana er det vedtatt at arealet sør for riksveien mellom Nedre Haukås (der Block 
Watne bygger ut) og frem til Hatlebakken skal være til boligformål: 
 

 
 
 
I Boligbyggeprogrammet 2017-2020 ble det vedtatt at kommunen skulle gå i forhandlinger 
med grunneierne av de to gårdene for å sikre seg dette arealet for fremtidig boligutbygging. 
 
Etter å ha vært i dialog med grunneierne viser det seg at begge har tegnet avtaler med 
private utbyggere. Summen satt av til grunnkjøp for disse arealene blir dermed tatt ut av 
investeringsbudsjettet. Det var opprinnelig satt av 4 100 000 kr til grunnkjøp her i 2018 
 
 
Sylte/Malme: 
 
Ledige tomter: 
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Kommunen har ingen ledige eneboligtomter i feltet. Et konsentrert felt skal lyses ut i nær 
fremtid. 
 
Tomtesøkerliste: 
I fjor opprettet kommunen ei felles tomtesøkerliste for alle fremtidige boligfelt i kommunal 
regi. Det koster kr 300 i året for å stå på lista. Alle på lista blir tilskrevet når nye kommunale 
felt legges ut. De som ønsker tomt svarer innen en gitt frist. De som ikke er interessert i det 
aktuelle feltet trenger ikke foreta seg noe. De står på listen videre så lenge de betaler for å 
stå der. 
 
Det er flere av de på lista som er interessert i tomt i Malmefjorden. 
 
Fremtidige muligheter i kommunal regi: 
Neste byggetrinn i Malmefjorden består av 10 eneboligtomter. Feltet er ferdig regulert og 
kommunen eier all grunn. Dette er et felt det er gunstig for kommunen å bygge ut selv.  
 
 
 

 
 
Kostnad i planperioden: 
Prosjektering og opparbeiding av dette byggetrinnet gjenstår, det var avsatt 3,5 millioner kr 
til dette i 2017. På grunn av nødvendig reguleringsendring av veiløsning er ikke prosjektering 
og opparbeiding av feltet påbegynt. Det er klart for å lyses ut på Doffin innen kort tid. Det 
forslås derfor å sette av 4 millioner kr til dette i 2019. 
 
Private planer: 
 
Reguleringsplan for Lauvåsen (på andre sida av Sylte skule) er godkjent. Feltet er under 
opparbeidelse. Mer informasjon om feltet finnes på: https://lauvaasentomter.no/  
 

https://lauvaasentomter.no/
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Aureosen/Jendem: 
 
I Aureosen er det ingen ledige tomter i dag. Det er heller ikke tegnet inn fremtidig boligareal 
i arealdelen av kommuneplana. Dersom det skal legges til rette for mere utbygging i 
Aureosen bør område for boligbygging settes inn ved neste rullering. 
 
Kommunen har ikke hatt kommunale boligtomter å tilby på Jendem på flere år. I forbindelse 
med grunnerverv for å sikre parkerings og trafikkareal for Jendem skole har kommunen 
mulighet til å regulere 10-12 kommunale boligtomter tett opp mot skolen.  
 
Det har gjennom privat utbygger (Jendemshagen) vært tomter til salgs og dette feltet er  
fulltegnet. Samme utbygger er i gang med ny reguleringsplan i forlengelse av nåværende felt 
(Jendemshagen II). Det er meldt oppstart men plana har ikke vært til offentlig ettersyn.  
 

 
 
 
Bakketeigen er et annet privat felt på Jendem, like ved Jendem skole: 
 



 25 

 
 
Feltet har godkjent reguleringsplan med 9 eneboligtomter og et felt for konsentrert 
bebyggelse. I Driftsutvalet 06.10.2016 ble utbyggingsavtalen godkjent. 
 
Prioritering av investeringstiltak 
 
På neste side er alle kostnader i planperioden oppsummert i en matrise, med oversikt over 
alle utgifter og antatte inntekter fordelt i planperioden. Inntektene er vanskelig å forutsi, 
men av erfaring blir mange tomter solgt ved ferdigstillelse av feltene og deretter selges de 
gjenstående tomtene litt etter litt.  
 
Matrise - kommunale investeringsbehov i planperioden: 

Område 2019 2020 
Utgift Inntekt Utgift Inntekt 

Farstad,  
9  byggeklare tomter 

  3 500 000 
(regulering, 
grunnkjøp og 
opparbeiding) 

1 000 000 

Hustad 
Regulering av nytt felt 

    

Bud, 
byggeklare eneboligtomter og 
konsentrerte felt 1. 
byggetrinn 

 2 000 000  2 000 000 

Tornes 
Prosjektering hele feltet og 
infrastruktur frem til feltet og 
gjenstående grunnkjøp 

4 000 000 
(grunnkjøp og 
prosjektering) 

 10 000 000 
(opparbeiding 
1. byggetrinn) 

 

Elnesvågen (Dalelia),  
nytt byggetrinn med 26 
eneboligtomter og 2 
konsentrerte felt 

17 000 000 
(opparbeiding) 

5 000 000  5 000 000 

Grunnkjøp Haukås Øvre B 313 4 500 000 
(grunnkjøp og 
regulering) 

 300 000 
(prosjektering) 

 

Malmefjorden, 
9 byggeklare tomter 

4 000 000 
(opparbeiding) 

2 500 000  1 000 000 

Totalt:  29 500 000 9 500 000 13 800 000 9 000 000 
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