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Etablering småhus
Kommunedirektørens innstilling
Hadsel kommune igangsetter etablering av småhus med plassering på alternativ 2.
Vedlegg:
Ingen
Referanser i saken
Nasjonal strategi «Bolig for velferd»
Folkehelseloven §7
Helse- og omsorgstjenesteloven §1-1 punkt 2
Bakgrunn
Hadsel kommune har utfordringer relatert til brukere som ikke har tilstrekkelig boevne til å bo i
ordinære bomiljø. Det finnes flere nærmiljøer der disse personene har negativ innvirkning på
bomiljøet. Eksisterende boligmasse består i stor grad av bygninger med flere boenheter og i
tettbygde nabolag, og brukes per i dag også for brukere med lav boevne. Dette anses ikke som
heldig verken for bruker eller bomiljøet rundt.
Kommunen har et tydelig ansvar for å bidra å skaffe egnede boliger for utsatte grupper.
Kommunen har allerede i dag et udekket behov for denne typen boliger, og det forventes ikke at
behovet reduseres. Det haster derfor å få på plass dette tilbudet.
Saksfremstilling
Overordnede føringer:
I den nasjonale strategien «Bolig for velferd» presiseres det at alle skal kunne bo godt og trygt.
Strategien understreker kommunens ansvar for de vanskeligstilte i boligmarkedet, og påpeker at
det må sikres tilgang på egnede boliger.
Målgruppe:
Målgruppen er personer som på grunn av lav boevne ikke evner å bo i ordinære bomiljøer.
Gruppen er ikke ensartet, og kan ha stor variasjon i type utfordringer.
Plassering og generell utforming:
Det erkjennes at det er en stor utfordring å finne godt egnet plassering for denne typen boliger. Det
er vanlig at følgende kriterier legges til grunn:
 I randsonen av eksisterende boligområder, eller litt mer landlig dersom det er gode
muligheter for å reise kollektivt.
 Plassering utenfor skoletråkk
 Plassering må være permanent for å oppnå tilskudd fra Husbanken.
 Maks antall enheter. Det vurderes i første omgang etablering av 3-4 boenheter. Det er
viktig å unngå opphopning av denne typen brukere på ett sted. Det er lite heldig både for
beboerne og nærmiljøet rundt.
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Nærhet til tjenester som apotek, NAV, lege, VOP, kommunale tjenester og ordinære
servicetilbud. Gruppen kjører typisk ikke bil.
Det bør være egen adkomstvei til boligene.
Området kan delvis skjermes med gjerder, voller eller lignende, men skal ikke være totalt
lukket. Det skal være mulig å se inn på området når man passerer.
Boligene bør plassers slik at vintervedlikehold minimeres både for huseier og leietaker.
Målgruppen har ofte liten evne til kildesortering. Dette hensyntas i forhold til renovasjon.
Det må tenkes brannsikkerhet ved plassering.
Parkering for kommunale tjenester og gjester. Ikke behov for parkering ved hver boenhet,
men sykkelparkering under tak er en god løsning.
Kompakt uteareal. Uteareal blir fort uoversiktlig og uhåndterlig for leietaker. Privat og
skjermet uteareal er ønskelig. Det er ikke behov for lekeplass eller andre felles fasiliteter.

Boligens utforming:
 God arkitektonisk kvalitet. Boligene og området bør tilpasses omgivelsene slik at de
opprettholder kvaliteter i området og fremstår som en naturlig del av nærmiljøet.
 Størrelse 30-45 kvm. Målgruppen har behov for oversikt i boligen. Begrenset areal
reduserer muligheten for ekstra beboere og oppsamling av eiendeler.
 Innvendig bod er ikke hensiktsmessig da denne kan benyttes som ekstra soverom.
Utvendig bod anbefales.
 Eget oversiktlig inngangsparti for hver bolig. Både beboer og eventuelle kommunale
tjenester og andre besøkende har behov for god oversikt over inngangsområdet, uten at
det gir innsyn i boligen.
 Rom i boligen består av soverom, bad, stue og kjøkken med åpen løsning.
 Materialvalg. Boligene føres opp i robuste materialer som krever lite vedlikehold.
Eksempelvis uknuselige vinduer, kjøkken- og baderoms-innredning i robuste materialer,
slitesterke overflater som er lette å holde rene og bygge-komponenter som er lette å
erstatte. Inngangsdør og balkongdør uten glass.
 Brannsikkerhet. Boligene klassifiseres som risikoklasse 6, målgruppen regnes for å være
brannutsatt. Dette innebærer at boligene må ha sprinkleranlegg med direkte varsling til
brannvesenet.
 Egen adgang til tekniske installasjoner. Hoved-kran for vann, sprinklersentral og
strøminntak bør plasseres slik at huseier, brannvesen og teknisk personale har tilgang uten
å gå inn i boligen.
 Unngå avanserte tekniske innretninger som skal betjenes av leietaker.
 Krav om innvendig bod og universell utforming kan fravikes med bakgrunn i brukergruppen.
 Dusjnisje og veggmontert dusj.
 Panelovner øker risiko for brann, gulvvarme anbefales.
Tildeling:
Boligene defineres som omsorgsboliger og tildeles av Tjenestekontoret ut fra søknad. Overordnet
mål er å få rett person i rett bolig.
Informasjon til nærmiljø:
Kriteriene for plassering av småhus og mangel på aktuelle tomter, resulterer ofte i at småhus i
mange tilfeller må plasseres i nærheten av ordinære boliger. Det er en vanlig problemstilling at
boligene ikke er ønsket av eksisterende beboere. De fleste er nok enige i at denne gruppen har
behov for gode og trygge boliger, men at de må plasseres et annet sted. Fenomenet kalles NIMBY
(Not In My Back Yard) og karakteriseres som motstand mot endring i eget nærmiljø, men ikke i
andres nærmiljø. Det er viktig at naboer føler seg trygge på at beboerne får den bistand de har
behov for, og at problemer blir håndtert fortløpende av de relevante tjenester. Samtidig må
beboernes personvern og deres rett til privatliv ivaretas. Valgte løsninger må balansere behovet for
denne type boliger kontra innvirkningen på samfunnet rundt.
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Erfaringer fra tilsvarende prosjekter:
For de fleste av beboerne vil utfordringene være varige. Til tross for dette bidrar bosetting i småhus
til at beboer faller til ro og får bedre allmenntilstand. Leieforholdene blir mer stabile og langsiktige.
Belastningen på nærmiljøet reduseres.

Eksempler: Småhus Sandnes kommune

Mulige plasseringer:
Det finnes noen sentrumsnære tomter som ikke er i kommunalt eie. Disse har vært vurdert og er
ikke ansett for egnet grunnet nærhet til skoler, SFO, idrettsanlegg og barnetråkk.
Alternativene som fremlegges er valgt på bakgrunn av at det er kommunal eiendom.
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Alternativ 1: Hadsel næringspark øst

Fordeler:
- Nært vei, vann og avløp
- Relativt sentrumsnært
- Akseptabel avstand til nærmeste boligfelt
- Høydeforskjell til nærmeste boligfelt
- Grunnarbeid i stor grad utført
Ulemper:
- Manglende gang og sykkelvei
- Kan hindre en eventuell ytterligere utvidelse av næringsområdet mot øst
Alternativ 2: Hadsel næringspark vest

Fordeler:
- Nært vei, vann og avløp
- Nær bussholdeplass
- Relativt sentrumsnært
- Akseptabel avstand til nærmeste boligfelt
- Høydeforskjell til nærmeste boligfelt
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Ulemper:
- Manglende gang og sykkelvei
- Noe grunnarbeider må utføres
Alternativ 3: Hadselmyran bak Byggern

Fordeler:
- Relativt sentrumsnært
- Ingen boligfelt i umiddelbar nærhet
- Gang og sykkelvei mot sentrum
Ulemper:
- Manglende vei, vann og avløp blir kostnadsdrivende
- Myrområde
Politiet har bistått i vurderingen av aktuelle områder for plassering av denne typen boliger.
Kommunedirektørens vurdering
Enkelte andre kommuner har løst denne typen utfordring ved å etablere småhus egnet for denne
gruppen innbyggere. Småhus er frittliggende boliger plassert i utkanten av eksisterende
bebyggelse. Prosessen for plassering og utforming må være godt gjennomtenkt slik at de fremstår
attraktive for beboerne og ikke innvirker negativt på nærmiljøet.
Miljøkonsekvenser
Ingen
Økonomikonsekvenser
Alternativ 1 og 2 vil sannsynligvis være selv-finansierende, mens alternativ 3 vil utløse
betydelige kostnader til vei, vann og avløp. Disse vil trolig være i en slik størrelsesorden at
prosjektet ikke blir selvfinansierende.
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Hadsel Eiendom realiserer prosjektet.
Andre konsekvenser
Boligsosialt vil dette bidra positivt med egnede boliger til en gruppe innbygger man i dag
ikke har noe godt tilbud til. Det vil bidra med økte livskvalitet for både brukere av denne
typen bolig og nærmiljøene der disse bor i dag.
Konklusjon
Kommunedirektøren ønsker at denne typen boliger etableres.
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