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Solemstunet - søknad om tilskudd til forprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak
Solemstunet v/ Per Arne Yttermann innvilges inntil kr 60.000 til gjennomføring av forprosjekt som går 
på utvikling av Solemstunet som kurs- og besøksarena. Innvilget støtte utgjør 50 % av et godkjent 
kostnadgrunnlag på kr 120.000. Utarbeidelse av heimeside godkjennes ikke som en del av dette 
kostnadsgrunnlaget. 

Vedlegg
1 Søknad til næringsfondet
2 Reguleringsplan Solemstunet

Bakgrunn
Solemstunet v/ Per Arne Yttermann søker om kr 100.000 til et forprosjekt med hovedformål å utarbeide 
en handlingsplan med tilhørende budsjett og finansieringsplan for utvikling av Solemstunet som kurs-
og besøksarena (se vedlegg 1). Grunnfilosofien bak hele satsingen er permakultur, som Yttermann 
kaller økologi i praksis. I permakultur er den tverrfaglige målsetningen «å knytte sammen kunnskap om 
jordbruk, skogbruk, hagebruk, bebyggelse, økonomi, økologi og sosial planlegging for å skape gode 
koblinger i et mest mulig lokalt basert kretsløp».

Solemstunet ligger på Røra, i fortsettelsen av vegen til Lekset Gård. Eiendommen er på 50 daa og ligger 
på om lag 275 moh med utsyn sørvest over Trondheimsfjorden. Det foreligger en egen reguleringsplan 
for området vedtatt i 2007 (se vedlegg 2). Det er Per Arne Yttermann som er fester på eiendommen. 
Festekontrakten er fra 1996 med 80 års varighet. 

Eiendommen består av et hovedhus på 300 m2 fordelt på to og et halvt plan, og to gjestehus i tømmer 
på henholdsvis 30 m2 og 12 m2. I tillegg omfatter bebyggelsen verksted, fyrrom, undervisningsrom, og 
diverse uthus, samt et meditasjonsbygg under planlegging. Alle hus er i følge søknaden «naturlig 
byggeri» basert på lokale trematerialer. Meditasjonsbygget er planlagt som et halm-/leirhus med 
bærende konstruksjon i tre.



I tillegg viser vedlagte plan at det er regulert inn 12 mindre hus/hytter på området, og ferdig utbygget 
vil Solemstunet i følge søknaden om forprosjektmidler kunne huse ca 30 fastboende og i tillegg opptil 
20 deltidsbeboere i forbindelse med kurs, retreater, osv.

Per Arne Yttermann har i 2012 arrangert 3 korte kurs på med ulike tema innenfor grunnfilosofien til 
Solemstunet. Det er blant annet økt satsing på denne typen kurs som det skal jobbes videre med i 
omsøkte prosjekt. 

Per Arne Yttermann har ikke tidligere mottatt kommunal støtte til arbeidet på Solemstunet, og har 
heller ikke mottatt vesentlig støtte fra regionale virkemiddelsystem til sitt arbeid.

(Se for øvrig http://www.solemretreat.com/ for nærmere informasjon om Solemstunet og aktiviteten 
der.) 

Vurdering
Per Arne Yttermann har lagt ned en betydelig innsats – og også midler – på Solemstunet gjennom hele 
2000-tallet. Han har også vært i tenkeboksen i forhold til å selge hele anlegget, men Yttermann har nå 
bestemt seg for å satse videre på en utvikling av Solemstunet i tråd med grunnfilosofien om 
permakultur.

Bruk av det kommunale næringsfondet på omsøkte prosjekt fordrer at det ligger inn under 
hovedmålsettingen for disse midlene. I pkt 3. Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy
heter det at «Støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 
forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving». 

Det omsøkte prosjektet har mange av de ovennevnte elementene i seg. Det kan imidlertid settes et 
spørsmålstegn ved om prosjektet er tilstrekkelig kommersielt innrettet, eller om dette er et rent 
ideologisk basert prosjekt. Til dette har rådmannen gjort følgende vurderinger: Når det gjelder denne 
typen ideologisk basert opplevelsesprodukt, vil selv en veldig smal nisje kunne utgjøre en ganske stor 
gruppe mennesker når man tar med kanskje hele Europa og delvis Nord-Amerika som geografisk 
nedslagsfelt. I en tidsalder der interessegrupper finner hverandre over landegrensene gjennom sosiale 
medier, er det kanskje nettopp det spesielle man skal dyrke for å trekke til seg ressurssterke besøkende 
til Inderøy kommune. 

Per Arne Yttermann har allerede hatt et betydelig internasjonalt innslag blant sine kursdeltakere, og 
dette er en gruppe som det ligger spennende muligheter i å få økt. Spesielt interessant er det kanskje at 
det tenkes på å få inn en mer permanent og ressurssterk gruppe som kan bidra til å styrke 
næringsgrunnlaget på Solem og lokalt innenfor en permakultur arena. Dette kan i ytterste positive 
konsekvens føre til nye tilflyttere til Inderøy.

Rådmannen er med basis i det ovennevnte positivt innstilt når det gjelder å bidra til at Per Arne 
Yttermann får et bedre beslutningsgrunnlag for en videre satsing på Solemstunet. Tar man for seg den 
framlagte forprosjektplanen, er det imidlertid ikke alle aktiviteter som oppleves som relevante i denne 
sammenhengen. Det er derfor også tatt opp med søker i møte at arbeidet med hjemmeside ikke hører 
med i et slikt avklaringsprosjekt. Videre mener rådmannen at det må være mulig å gjennomføre de 
gjenværende delene av prosjektet innenfor en ramme av kr 120.000. Det innstilles på å støtte dette 
arbeidet med 50 % fra det kommunale næringsfondet, slik at det innvilges inntil kr 60.000 til omsøkte 
prosjekt.

Konklusjon
Se innstilling.
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Søknad om kommunale midler til et forprosjekt

Vi søker Inderøy kommunes Næringsfond om finansiering av et forprosjekt på NOK 100 000.

Handlingsplan, budsjett og finansieringsplan er vist på side 4 i notatet.

Målet med søknaden er å få finansiell støtte til å utarbeide en handlingsplan med tilhørende 

budsjett og en finansieringsplan for utvikling av Solemstunet til en kurs- og besøksarena. 

Inntil nå har utbyggingen av Solemstunet primært vært finansiert gjennom egne private midler 

og egeninnsats.

Solemstunet - Filosofi, idé og praksis:

Permakultur er økologi i praksis, og relaterer seg til mangfoldige aspekter ved det å være 

menneske; både som individ, og i sosiale sammenhenger; lokalt og globalt. Permakultur er en 

bevisst utforming av miljøet basert på helhetlige og tverrfaglige planleggingsprosesser.

    I permakultur er den tverrfaglige målsetningen ”å knytte sammen kunnskap om jordbruk, 

skogbruk, hagebruk, bebyggelse, økonomi, økologi og sosial planlegging for å skape gode 

koblinger i et mest mulig lokalt basert kretsløp”(1). I historisk perspektiv er dagens forbruks-

orienterte og materialistiske samfunn som et ”lynglimt” i forhold til de titusener av år som vi 

har levd i tett forbindelse med naturen og årstidsrytmen. Vi lever i et svært ressurskrevende 

samfunn der livsnødvendige ressurser som vann, jord og luft ødelegges. I vår del av verden er 

det nærmest grenseløst for hva vi kan skaffe av materielle goder uten at vi som individ er blitt 

mer tilfredse eller lykkelige. Samtidig oppleves en motreaksjon i en søken etter ikke 

materielle verdier, en forandring i livsstil og handlingsmønstre. 

    Prosjektet kan karakteriseres som en vedvarende bevissthets prosess som motvekt mot den 

fremmedgjøring som preger vår tid. I en slik sammenheng representerer natur- og kultur-

landskap en viktig referanseramme for årstidsrytmen, som leder mennesket til en naturlig 

rytme i balanse med seg selv, jorden og universet. Natur- og landbruk er derfor 

grunnleggende aktiviteter i Solemstunet. Ut fra dette utvikles sosial samhandling mellom 

mennesker i ulike livsfaser, og med mangfoldige livserfaringer.
(1) Marianne Leisner, Villrosene – Økologi i hagen, Landbruksforlaget 1996.

Lokalisering:

Solemstunet ligger på Røra, Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Eiendommen er på 50 daa 

(bygslet mark siden 1996 med varighet på 80 år) og ligger ca 275 mOH ved Gamle Kongevei 

med utsyn mot sørvest over Trondheimsfjorden.

Bebyggelse og reguleringsplan:

Eiendommen består av et hovedhus på 300 m2 fordelt på to og et halvt plan, og to gjestehus i 

tømmer på henholdsvis 30 m2 og 12 m2. I tillegg omfatter bebyggelsen verksted, fyrrom, 

undervisningsrom, og diverse uthus, samt et meditasjonsbygg under planlegging. Alle hus er 

”naturlig byggeri” basert på lokale trematerialer. Meditasjonsbygget er planlagt som et 

halm/leir hus med bærende konstruksjon i tre.
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    I tillegg er det godkjent reguleringsplan for 12 mindre hus/hytter på området, og ferdig 

utbygget vil Solemstunet huse ca 30 fastboende og i tillegg opptil 20 deltidsbeboere i 

forbindelse med kurs, retreater, osv.

    I permakultur sammenheng vil det være behov for et jord- og hagebruksareal på 10-12 daa.

Prinsippene for utbyggingen i Solemstunet, er at den skal gjennomføres på en skånsom måte 

slik at både byggeprosessen og bebyggelsen i minst mulig grad skal volde skade på området. 

Nye element som føres inn i området skal i hovedsak medvirke til et ytterligere mangfold.   

Denne form for utbygging forutsetter en mer fleksibel regulering, siden tilpasning til de lokale 

forholdene vil stå sentralt. Utbyggingen representerer også et brudd på konvensjonell 

plantenkning gjennom et blandet planformål betegnet ”bolig, næringsvirksomhet, og jord-

/hagebruk”.

    Området utbygges med passive lavenergi bygg (<65kWh/m2/år) basert på naturlig byggeri.

    Arkitektur og byggeform optimaliseres for å møte nye, ekstreme værsituasjoner.

    Byggemetoder tilpasses gjenbruks- og vedlikeholdsvennlighet der beboerne selv skal kunne 

bygge og vedlikeholde byggene. I størst mulig grad anvendes lokalt tilgjengelige og tilvirkede 

byggematerialer.

    Målet er at Solemstunet skal bli en arena og inspirasjonskilde for utbygging av lokale 

permakulturprosjekter basert på naturlig byggeri.

Sanitærsystem:

Sanitærsystemet er basert på kildeseparasjon med urinseparerende mulltoalett. Med denne 

sanitærstandard er det spesifikke vannforbruk redusert til 80-100 l/pe/døgn i forhold til et 

tradisjonelt vannforbruk på 160 l/pe/døgn.. Dette betyr at tunet har et vannbehov på 2,5-3 m3

pr døgn, og ved fullt belegg 4-5 m3 pr døgn.

    Avløpet er basert på ”ny sanitærstandard” med kildesortering, der svartvannet er sortert i 

et lukket anlegg for urin, og med tørrkompostering av fekalier. Gråvannet omfatter 

kjøkkenavløp og bad/vaskeromsavløp. Denne nye sanitærstandarden gir et avløpsvann med en 

kvalitet som tilsvarer avløpet fra et sentralt, avansert avløpsrenseanlegg. Bestanddelene som 

er skilt ut gjennom kildesorteringen blir kompostert og lagret, før det endelig deponeres lokalt 

som medium for jordforbedring og plantenæring.

    Organisk avfall fra kjøkkenet komposteres og deponeres lokalt sammen med ferdig 

nedbrutt kompost fra mulltoalettene.

    De sanitærtekniske løsningene i Solemstunet er basert på nye naturbaserte løsninger, og 

skjer i samarbeid med Storm Stilla og prof. Petter D. Jenssen (UMB (Universitet for miljø- og 

biovitenskap), Ås). Målet er å etablere et referanseanlegg på Solem som viser naturbaserte og 

bærekraftige sanitærtekniske løsninger.

Energiforsyning: 

Aktiviteter vedrørende energiforsyning, og bærekraftige, fornybare energikilder er et viktig 

kompetanseområde for næringsvirksomheten ved Solemstunet. Grunnlaget for denne 

aktiviteten startet 1995, og dette har ytterligere fått økt aktualitet i arbeidet med å utvikle ny 

former for bærekraftige energikilder.
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    Ved fra egen skog, representerer den lokale energikilden for oppvarming av vann og bygg.

I tillegg til vedfyrte ovner i bolighusene, så er hovedhuset også oppvarmet i sentralfyranlegg 

med akkumulatortank for vannbåren varme.

    På Solemstunet er målet å etablere en ”demonstrasjonspark” av bærekraftig 

energiteknologi; ”state-of-the-art” løsninger, i samarbeid med nasjonale og internasjonale 

kontaktpersoner.

Organisasjon:

Solem er pr dato en bygslet eiendom på 50 daa areal, to beboelsesbygg på totalt 330 m2 samt 

diverse uthus og anneks. I tillegg omfatter arealet diverse jord- og hagebruksarealer i 

økologisk drift, en hønsegård, og opparbeidet parkeringsarealer med tilhørende veganlegg. Alt 

er eiet av Per-Arne Ytterman. Videre foreligger det en godkjent reguleringsplan for området 

fra 2007 for en videreutvikling av eiendommen til et økologisk bofellesskap med ytterligere 

12 boenheter. I denne planen inngår dagens bebyggelse som områdets fellesbebyggelse med 

kurslokaler, felleskjøkken, gjesterom, og lokaler for næringsvirksomhet.

    Med utgangspunkt i den framtidige virksomheten ønsker Per-Arne ”å selge seg ned” i 

forhold til hans private eiendomsforhold i eksisterende bebyggelse og infrastruktur, til fordel 

for fremtidige beboere av området. En aktuell organisasjonsform på Solemstunet, kan være å 

etablere tre andelslag:

 Solem kurs- og retreatsenter (omfatter næringsvirksomhet som arrangerer kurs og 

seminar og ulike sammenkomster med både lokal, regional og internasjonal 

deltagelse),

 Solem Økotun (beboerorganisasjon som har ansvar for oppbygging og drift av boliger 

og øvrige bebyggelse samt infrastruktur), og

 Solem jord- og hagebruk (ansvarlig for at landbruket koordineres og driftes i samsvar 

med økologisk permakulturfilosofi).

    

Næringsvirksomhet:

En viktig del av virksomheten på Solemstunet er kursaktivitet og seminarer knyttet til 

permakulturaktivitetene. På sikt er målet å videreutvikle denne ”skolen” gjennom å:

 utvikle kompetanse i permakulturplanlegging,

 markedsføre kompetansen samt bruke Solem som "pilotprosjekt",

 etablere nettverk mot relevante forskningsmiljø for dokumentasjon og utvikling av 

teknologi og prosesser som inngår i dette prosjektet, og 

 etablere nettverk mot konsulenter og industri med relevant kompetanse innen denne

virksomheten.

Solemstunet skal være en besøks- og aktivitetsarena som avspeiler permakultur filosofi;

"etikk i praksis”. Det er allerede igangsatt kursvirksomhet på Solem, og som eksempel er det 

bla følgende kurs gjennoført i løpet av sommeren 2012:

 Vox Liberare- Röst o Sångworkshop 12 augusti med Bi-Ma Andén.

http://www.solemretreat.com/includes/posters/bima1.pdf

 Vilda växter som mat och medicin 16-17 juni med Rolv Hjelmstad.

http://www.solemretreat.com/includes/posters/kur%20viltvoksende%202.pdf
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 Shattering the Apocalypse Tour- Norway with Jason Gregory June 24.

http://www.solemretreat.com/includes/posters/jason%20gregory%20in%20solem.pdf

Forprosjekt:

I forbindelse med videre aktivitet på Solem, er det satt opp en handlingsplan med budsjett og 

finansiering av ulike aktiviteter som er rettet mot å etablere et framtidig bofellesskap av 

likeverdige aktører. Målet er å bygge opp en permanent og ressurssterk gruppe på Solem som 

kan bidra til å styrke næringsgrunnlaget på Solem og lokalt innenfor en permakultur arena. 

Tabellen under beskriver forprosjektet.

A k t i v i t e t B u d s j e t t F i n a n s i e r i n g

1000 NOK 1000 NOK

Ekstern Intern

Nærigsfond DNH Prosjektgr.

F O R P R O S J E K T

11-12 Arealbruksplan 10 10

12-12 Rammepl. vann, avløp, renovasjon 20 20

13-12 Pemakulturplan 30 10 20

14-13 Skisseprosjekt 30 0 30

15-12 Organisasjonsutvikling
151-

12 Fase 1: Utredning, ekst. ass. 25 25
152-

13 Fase 2: Implementering, ekst. ass. 25 25
153-

12 Egenaktivitet 10 10
154-

12 SUM 60 50 10

16-12 Hjemmeside
161-

12 Ekstern assistanse 40 40
162-

12 Egenaktivitet Prosjektgr. 10 10
163-

12 SUM 50 40 10

TOTAL SUM FORPROSJEKT 200 100 0 100

Som tidligere nevnt er det allerede lagt ned et betydelig arbeid på Solem i form av arealbruks-

og permakulturplan. Når det gjelder rammeplan for vann, avløp og renovasjon innenfor 

permakulturfilosofi, så har Storm Stilla (sammen med prof. Petter D. Jenssen) utredet og 

gjennomført flere prosjekt som enkelt kan tilpasses de lokale forholdene på Solem. Verdien 

av tidligere arbeider er beregnet til NOK 170 000. Utover dette er det satt opp et budsjett for 

videre aktiviteter på NOK 200 000, hvorav vi søker næringsfondets bidrag på NOK 100 000.

Med vennlig hilsen

Per-Arne Ytterman
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