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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.05.2019 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 

77/19 

Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

77/19 Formannskapet 07.05.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 02.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 02.05.19 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

78/19 Formannskapet 07.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes som fremlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2018 

Årsberetningen og årsrapport 2018  

Avkastningsrapport Frøya kommune 2018 

Revisjonsberetningen 2018 

Nummeret brev nr. 2 til kontrollutvalget  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2018 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe 

dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 

 

 Regnskapet viser 316 372 190 kr til fordeling drift og med et resultat på kr 0. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter 

vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg av 

revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 30.04.19. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskapet og årsberetningen for 2018 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.18, legges dette frem for 

behandling. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

197/18 Formannskapet 04.12.2018  

79/19 Formannskapet 07.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter og 

ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å legge frem 

en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får i oppdrag, i 

samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet 

er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til helsehus og 

omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 197/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V, H og Frp: 

 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 
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Vedlegg: 

 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet i 2018. Rådmann har fått i oppdrag å utrede 

retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle midlene.  

 

Dette ble første gang behandlet i kommunestyret 04.12.19. Saken ble da utsatt i påvvente av drøftinger i 

lokalpartiene, og til behandling av årsregnskapet. 

 

Nye saksopplysninger: 

I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 millioner kr strøket i tråd 

med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet for 2018 ble derfor ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK som må vurderes belastes havbruksfondet. Frøya kommune er 

medlem i «nettverk for fjord og kystkommuner» - vedtekter er vedlagt saken. I netteverkets årsmøte 06.04.18 ble 

følgende vedtatt som medlemskontigent for 2018 og 2019. Konsekvensen av dette er at kommunen har mottatt en 

regning (januar 19) på kr. 225 994.- 

 
 

 

 

 

Eksempler fra andre kommuner: 

 

Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for bruk av midlene. Rådmann 

har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 

Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av disponering, vedtatt 

følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre ord ikke brukt på 

ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes som aktivt 

tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 
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4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal relateres til vedtatte 

mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer funksjonelt bo – og 

arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre og andres 

virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av havbruksfondet. 

Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av bruken blir behandlet i et 

ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og rådmann vil vedlegge 

dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig (ikke tilgjengelig i skrivende stund 

26.04.19). 

 

Lenvik kommune 

Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner». Her 

defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og 

videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til - 

rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til rette for 

utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 

 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder bygdesamfunn, bransjer, 

bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektet/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 

Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig 

økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, 

kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, 

ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling fra rådmannen. 

 

Drøfting 

Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele Havbruksfondet, men vil 

komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen kan forvalte midlene i årene som kommer. 
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Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i driften av kommunen. 

Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; Midlene brukes «til formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til 

mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir 

kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til investeringer, og kan 

erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige konsekvenser. 

 

Renteinntekter 

Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette generer renteinntekter i 

løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 

2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens 

partner Eika, opprette en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere avkasting 

enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 

Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 31.12.17 en gjeld på 

801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter og avdrag på denne gjelden. Hvis 

kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, vil etter et svært forenklet regnestykke, spare kommunen 

med ca. 5,6 millioner kr i rente og avdrag i året.  

 

Investeringer 

Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 100 millioner kr. 

Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være mot bestemte investeringssaker, spredt 

ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen trenger å låne store beløp 

for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. Midlene fra Husbanken, vil kommunen motta 

etter at byggingen er fullført, og kommunen må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. Kommunen vil 

mest sannsynlig i dette prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, og vil konvertere 

dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende store deler av 

havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil dette spare kommunen for en del 

renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr kommunen slipper å ta opp i byggelån. Renten hos 

Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 

Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus og omsorgsboliger, 

men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. skolebruksplanen. Rådmannen ser at alternativ bruk 

av midlene er at det settes av midler til disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er vedtatt, men skolebygg er 

ikke det. En mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik kommunen i dag har på 

Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å fremforhandle en leieavtale der noe av 

fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som kommer. 

 

Næringsfond 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for noen år tilbake, ble det 

avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn av begrensningene i tildelingen av midlene 

fra de Grønne konsesjoner (de kun kunne brukes til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, 

men en investeringsfond til øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik den Lenvik 

kommune har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. Rådmann foreslår at ca. 30% av 

havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

Fiberutbygging 

I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et kostnadsoverslag over kostnaden på 

å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 48/49. 
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Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide et 

forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir prioritert 

først, og legger frem dette forslaget frem for kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 

Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av ca. 5%, 5 millioner 

kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan 

kommunen kan benytte disse midlene. 

 

Bufferfond - inntektssvikt 

Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak som bruker av 

disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste årene har sett en svært stor 

svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært vanskelig å være sikker i sitt anslag av 

skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 

millioner kr, avsettes til et «bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 

 

Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt fra Havbruksfondet. 

Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir vedtatt, at midlene kun kan brukes til 

ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann forslår også at næringsfond, fiberutbygging og 

bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik at administrasjonen kan starte arbeidet med å utarbeide detaljerte 

retningslinjer på hvordan disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond inntektssvikt blir opprettet 

(buffer for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. Rådmannen foreslår 

derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet til «Morgendagens omsorg», går inn i 

dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. Når Helsehus og 

omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra Husbanken, vil likviditeten gå tilbake 

til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som likviditet 

mot byggingen av helsehuset og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak som 

kommer næringslivet til gode. 

 

Rådmann gjør kommunestyret oppmerksom på følgende i sin behandling av saken:  

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 millioner kr strøket i tråd 

med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet for 2018 er nå på ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK på kr 225 994 kr som må vurderes belastes havbruksfondet. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

80/19 Formannskapet 07.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 - FORESPØRSEL OM DELING AV 

KOSTNADER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for trasevalg 

fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS.  

 

 

Vedlegg: 

 

Forespørsel datert 14.02.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 07.03.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 12.03.2019 

Forespørsel datert 25.03.2019 

Skisseprosjekt fra Norconsult AS 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt forespørsel fra SuMaBo Felleslag om kostnadsdeling av utredning for trasévalg for 

fylkesvei 347. Kostnaden er ikke avklart, men vil maksimum bli kr. 300 000, kr. 150 000 på hver part.  

 

28.01.2019 mottok rådmannen pr. epost forespørsel om samtykke til å innhente kartdata for Sula – 

Mausundområdet fra kommunens kartgrunnlag. Dette skulle benyttes av Norconsult som grunnlag for utredning 

av nytt trasèvalg for fv. 347. 

 

05.02.2019 ble SuMaBo Felleslag oversendt følgende fra rådmannen som svar på denne forespørselen:  

 (..) Formannskapet i Frøya kommune gav i dag sin tilslutning til at Norconsult får  fullmakt til å 

innhente kartgrunnlag og bruke kartdata for Sula-Mausundområder i  Frøya kommune.  

 

 Betingelsen er at dette ikke utløser økonomiske forpliktelser for kommunen. Det  er ikke snakk 

om at kommunen skal være med på videre utredningsarbeid pr. dato  som forplikter kommunen på noen måte.  

 

14.02.2019 mottok Frøya kommune forespørsel om å dekke 50 % av utredning av nytt trasévalg for fylkesvei 347 

(ligger som vedlegg i saken). 

 

Dette ble av Frøya kommune svart ut i to ulike brev (ligger som vedlegg i saken): 

 Brev datert 07.03.2019 informerte om videre politisk behandling.  

 Brev datert 12.03.2019 refererte til tidligere oversendt mail fra rådmannen til SuMaBo 

felleslag med henvisning til at utredningen ikke skulle utløse økonomiske forpliktelser for 

kommunen.    

 

25.03.2019 mottok Frøya kommune igjen forespørsel om kostnadsdeling av utredning av nytt trasévalg for 

fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). Saken fremmes derfor til politisk behandling.  
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I ettertid har Frøya kommune også fått oversendt ferdig utarbeidet skisseprosjekt for en fast vegforbindelse fra 

Sula til Mausund fra Norconsult AS. Denne ligger som vedlegg til saken.   

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har mottatt forespørsler om deling av kartgrunnlag, samt kostnadsdeling av utredning av 

trasevalg for fylkesveg 347.  

 

Med bakgrunn i tidligere tilslutning fra formannskapet, vurderes det at Frøya kommune ikke ønsker å bidra i 

forhold til økonomiske forpliktelser i dette arbeidet.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at man avslår forespørsel om kostnadsdeling av utredningen.  

 

 



Saknr: 81/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.05.2019 

Arkivsaksnr: 

19/934 

Sak nr: 

81/19 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

F11 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

81/19 Formannskapet 07.05.2019 

 

HØRING - VEDR. NTP 2022 - 2033  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya formannskap ønsker å komme med innspill på følgende prioriterte hovedutfordringer i arbeidet 

med Nasjonal transportplan 2022-2033: 

 

1. Veivedlikehold 

Frøya kommune understreker behovet for at Trøndelag fylkeskommune som veieier tilføres 

tilstrekkelige midler for ivaretakelse av fylkesveiene. Dette for å kunne iverksette nye prosjekter, 

utbedringer og redusere etterslepet på veivedlikeholdet. Som distriktskommune er Frøya 

avhengig av at fylkesveinettet har god standard for å opprettholde veksten i næringslivet og 

befolkningstall.  

 

2. Prioritering av distriktene i forhold til verdiskapning 

Frøya kommune er en av Norges største havbrukskommuner. Det er vesentlig at verdiskaping og 

eksportverdier også legges til grunn ved prioritering av veistrekninger, utover årsdøgntrafikk 

(ÅDT) og befolkningstetthet. Verdiskapningen basert på naturressurser skjer i hovedsak i 

distriktene, noe som må gjenspeiles i prioriteringene.  

 

3. Tunneler 

Frøya kommune er en øykommune avhengig av to undersjøiske tunneler for fastlandsforbindelse. 

I tillegg består fv 714, Lakseveien, av flere tunnelstrekninger. Dette gjør kommunen sårbar for 

eventuelle hendelser i tunnelene, blant annet i forhold til beredskap og transport til/fra 

næringslivet. Midler til vedlikehold og utbedring av tunneler må økes for å redusere 

konsekvensen av hendelser.  

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Samferdselsdepartementet 

Brev fra Trøndelag fylkeskommune 

Liste høringsparter 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 03.04.2019 invitasjon fra Trøndelag fylkeskommune til å komme med synspunkter på 

transport- og mobilitetsutfordringer i regionen. Fylkeskommunen skal beskrive overordnede hovedutfordringer 

for Trøndelag som innspill til Samferdselsdepartmentets arbeid med ny nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.  

 

Invitasjonen fremhever at det er overordnede utfordringer som er tema i denne tidlige fasen.  

 

Vurdering: 

Forslag til høringsuttalelse er utformet på bakgrunn av høringsnotat fra Trøndelag fylkeskommune, samt tidligere 

høringsuttalelser gitt fra Frøya kommune til fylkeskommunale planer innenfor samferdselssektoren.  



Saknr: 81/19 

 



Saknr: 82/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.05.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1168 

Sak nr: 

82/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

82/19 Formannskapet 07.05.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 83/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.05.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1169 

Sak nr: 

83/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

83/19 Formannskapet 07.05.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Vedlegg: 

 

Begjæring om midlertidig forføyning til Fosen tingrett fra TE 

Uttalelse til midlertidig forføyning - Frøya kommune 

 



Saknr: 83/19 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1181    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 02.05.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 02.05.19 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 19/1009    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes som fremlagt. 

 

 

Vedlegg: 

Årsregnskapet 2018 

Årsberetningen og årsrapport 2018  

Avkastningsrapport Frøya kommune 2018 

Revisjonsberetningen 2018 

Nummeret brev nr. 2 til kontrollutvalget  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 

 

Saksopplysninger:   

Årsregnskapet for 2018 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 

tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den 

grad det er mulig å fremskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 

anbefalinger til dette. 

 

 Regnskapet viser 316 372 190 kr til fordeling drift og med et resultat på kr 0. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets 

inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 

kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av 

økonomisjef og rådmann. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for 

behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte den 30.04.19. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og 

kommunestyret for endelig godkjenning. 

 



Vurdering: 

Da regnskapet og årsberetningen for 2018 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 

31.12.18, legges dette frem for behandling. 

 

 

 

 

 







































































































































AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2017 - 31.12.2018



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje -1.12 -0.91 -0.22 -1.09 0.12 -1.20 -1 595 917 -1 543 323 140 368 204 100.0 100 -

Aksjer -6.16 -6.28 0.12 -4.13 -3.20 -0.94 -2 265 436 -1 489 298 34 528 216 24.6 25 5-35 OK
Norske Aksjer -6.83 -7.14 0.32 -2.40 -1.84 -0.56 -907 494 -304 434 12 386 566 35.9 35 20-50 OK

Globale Aksjer -5.78 -5.81 0.03 -5.08 -4.08 -1.00 -1 357 942 -1 184 864 22 141 650 64.1 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.64 0.89 -0.25 -0.05 1.09 -1.14 669 156 -54 883 105 614 016 75.2 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.15 0.17 -0.02 1.10 0.54 0.56 63 049 467 388 42 767 352 40.5 40 25-55 OK

Globale Obligasjoner 0.97 1.36 -0.39 -0.82 1.45 -2.28 606 107 -522 271 62 846 665 59.5 60 45-75 OK

Kontanter 363 858 225 972 0.2 0 -
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Totalportefølje
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer -6.16 -6.28 0.12 -4.13 -3.20 -0.94 34 528 216 24.6

Norske Aksjer -6.83 -7.14 0.32 -2.40 -1.84 -0.56 12 386 566 35.9 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 -6.07 -7.35 1.28 -2.46 -2.20 -0.26 3 079 451 24.9 OSEFX

Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 -6.93 -7.35 0.42 -3.11 -2.20 -0.91 3 407 176 27.5 OSEFX

KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 -7.16 -7.14 -0.02 -1.95 -1.84 -0.11 5 899 939 47.6 OSEBX

Globale Aksjer -5.78 -5.81 0.03 -5.08 -4.08 -1.00 22 141 650 64.1 MSCI AC World
ACM Global Core Equity RX 08.12.2015 -5.78 -5.81 0.03 -0.84 -4.08 3.23 3 696 131 16.7 MSCI AC World

Delphi Global 23.03.2012 -6.32 -6.38 0.05 -9.40 -3.33 -6.07 2 512 714 11.4 MSCI World

KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 -8.02 -7.86 -0.16 -8.39 -7.38 -1.02 3 317 971 15.0 MSCI World Lokal Valuta

KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 -6.46 -5.81 -0.65 -4.41 -4.08 -0.33 3 596 315 16.2 MSCI AC World

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -6.13 -6.38 0.24 -0.36 -3.33 2.97 5 553 061 25.1 MSCI World

Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 -1.73 -1.37 -0.36 -10.40 -9.54 -0.86 3 465 458 15.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer

side 5 av 10Frøya kommune - 31.12.2018                           lastet ned: 16.01.2019 14.15 



Norske Aksjer:  -2.4% (-0.6%)

Globale Aksjer:  -5.1% (-1.0%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 0.64 0.89 -0.25 -0.05 1.09 -1.14 105 614 016 75.2

Norske Obligasjoner 0.15 0.17 -0.02 1.10 0.54 0.56 42 767 352 40.5 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.11 0.17 -0.06 0.86 0.54 0.32 10 636 886 24.9 ST4X

Danske Norsk Obligasjon Inst 12.10.2010 0.16 0.17 -0.01 1.41 0.54 0.87 14 122 084 33.0 ST4X

DnB Obligasjon (III) 03.12.2015 0.16 0.17 -0.01 1.02 0.54 0.48 18 008 382 42.1 ST4X

Globale Obligasjoner 0.97 1.36 -0.39 -0.82 1.45 -2.28 62 846 665 59.5 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 1.04 1.02 0.02 -2.23 -2.38 0.16 14 528 464 23.1 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 -0.05 0.43 -0.47 -0.55 0.78 -1.34 15 411 582 24.5 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

PGIM Global Corporate Hdg NOK 21.12.2017 1.05 1.02 0.03 -3.28 -2.38 -0.90 9 706 506 15.4 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 1.59 1.36 0.22 0.98 1.45 -0.48 23 200 113 36.9 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  1.1% (0.6%)

Globale Obligasjoner:  -0.8% (-2.3%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 219 366 6 243 363 3 773 221 342 858 225 972 0.2

Kontanter 219 366 6 243 363 3 773 221 342 858 225 972 100.0
Klientkonto NOK DNB 219 235 6 374 363 3 773 221 342 858 225 972 NOK 1.00 225 972 100.0
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Frøya kommune 

Kontrollutvalget 
          

 
 
Til kommunestyret i Frøya kommune 

 
 

 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2018. 
 

Kontrollutvalget har i møte den 30.4.2019, sak 17/19, behandlet Frøya 
kommunes årsregnskap for 2018. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 

nr. 2 fra Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig i administrasjonen og 
oppdragsansvarlig revisor har i tillegg orientert kontrollutvalget i møtet.  

 
Frøya kommunes regnskap for 2018 er gjort opp med en total ramme til 

fordeling drift på 543,2 millioner kroner og er avlagt i balanse.    
 
Brutto driftsresultat viser et mindreforbruk på 56,7 millioner kroner. 

Finansutgiftene overstiger finansinntektene, og viser et finansresultat på minus 
37,8 millioner kroner.  

 
Revisjonsberetningen er avgitt med en kommentar knyttet til brudd på 
kommuneloven. Revisor har avdekt at det i 2018 er det tatt opp et lån på 177,3 

millioner kroner. Kommunestyret vedtok i sak 142/17 Budsjett for 2018 et 
låneopptak på 125,8 millioner kroner. Revisor finner ikke at det er behandlet 

andre låneopptak i 2018, og anser låneopptak utover 125,8 millioner kroner å 
være gjennomført uten nødvendige fullmakter fra kommunestyret. Dette er i 
strid med kommunelovens bestemmelser.    

 
Videre er det avdekket vesentlige budsjettavvik, og manglende budsjettering. 

Disse er omtalt i årsberetningen.  
 
Revisjon Midt-Norge konkluderer med at regnskapet og årsberetningen gir den 

nødvendige informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og 
den økonomiske stillingen per 31.12.2018. 

 
Årsregnskap og årsberetning for 2018 er utformet på en tilfredsstillende måte. 
Kontrollutvalget mener årsregnskapet og årsberetningen gir brukerne god 

informasjon, både om virksomheten og om kommuneøkonomien.  
 

Kontrollutvalget har utover de avvik påpekt i revisjonsberetningen og nummerert 
brev ingen ytterligere merknader til årsregnskapet eller årsberetning for 2018 og 
anbefaler kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen.    

 
 

 
 



Frøya den 30.4.19. 

 
 

Lars Nordgaard 
Leder av kontrollutvalget 
 

 
Kopi: Formannskapet. 

Vedlegg: Nummerert brev nr. 2 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 242 U43  

Arkivsaksnr.: 18/3102    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra 

Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til 

investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får 

i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan 

dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. 

Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette 

kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. 

Bufferfondet er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann 

og vedtas av formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til 

helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

  



Vedlegg: 

 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik 

kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune mottok ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet i 2018. Rådmann har fått i 

oppdrag å utrede retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle midlene.  

 

Dette ble første gang behandlet i kommunestyret 04.12.19. Saken ble da utsatt i påvvente av 

drøftinger i lokalpartiene, og til behandling av årsregnskapet. 

 

Nye saksopplysninger: 

I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 

millioner kr strøket i tråd med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet 

for 2018 ble derfor ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK som må vurderes belastes havbruksfondet. 

Frøya kommune er medlem i «nettverk for fjord og kystkommuner» - vedtekter er vedlagt 

saken. I netteverkets årsmøte 06.04.18 ble følgende vedtatt som medlemskontigent for 2018 

og 2019. Konsekvensen av dette er at kommunen har mottatt en regning (januar 19) på kr. 

225 994.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Eksempler fra andre kommuner: 

 

Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for bruk av 

midlene. Rådmann har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 

Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av 

disponering, vedtatt følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre 

ord ikke brukt på ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes 

som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal 

relateres til vedtatte mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer 

funksjonelt bo – og arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre 

og andres virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra 

næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av 

havbruksfondet. Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av 

bruken blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og 

rådmann vil vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig 

(ikke tilgjengelig i skrivende stund 26.04.19). 

 

Lenvik kommune 

Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag 

oppdrettskonsesjoner». Her defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til 

gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan 

styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å 

bo i og flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til 

rette for utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 

 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder 

bygdesamfunn, bransjer, bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lengre varighet 



2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektet/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 

Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 

aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak 

som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling 

fra rådmannen. 

 

Drøfting 

Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele 

Havbruksfondet, men vil komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen 

kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i 

driften av kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; 

Midlene brukes «til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte 

driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i 

den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til 

investeringer, og kan erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige 

konsekvenser. 

 

Renteinntekter 

Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette 

generer renteinntekter i løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i 

renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en 

gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens partner Eika, opprette 

en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere avkasting 

enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 



Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 

31.12.17 en gjeld på 801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter 

og avdrag på denne gjelden. Hvis kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, 

vil etter et svært forenklet regnestykke, spare kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og 

avdrag i året.  

 

Investeringer 

Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 

100 millioner kr. Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være 

mot bestemte investeringssaker, spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som 

f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen 

trenger å låne store beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. 

Midlene fra Husbanken, vil kommunen motta etter at byggingen er fullført, og kommunen 

må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. Kommunen vil mest sannsynlig i dette 

prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, og vil konvertere 

dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil 

dette spare kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr 

kommunen slipper å ta opp i byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 

Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus 

og omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. 

skolebruksplanen. Rådmannen ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til 

disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er vedtatt, men skolebygg er ikke det. En 

mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik kommunen i dag har på 

Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å fremforhandle en 

leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

Næringsfond 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for 

noen år tilbake, ble det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn 

av begrensningene i tildelingen av midlene fra de Grønne konsesjoner (de kun kunne brukes 

til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, men en investeringsfond til 

øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik den Lenvik kommune 

har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

Rådmann foreslår at ca. 30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

Fiberutbygging 

I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et 

kostnadsoverslag over kostnaden på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. 

Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i 

oppdrag å utarbeide et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene 



Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for 

kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 

Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 

ca. 5%, 5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det 

beskrives nærmere om hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 

Bufferfond - inntektssvikt 

Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak 

som bruker av disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste 

årene har sett en svært stor svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært 

vanskelig å være sikker i sitt anslag av skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen 

foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 millioner kr, avsettes til et 

«bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 

 

Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt 

fra Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir 

vedtatt, at midlene kun kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann 

forslår også at næringsfond, fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik 

at administrasjonen kan starte arbeidet med å utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan 

disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond inntektssvikt blir opprettet (buffer 

for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. 

Rådmannen foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet 

til «Morgendagens omsorg», går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. 

Når Helsehus og omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra 

Husbanken, vil likviditeten gå tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte 

tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som likviditet mot byggingen av helsehuset 

og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak som kommer 

næringslivet til gode. 

 

Rådmann gjør kommunestyret oppmerksom på følgende i sin behandling av saken:  

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 

millioner kr strøket i tråd med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet 

for 2018 er nå på ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK på kr 225 994 kr som må vurderes belastes 

havbruksfondet. 
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Behandling: 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V, H og Frp: 

 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra 

Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til 

investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får 

i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan 

dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. 

Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette 

kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. 

Bufferfondet er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann 

og vedtas av formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til 

helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

  



Vedlegg: 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik 

kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med at Frøya kommune har mottatt ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet, så 

har rådmann fått i oppdrag å utrede retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle 

midlene. Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for 

bruk av midlene. Rådmann har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 

Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av 

disponering, vedtatt følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre 

ord ikke brukt på ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes 

som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal 

relateres til vedtatte mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer 

funksjonelt bo – og arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre 

og andres virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra 

næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av 

havbruksfondet. Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av 

bruken blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og 

rådmann vil vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig 

(ikke tilgjengelig i skrivende stund 26.11.18). 

 

Lenvik kommune 

Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag 

oppdrettskonsesjoner». Her defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til 

gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan 

styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å 

bo i og flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til 

rette for utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 



 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder 

bygdesamfunn, bransjer, bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lengre varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektet/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 

Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 

aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak 

som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling 

fra rådmannen. 

 

Drøfting 
Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele 

Havbruksfondet, men vil komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen 

kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i 

driften av kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; 

Midlene brukes «til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte 

driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i 

den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til 

investeringer, og kan erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige 

konsekvenser. 

 

Renteinntekter 

Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette 

generer renteinntekter i løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i 



renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en 

gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens partner Eika, opprette 

en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere avkasting 

enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 

Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 

31.12.17 en gjeld på 801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter 

og avdrag på denne gjelden. Hvis kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, 

vil etter et svært forenklet regnestykke, spare kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og 

avdrag i året.  

 

Investeringer 

Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 

100 millioner kr. Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være 

mot bestemte investeringssaker, spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som 

f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen 

trenger å låne store beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. 

Midlene fra Husbanken, vil kommunen motta etter at byggingen er fullført, og kommunen 

må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. Kommunen vil mest sannsynlig i dette 

prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, og vil konvertere 

dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil 

dette spare kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr 

kommunen slipper å ta opp i byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 

Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus 

og omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. 

skolebruksplanen. Rådmannen ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til 

disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er vedtatt, men skolebygg er ikke det. En 

mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik kommunen i dag har på 

Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å fremforhandle en 

leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

Næringsfond 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for 

noen år tilbake, ble det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn 

av begrensningene i tildelingen av midlene fra de Grønne konsesjoner (de kun kunne brukes 

til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, men en investeringsfond til 

øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik den Lenvik kommune 

har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

Rådmann foreslår at ca. 30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

  



Fiberutbygging 

I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et 

kostnadsoverslag over kostnaden på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. 

Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i 

oppdrag å utarbeide et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene 

Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for 

kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 

Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 

ca. 5%, 5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det 

beskrives nærmere om hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 

Bufferfond - inntektssvikt 

Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak 

som bruker av disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste 

årene har sett en svært stor svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært 

vanskelig å være sikker i sitt anslag av skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen 

foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 millioner kr, avsettes til et 

«bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 

Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt 

fra Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir 

vedtatt, at midlene kun kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann 

forslår også at næringsfond, fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik 

at administrasjonen kan starte arbeidet med å utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan 

disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond inntektssvikt blir opprettet (buffer 

for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. 

Rådmannen foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet 

til «Morgendagens omsorg», går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. 

Når Helsehus og omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra 

Husbanken, vil likviditeten gå tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte 

tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som likviditet mot byggingen av helsehuset 

og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak som kommer 

næringslivet til gode. 

 

 

 

 

 



RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA VEDERLAG 
OPPDRETTSKONSESJONER  

– LENVIK KOMMUNE 22.05.17 

 
1. MÅL FOR ORDNINGEN 

 
Mål for ordningen er å tilrettelegge for videre utvikling i sjømatnæringen ved å sikre 
langsiktige rammevilkår og muligheter for utvikling i kommunen. Midlene skal anvendes til 
næringsformål relatert til sjømatnæringen i vid forstand, og tilstøtende næringer. Midlene kan 
også benyttes til kommunale tiltak.  
 
 

2. BAKGRUNN FOR ORDNINGEN 
 

Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Potensialet som 
ligger i næringen må videreutvikles. Som en effekt av dette åpnes det for å øke antall 
konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner. Arbeidet mot rømming, 
lakselus og andre sykdomsutfordringer i næringa må styrkes gjennom forpliktende avtaler 
med næringen selv. Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve 
større positive ringvirkninger fra aktivitetene. Derfor vil vederlaget for tildeling av nye 
konsesjoner tilfalle berørte kommuner. Midlene er ikke bundne midler. 
 

 
3. GEOGRAFISK AVGRENSNING 

 
Ordningen gjelder for: LENVIK KOMMUNE 
 
 

4. KOMMUNAL BEHANDLING 

 
Det er formannskapet i Lenvik kommune som behandler søknader om midler fra vederlaget, 
etter næringsfaglig innstilling. Søknadsbeløp opp til kr 100.00,- behandles direkte av 
administrasjonen ved rådmann. 

 
 

5. MÅLGRUPPE 

 
Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke 
og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og 
flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til rette for 
utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 
 
Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder bygdesamfunn, 
bransjer, bransjegrupper, til gode.  
 
 
 
 



 
Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre 
varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 
3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektet/tiltakets 

formål 
4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 
 
Hva kan ikke støttes:  

a) Prosjekter fra/til enkeltbedrifter  
b) Investering i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon 

og bedrifter 
c) Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale 

veier), generell energiutbygging og offentlige bygg 
d) Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, 

destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap 
e) Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er 

medeier i eller eneeier av 
 
 

6. SØKNADSKRITERIER 

 
Generelle vilkår:  

a) Prosjektet må ikke være igangsatt før søknad leveres kommunen 
b) Søknaden må ha oppstart i det gjeldene søknadsåret 
c) Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre varighet 
d) Søknad må være komplett og ha alle nødvendige vedlegg, herunder: 

a. Formål med prosjektet 
b. Bakgrunn for prosjektet 
c. Organisering (hvem har ansvaret for gjennomføring, hvem deltar) 
d. Samarbeidspartnere og faglig bistand (skal det kjøpes inn ekstern bistand) 
e. Forventede resultater 

e) Kostnadsberegninger skal oppfølges gjennom hele tiltaket og rapporteres 
f) Søknad vedlegges realistisk fremdriftsplan, med milepæl og tidsangivelser 
g) Søknaden vedlegges gode kart og situasjonsplaner, profiler og nødvendig underlag 
h) Mangelfulle søknader kan ikke påregnes å bli behandlet og/eller prioritert 

 
 

7. VILKÅR FOR TILSKUDD 
 

Bevilget støtte utbetales etterskuddsvis, når det foreligger dokumentasjon for og rapport om 
at prosjektet er gjennomført (midler er brukt i hht søknad). Minst 25 prosent av tilskuddet 
skal holdes tilbake til prosjektet/tilskuddet er avsluttet. 



 VIKNA KOMMUNE 
Postadresse              Telefon Telefaks 

Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70  

7901 RØRVIK                       E-post: vikna@vikna.kommune.no 

 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr.:  2017/823-6 
Arkiv:   231 
 

 
Dato:   02.11.2018 
Saksbehandler/Tlf: Otto Kjøglum /  
 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
83/18 Formannskap 13.11.2018 
69/18 Kommunestyre 20.11.2018 

 
Retningslinjer bruk av Havbruksfondet 

 
Vedlagte dokumenter: 

- Ingen 
 
Dokumenter ikke vedlagt: 

- Ingen  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 
1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke 

pådrar kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer 
til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og 
tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på 
lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
 

Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-3 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen  
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Saksprotokoll i Formannskap - 13.11.2018  

Behandling: 
Kjartan Tørum fikk permisjon og deltok ikke i behandling av saken. 
 
Forslag fra Harald Holand (FRP) 
Kommunestyret vedtar at midler fra Havbruksfondet benyttes slik: 

1. 50% til ekstraordinære avdrag på lån. 
2. 50% til fond for investeringer som har varighet over 15 år. Samt til fond for 

ekstraordinære driftstiltak, dvs, til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 
kommunen varige økte driftskostnader (bostedutvikling, kompetanseutvikling, 
kostnadsbesparende tiltak, utbedringer (fjerning av bakketopper og farlige svinger) samt 
til næringsfond/næringsutvikling) og til tiltak mot marin forsøpling. 

  
Forslag fra Amund Hellesø (AP) 
Nytt pkt. 4:  
Det settes av 1% av fondet for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
 
Votering: 
 
Forslag til vedtak fra Harald Holand (FRP) fikk 1 stemme. 
 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 3 inkl. forslag fra Amund Hellesø til nytt pkt. 4 vedtatt 
mot 1 stemme avgitt av Harald Holand (FRP). 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 
4. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
5. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 
aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir 
kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

6. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
7. 1% av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2018  

Behandling: 
Forslag fra ordfører Amund Hellesø: 
(Endringsforslag/ tilleggsforslag til pkt. 4 i formannskapets forslag til vedtak). 
Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
Forslag fra Harald Holand (FRP) 
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Kommunestyret vedtar at midler fra Havbruksfondet benyttes slik: 
3. 50% til ekstraordinære avdrag på lån. 
4. 50% til fond for investeringer som har varighet over 15 år. Samt til fond for 

ekstraordinære driftstiltak, dvs, til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 
kommunen varige økte driftskostnader (bostedutvikling, kompetanseutvikling, 
kostnadsbesparende tiltak, veiutbedringer (fjerning av bakketopper og farlige svinger) 
samt til næringsfond/næringsutvikling) og til tiltak mot marin forsøpling. 

 
 
Votering: 
Det ble votert alternativt mellom formannskapets forslag til vedtak med den endring som 
framgår av forslag fra ordfører Amund Hellesø, og forslag fra Harald Holand. 
Formannskapets justerte vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 
aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som 
gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 
 
Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen.  
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SAKSGRUNNLAG / SAKSOPPLYSNINGER 
Havbruksfond. 
Vikna kommune mottok i oktober måned utbetaling fra Havbruksfondet med 42,8 mill. kr. Dette 
som et resultat av statens utsalg av nye og utvidede produksjonstillatelser for havbruksnæringen 
basert på laksefisk i sjø. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelse for omlag 3,9 mrd. kr. Av dette går 
80 % til laksekommuner og fylkeskommuner, i hovedsak fordelt mellom kommunene ut ifra 
hvor store de er i forhold til hverandre med utgangspunkt i MTV (Maksimal tillatt biomasse). 
 
Rundt 160 kommuner og 10 fylkeskommuner fordeler mer enn 2,7 mrd. kroner. 
 
Havbruksfondet ble opprettet etter mangeårig innsats og argumentasjon fra foreningen Nettverk 
fjord- og kystkommuner, NFKK, hvor Vikna kommune har vært medlem siden starten. 
 
Fremtidige utbetalinger fra havbruksfondet avhenger av om staten finner grunnlag for å selge ut 
nye laksetillatelser, noe som i alle tilfeller ikke vil skje oftere enn hvert andre år.   
Dette ut i fra de signaler som foreligger i dag.  Det skal imidlertid utbetales en «rest» på  
390 mill. kr i 2019 - basert på nye lokaliteter. Hvorvidt dette kommer Vikna kommune til gode - 
er fortsatt usikkert.  
 
RÅDMANNENS VURDERING 
Inntektene fra havbruksfondet er uforutsigbare og de vil heller ikke være varig. Det foreligger 
ingen statlige bindinger med hensyn til anvendelse av midlene. Ut fra den usikkerhet som råder 
med hensyn til kontinuitet og regularitet vil rådmannen sterkt fraråde å benytte midlene til 
driftsformål som medfører varige forpliktelser. 
 
Rådmannen vil derfor foreslå at fondet i all hovedsak benyttes til finansiering av fremtidige 
investeringstiltak. I vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplanen 2018-21 er det planlagt 
betydelige investeringer. Disse er i all hovedsak forutsatt finansiert med bruk av lån.  
Ved å benytte midler fra havbruksfondet vil kommunen kunne redusere fremtidige låneopptak. 
Effekten av dette vil være reduserte kapitalkostnader (renter og avdrag) på fremtidige budsjetter. 
Frigjorte midler som heller kan anvendes i kommunal tjenesteyting. 
Med dagens rentenivå vil en gjeldsreduksjon på 20 mill. kr gi en årlig besparelse på rente- og 
avdragsutgifter med 1,2 – 1,3 mill. kr. Med økte renter vil besparelsen bli enda større.  
Rådmannen har derfor i sitt budsjettforslaget for 2019 lagt til grunn at det skal brukes 30 mill. kr 
til finansiering av nye investeringer. For økonomiplanperioden 2020-22 forutsettes det brukt  
ytterligere 8 mill. kr av fondet.  
 
Rådmannen vil i tillegg åpne for at fondet kan benyttes til finansiering av ekstraordinære drifts- 
tiltak som ikke medfører varige utgifter. Dette kan være tidsavgrensede prosjektstillinger, 
ekstraordinære engangskostnader, kommunalt utviklingsfond m.m. Videre bør det åpnes for å 
bruke midler direkte på næringsutvikling gjennom styrking av næringsfondet – per i dag er det 
NYN IKS som forvalter mesteparten av disse midlene.   
 
Et alternativ som også kunne vært interessant – men som rådmannen ser på som lite realistisk i 
denne omgang ut fra politiske signaler – er å sette alle midlene på et fond til god avkastning og at 
det som kan disponeres årlig er avkastningen. Dersom det i årene framover utbetales betydelige 
midler til havbruksfondet er dette etter rådmannens syn et alternativ som absolutt bør diskuteres. 
Tenkingen her blir litt i samme retning som statens forvaltning av oljefondet. 
 
KONKLUSJON/TILRÅDING 
I samsvar med forslag til vedtak.   
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Rørvik, 06.11.2018  

 
Roy H. Ottesen 

rådmann 
 



 
 
 

 
 

Oslo, 6.4.2018 
 
 

Årsmøte NFKK 2018 

Møteprotokoll 
 

 
 
Den 6. april 2018 ble det avholdt årsmøte for NFKK på Thon Hotel Opera i Oslo. 
 
Leder av NFKKs styre, Ole L. Haugen, ønsket de fremmøtte velkommen. I forkant og etterkant av 
de formelle sakene, 5. og 6. april, ble det gjennomført et faglig og politisk program der arbeidet med 
et produksjonsvederlag og marin forsøpling var sentralt.  

 
________________ 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 
2. Fremmøte og godkjenning av eventuelle fullmakter 

 

Kommuner til stede 
 
Alta Kommune  
Aukra Kommune  
Austevoll kommune 
Averøy kommune 
Aure kommune  
Brønnøy kommune 
Bø kommune i Vesterålen  
Finnøy Kommune  
Fitjar kommune 
Flatanger Kommune  
Fusa kommune 
Gulen kommune 
Halsa Kommune  
Hammerfest Kommune  
Hemne kommune  
Herøy kommune i Nordland  

Hitra Kommune  
Hjelmeland Kommune  
Høyanger kommune 
Karlsøy Kommune  
Kristiansund kommune  
Kvam kommune (til 10.30)  
Misund kommune 
Nærøy Kommune  
Roan kommune 
Salangen kommune 
Smøla Kommune  
Sund kommune 
Sveio kommune  
Tvedestrand Kommune  
Øksnes kommune 
Øygarden kommune 
Vestnes kommune 
Åfjord Kommune  



I tillegg var Osterøy kommune til stede da de vurderer medlemskap i NFKK. 
 
3. Valg av møteleder og referent  

 
Styreleder Ole L. Haugen ble valgt som møteleder.  
Kjell-Olav Gammelsæter ble valgt som referent.  

 

4. Årsregnskap og årsrapport 2017 

 
Styreleder Ole L. Haugen gjennomgikk årsrapport og regnskap for 2017.  
 

Regnskapet ble gjennomgått og det ble fremlagt revisorrapport i møtet. 2017 endte opp med et 
årsresultat på minus 525 630 kroner. Styrelederen beklaget det store underskuddet for 2017, men 
understreket at styret hadde sett seg nødt til å bruke gode eksterne konsulenter for å bistå i 
situasjonen som oppstod etter at fiskeriministeren og regjering så tydelig signaliserte sin 
motstand mot innføring av en eksportavgift. Styret fikk støtte fra årsmøtet for denne 
håndteringen.  
 
I årsrapporten ble det bl.a. vist til arbeidet for 2017 der arbeidet med innføringen av en eksport- 
eller produksjonsavgift var sentralt.   
 
Det var 74 medlemmer i NFKK ved utgangen av 2017. Salangen kommune var falt ut av 
fylkesoversikten. Dette rettes opp. 
 
Årsrapport og årsregnskap ble godkjent med mindre justeringer.  
  

5. Arbeidsplan for 2018 

 
Styreleder Ole L. Haugen gjennomgikk arbeidsplanen for 2018.   
 
Følgende kommentarer ble gitt i møtet:  
 

 Til pkt 2: Det ble tatt opp at Kystverket har tatt tilbake eierskapet til noen fiskerihavner. 
Usikkerhet på om dette har skjedd på riktige betingelser. Dersom det er flere som har 
opplevd lignende bør NFKK ta dette opp på vegne av medlemmene.     

 Til pkt 2: Viktig at fiskerihavnene blir værende statlige mht kompetanse og økonomi 
 Til pkt 6: Noen byer har fått statlige midler til opprydding av sjøbunn bl.a. utenfor gamle 

skipsverft. Dette er en ordning som bør utvides slik at fler slike verftsområder blir ryddet.  
 Til pkt 6: Det ble oppfordret til å få til opprydding i småbåthavner. Her er det ofte mye 

søppel mv.  
 

Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig med disse merknadene som styret tar med i sitt arbeid. 
 
6. Medlemskontingent og budsjett for 2018 

 
På bakgrunn av at Havbruksfondet nå får tildelt midler for utlagt vekst, og at det er behov for å 
styrke NFKKs arbeid, foreslo styret i NFKK følgende kontingentmodell for årsmøtet:  



Side 3 av 4 

 
1.       Medlemskontingenten for 2018 vedtas slik: 
 

a.       Grunnbeløp pr kommune kr. 10.000 (som før) 
b.       Tillegg på 2,00 kroner pr innbygger, som før, dog slik at summen av a og b blir maks    
          kr. 40.000 pr medlemskommune, mot 50 000 kroner i dag.  
c.       Tilleggskontingent for 2018 lik 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk  
          utbetalt fra Havbruksfondet i 2017 

 
2.       Medlemskontingenten for 2019 vedtas slik: 
 

a.       Som pkt 1a 
b.       Som pkt 1b 
c.       Tilleggskontingent for 2019 lik 0,2 % av summen den enkelte medlemskommune  
          mottar av utbetalinger fra Havbruksfondet og arealavgift/produksjonsavgift eller  
          tilsvarende i 2018.   
 
Kontingentforslaget ble vedtatt enstemmig.  
 
Budsjett 
 
Budsjettet ble vedtatt i tråd med ny kontingentmodell. Budsjettet ble vedtatt med en 
inntektsramme på kr 1 828 343,- og en utgiftsramme på kroner 1 770 000,-  
 
Møtegodtgjørelse 
 
Valgkomiteen hadde fått i oppdrag fra styret å se på møtegodtgjørelse for styret og la frem 
følgende modell som ble vedtatt av årsmøtet:  
 

Fast årlig godtgjørelse for leder:       65 000,- 
Fast årlig godtgjørelse for nestleder:      10 000,- 
Nestleder får også møtegodtgjørelse 
Møtegodtgjørelse pr medlem for ordinært/fysisk møte       2 000,- 
 
Godtgjørelsen gjelder for 2018 og fremover   

 
7. Valg  

 

Etter vedtektene skal leder og nestleder velges årlig. Valgkomiteen innstilte på at fungerende 
leder og nestleder ble gjenvalgt, hvilket årsmøtet sluttet seg til ved akklamasjon.  
 

8. Uttalelser fra årsmøtet 

  
Det er ventet at forvaltning av kystarealene blir sentralt i årene som kommer. Styret hadde derfor 
utarbeidet et notat til behandling på årsmøtet med tittelen «Kystkommuner og forvaltning  
– NFKKs prioriteringer». Dokumentet viser NFKKs politiske standpunkter i spørsmål knyttet til 
forvaltning i kystkommuner.  
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Årsmøtet vedtok dokumentet med mindre justeringer.  
 

9. Medlemsutfordringer   

 
Ordføreren i Sund, Kari-Anne Landro, og formannskapsmedlem i Åfjord, Bjørn Hosen, 
orienterte litt om utfordringer i sine kommuner og utfordret NFKK på følgende:  
 
Kari-Anne Landro: Viste til utfordringen i sin kommune og de to andre kommunene, Fjell og 
Øygarden, som skal slå seg sammen. Landro understreket at dokumentet «Kystkommuner og 
forvaltning – NFKKs prioriteringer» var et godt arbeidsdokument som de ville bruke. 
Kommunen ligger i et rødt produksjonsområde og ordføreren tok frem tre viktige ting for hennes 
kommune: 

 Marin forsøpling. Dette er en stor utfordring for kommunen og en er veldig glad for at 
NFKK også er så opptatt av dette. Kan det lages en idekasse for medlemmene?  

 Kommunalt sjølstyre. Det er svært viktig at kommunene har ansvar for planarbeid og 
muligheter til å utvikle sine sjøområder.  

 Produksjonsområder: Et viktig tema siden Sund kommune ligger i rød sone. Her jobber 
en nå sammen med andre kommuner, bl.a. gjennom et forskningsprosjekt som en har fått 
støttet til fra fylkeskommunen, for å finne ut hva som skal til for å få status som gul og 
grønn. Involverer alle sentrale aktører.   

 
Bjørn Hosen: Viste kart over kommunen og de kryssende interessene fra ulik aktører. 
Poengterte at det ofte er krevende å håndtere slikt krysspress mellom ulike aktører, ikke minst 
når en ønsker å legge til rette for sunn vekst slik også nasjonal myndigheter ønsker.  
 
 

 
6.4.2018 
Kjell-Olav Gammelsæter  
Referent 
 



 
Landssammenslutninga av  

NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER 

  
 

VEDTEKTER (gjeldende fra 6.5.2014) 

Formål 

Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et 
nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å 
 påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging 

- ved å påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser 
som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft 

- ved å påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal 
innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra 
utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusiv 
kommunenes økonomiske interesser 

 erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, netteiere, regionale 
og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål 

 bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og utvikling av 
vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern, 
friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft 

 utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved 
vindkraftetableringer 

Medlemskap 

Medlemmer i sammenslutninga er kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde eller 
omsøkte vindkraftverk. 
Medlemskap tegnes for kalenderåret og påfølgende kalenderår. Utmelding må være gjort før 1. juli 
året før medlemskapet opphører. 

Styre og sekretariat 

Landsmøtet velger et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene 
velges for en periode på to år. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte 
blant styremedlemmene. 
Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene. 
Sekretariatet har ansvaret for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv. 
Styreleder og sekretær tegner selskapets firma. 

Landsmøte 

Landsmøtet er sammenslutningas øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai. 
Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, regnskap, handlingsplan, og kontingent og eventuelle 
vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite.  

Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. 

Kontingent 

Utgiftene til LNVK dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til 
organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet etter 
forslag fra styret. 

Revisjon 

Som revisor velges kommunerevisjonen i den kommunen der sekretariatet har kontorsted. 

Oppløsning 

Landssammenslutninga kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære landsmøter. Forslag til 
oppløsning må sendes medlemmene senest sammen med landsmøteinnkalling. Vedtak om oppløsning 
er gyldig når minst 3/4 av de frammøtte stemmer for. 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: Q13  

Arkivsaksnr.: 19/629    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 – FORESPØRSEL 

OM DELING AV KOSTNADER 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for 

trasevalg fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS.  

 

 

Vedlegg: 

Forespørsel datert 14.02.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 07.03.2019 

Svar fra Frøya kommune datert 12.03.2019 

Forespørsel datert 25.03.2019 

Skisseprosjekt fra Norconsult AS 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har mottatt forespørsel fra SuMaBo Felleslag om kostnadsdeling av 

utredning for trasévalg for fylkesvei 347. Kostnaden er ikke avklart, men vil maksimum bli 

kr. 300 000, kr. 150 000 på hver part.  

 

28.01.2019 mottok rådmannen pr. epost forespørsel om samtykke til å innhente kartdata for 

Sula – Mausundområdet fra kommunens kartgrunnlag. Dette skulle benyttes av Norconsult 

som grunnlag for utredning av nytt trasèvalg for fv. 347. 

 

05.02.2019 ble SuMaBo Felleslag oversendt følgende fra rådmannen som svar på denne 

forespørselen:  

 (..) Formannskapet i Frøya kommune gav i dag sin tilslutning til at Norconsult får 

 fullmakt til å innhente kartgrunnlag og bruke kartdata for Sula-Mausundområder i 

 Frøya kommune.  

 

 Betingelsen er at dette ikke utløser økonomiske forpliktelser for kommunen. Det 

 er ikke snakk om at kommunen skal være med på videre utredningsarbeid pr. dato 

 som forplikter kommunen på noen måte.  

 



14.02.2019 mottok Frøya kommune forespørsel om å dekke 50 % av utredning av nytt 

trasévalg for fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). 

 

Dette ble av Frøya kommune svart ut i to ulike brev (ligger som vedlegg i saken): 

 Brev datert 07.03.2019 informerte om videre politisk behandling.  

 Brev datert 12.03.2019 refererte til tidligere oversendt mail fra rådmannen til 

SuMaBo felleslag med henvisning til at utredningen ikke skulle utløse 

økonomiske forpliktelser for kommunen.    

 

25.03.2019 mottok Frøya kommune igjen forespørsel om kostnadsdeling av utredning av nytt 

trasévalg for fylkesvei 347 (ligger som vedlegg i saken). Saken fremmes derfor til politisk 

behandling.  

 

I ettertid har Frøya kommune også fått oversendt ferdig utarbeidet skisseprosjekt for en fast 

vegforbindelse fra Sula til Mausund fra Norconsult AS. Denne ligger som vedlegg til saken.   

 

Vurdering: 

Frøya kommune har mottatt forespørsler om deling av kartgrunnlag, samt kostnadsdeling av 

utredning av trasevalg for fylkesveg 347.  

 

Med bakgrunn i tidligere tilslutning fra formannskapet, vurderes det at Frøya kommune ikke 

ønsker å bidra i forhold til økonomiske forpliktelser i dette arbeidet.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at man avslår forespørsel om kostnadsdeling av utredningen.  

 

 

 

 

 



















Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

SuMaBo Felleslag 

 
Postboks 34 

7261 SISTRANDA 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/629 Q13 Sistranda, 07.03.2019 

 

 

KOSTNADENE MED Å FÅ UTREDET ET NYTT OG RIMELIGERE 

TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 – FORELØPIG SVAR 

 

Frøya kommune bekrefter å ha mottatt deres henvendelse datert 14.02.2019.  

 

Forespørselen vil behandles politisk i formannskap 19.03.2019 og i kommunestyret 

28.03.2019. Dere vil underrettes så snart vedtak er fattet.  
 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Kristin Strømskag 

Kommuneplanlegger 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

SuMaBo Felleslag 

Sigbjørn Larsen 
Postboks 34 

7261 SISTRANDA 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/629 Q13 Sistranda, 12.03.2019 

 

 

KOSTNADSUTREDNING TRASEVALG FOR FYLKESVEI 347 - SVAR PÅ 

FORESPØRSEL  
 

Viser til tidligere korrespondanse angående deres forespørsel datert 14.02.2019. Det er nå 

administrativt besluttet at deres forespørsel ikke fremmes til politisk behandling. Dette med 

henvisning til e-post sendt fra rådmann i Frøya kommune til Espen Thoring (Norconsult) og 

Sigbjørn Larsen (SuMaBo felleslag), 05.02.2019 (sitat): 

 

Formannskapet i Frøya gav i dag sin tilslutning til at Norconsult får fullmakt til å uthente 

kartgrunnlag og bruke kartdata for Sula-Mausundområdet i Frøya kommune.  

 

Betingelsen er at dette ikke utløser økonomiske forpliktelser for kommunen. Det er ikke 

snakk om at kommunen skal være med på videre utredningsarbeid pr. dato som forplikter 

kommunen på noen måte.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Marit Wisløff Norborg Kristin Strømskag 

Virksomhetsleder Samfunnsplanlegger 

72 46 32 02  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

 



Fra: sigbjoern.larsen@gmail.com [sigbjoern.larsen@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.03.2019 22:07:12 

Emne: Deling 50-50 kostnad utredning FV 347 

Vedlegg:  

 
SuMaBo Felleslag 
Bråmyra 8,                                                                         Arkiv; Dato 
7074  SPONGDAL                                                             Dato: 2019-03-25 
 
Til Frøya kommune 
Rådmannen 
Postboks 152, 7261 SISTRANDA 
Kostnadene med å få utredet et nytt og rimeligere trasèvalg for Fv 347. 
Vi viser til vårt brev av 14.2. d.å. ang. deling av kostnadene ved teknisk-/økonomisk utredning av FV 347 
mellom Sula og Mausund. 
SuMaBo Felleslag er tilfreds med at det også fra kommunalt hold er påpekt det absolutte behov for en 
utredning for å kunne å vurdere prosjektet, at det MÅ foreligge en utredning så en er sikker på hva det 
en tar stilling til. Administrasjonen ville sløyfe trasèen i arealplana nettopp fordi det ikke forelå en 
utredning på kostnaden.  Den kommunale administrasjon og SuMaBo Felleslag har begge den samme 
klare forutsetning om at det MÅ foreligge en kostnadsutredning FØR en går videre med en vurdering. 
Uten en kostnadsutredning, vil en ikke kunne seriøst diskutere om en veiløsning er lønnsom eller ikke. 
Vår utredningskontakt er Norconsult, kanskje det fremste utredningsselskap i Midt-Norge, som tidligere 
har utredet Kråkvåg-forbindelsen, Linesøyprosjektet og nå sist fylling- og bro-prosjektet over 
Lepsøyrevet, som er det største enkeltanlegget i fastlandsforbindelsen til Nordøyene i Romsdal. 
Selskapet har meget høy kompetanse og erfaring.  
SuMaBo Felleslag har den klare forutsetning at utredningen må vise at en ny trasè og nytt fergested 
for Sula, sammenlignet med den løsning en har hatt og har pr.dato, MÅ vise seg å bli samfunnsmessig 
nyttig.  Uten det vil veien ikke bli bygd.  
 SuMaBO Felleslag hadde sitt årsmøte 19.mars og fikk seg forelagt Norconsults tilbud på kostnad og 
forslag til optimal løsning av prosjektet.  Årsmøtet sa seg veldig godt fornøyd med det forslag som ble 
fremlagt, Det er langt bedre fundert på logikk og økonomi enn vårt opprinnelig forslag med et nytt 
fergeleie og oppstillingsplass for Sula rundt  øygruppen  ved «Pålen».  Det er klart mer fornuftig heller å 
legge kostnaden med det  i ei bro med 16 m høyde ved Lille Aursøy og fergeleie på det eksisterende i 
Mausund, som da blir et felles fergeleie for begge øysamfunna.   Utredningens løsning er sannsynligvis 
den mest miljøvennlige og billigste.  
Nå er et slik at både denne teknisk-økonomiske utredningen og en seinere konsekvensutredning er den 
del av prosjektet, men slik stillingen er må både denne teknisk-økonomiske utredningen og konsekvens-
utredingen forskotteres. SuMaBo Felleslag har sett nødvendigheten av at det snarest mulig må foreligge 
en teknisk-økonomisk utredning, har bestilt den og fått garanti på betalingen ved lånefinansiering inntil 
en kan få refundert kostnaden fra prosjektet som sådant.  
 SuMaBO Felleslag ser det som usannsynlig at det kan finnes et bedre løsningsforsalg enn det Norconsult 
nå har utarbeidet. At Frøya kommune skulle koste en egen utredning, mener vi vil være et unødig 
pengeforbruk.  Derfor håper SuMBo Felleslag at kommunen vi kunne slutte seg til det forsalg som nå 
foreligger fra Norconsult og gå inn for en 50-50 deling av det beløp som må forskotteres for å betale den 



foreliggende utredningen. Kostnaden er ikke 100 % avklart, men vil maksimum bli kr.300.000, altså 
kr.150.000 på hver part. 
  SuMABo Felleslag håper på kommunestyrets goodwill i denne saken. 
 
Mvh  for 
 
 
 
                                     Sigbjørn Larsen 
                                         Styreleder 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Fra: Thøring Espen [Espen.Thoring@norconsult.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: sigbjoern.larsen@gmail.com [sigbjoern.larsen@gmail.com] 

Sendt: 12.04.2019 19:31:00 

Emne: Sula-Mausund, skisse til fast vegforbindelse (for SuMaBo felleslag) 

Vedlegg: notat_1_Sula-Mausund.pdf; Tegningshefte Sula - Mausund.pdf 

Hei 
 
Vi i Norconsult har på oppdrag fra SuMaBo Felleslag utarbeidet et skisseprosjekt for en fast 
vegforbindelse fra Sula til Mausund. 
 
Som forespurt av SuMaBo v/Sigbjørn Larsen oversendes tegningshefte og notat som beskriver løsningen. 
 
Ved spørsmål – ta kontakt. 
 
God påske! 
 
 
Espen Thøring 
Sivilingeniør veg 
Mob: +47 41 10 55 53 
Sentralbord: +47 73 20 46 00 
espen.thoring@norconsult.com 
 
Norconsult AS, 
Klæbuveien 127 B, 7031 Trondheim 
Tel: +47 40 62 44 44 | Fax: +47 67 54 45 76 
www.norconsult.no 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential 
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize 
the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
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Til: Sigbjørn Larsen 
Fra: Espen Thøring 
Dato 2019-04-12 

 Vegforbindelse Sula - Mausund 

Norconsult AS er engasjert av SuMaBo Felleslag for å utarbeide et teknisk skisseprosjekt for en mulig fast 
vegforbindelse fra Sula til Mausund. Oppdraget er gjennomført i perioden februar – april 2019. Det er 
utarbeidet forslag til teknisk løsning, som vist med tegninger og 3D-visualisering (video). Det er også 
utarbeidet et grovanslag på entreprisekostnaden. 

1 Beskrivelse av løsning 

1.1 Dimensjoneringsforutsetninger 

Vegstandard 
Vegen utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming (2019). 
Dimensjoneringsklasse er L1 «Lokale veger». 
Vegen er foreslått bygd som enfeltsveg med møteplasser. Vegbredde 4 m, bredde ved møteplass 6 m.  

Bruer (Arne) 
Lavbruer er forutsatt utført med prefabrikerte betongelementer. Totalbredde b=5,5 m. Bruene fundamenteres 
på utstøpte stålrørspeler i fylling. Veg på bru er planlagt på min. kote +7 (NN2000). Dette medfører ca 3,5 m 
frihøyde under bru ved HAT (høyeste astronomiske tidevann). 

Høgbru er forutsatt stålkassebru med samvirke, bredde b=7,5 m. Fundamenteres på senkekasser. Veglinja 
legges i høgbrekk (bue) over bruspennet med høyeste punkt på ca kote +21. Krav til minste seilingshøyde er 
satt til 16 m ved HAT. 

Fyllinger 
Sjøfyllingene er prosjektert med topp veg på kote +4,5 ved «utsatt farvann». Ved «smult farvann» etableres 
topp veg på kote +3,5. Fyllingene bygges opp med sprengsteinsfyllinger med helling 1:1,3. Sjøsider 
erosjonssikres med plastringsstein (tykkelse plastring bestemmes ut fra beregnet belastning). 

1.2 Beskrivelse av foreslått trasé 

Dagens ferjeleie på Sula-siden er beliggende på Lomsøya. Dette er om lag 2,5 km å kjøre fra 
tettbebyggelsen på Sula. Ny veg er tegnet med startpunkt på Lomsøya. Det er foreslått at vegen bygges på 
sjøfylling fra sørsiden av fereleiet. Dermed kan båttrafikk følge dagens led fra ferjeleiet og nordøstover mot 
Bogøya. Vegen på fylling vil danne en molo mot vær og strømninger sørfra. 

Lomsøya - Skjervøya 
Fra Lomsøya går linja via Lomsøygalten, Kvalskreia og Langholmen til Skjervøya som vist på figur nedenfor. 
Her er sjøen stedvis over 20 m dyp, dette medfører store fyllingsvolumer. Det er tidligere tatt ut steinmasser i 
sidetak fra Lomsøya. Videre uttak fra samme sidetak vil være foretrukket på grunn av god beliggenhet med 
mulighet for riggområde og kort transportvei ut i veglinja. 
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Figur 1: Illustrasjon av trasé Lomsøya-Skjervøya 

Det er skissert en 120 m lang lavbru (vist med blå strek) fra Kvalskreia og nordover mot Langholmen, som vil 
gi vanngjennomstrømning og mulighet for passering med mindre båter. Via Langholmen går det i dag 
høyspentkabler i luftspenn. Ved bygging av ny veg bør det vurderes å erstatte luftspenn med jordkabler 
langs vegen. 

Skjervøya - Brøttingsøya 
Traséen er foreslått å gå over Skjervøya, via øyene Mortkallen og Oløyavløysa, over Ognetøya til 
Brøttingsøya. Også her følges eksisterende høyspenttraséer på deler av strekningen frem til Oløyavløysa. 
Det foreslås masseuttak på Mortkallen og Oløyavløysa. Ved å ta ned fjellet til ca kote +3,5 kan det tas ut 
mye steinmasser til fylling og plastringsstein, og en får en god veg-geometri over øyene. Med sidetak her 
sikres god tilgang på stein sentralt plassert i veglinja.  

Det er skissert en 90 m lang lavbru (vist med blå strek) fra Oløyavløysa til Ognetøya. Se figur nedenfor.  

 

Figur 2: Illustrasjon av trasé Skjervøya – Brøttingsøya 
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Brøttingsøya - Litle Aursøya 
Fra Brøttingsøya er det foreslått at vegen går på fylling mot Klovningen, hvor vegen «ramper opp» til en 
høgbru (vist med blå strek) som krysser leden. Høgbrua har lengde 250 m og seilingshøyde 16 m over HAT. 
Brua går i land på Litle Aursøya, der vegen følger terrenget i om lag 400 m før vegen tilknyttes eksisterende 
veg, «Aursøyveien».  

 

Figur 3: Illustrasjon av trasé Brøttingsøya – Litle Aursøya 

I dag er Litle Aursøya forbundet med Mausund via «Aursøybrua». Dermed vil den planlagte vegforbindelsen 
gi sammenhengende vegnett fra Sula til Mausundvær ferjekai, og vegen vil således erstatte dagens 
ferjetilbud til Sula ferjekai. 

Vegforbindelse Sula sentrum - Mausundvær 
Som tegnet er den skisserte vegen 7925 m fra Lomsøya til tilknytningspunktet på Aursøyvegen. Total 
reiseavstand fra Sula (målt fra nærbutikken i sentrum) til Mausundvær ferjekai vil bli ca 13 km med den nye 
vegforbindelsen. Dette inkluderer cirka 3 km via dagens veg fra Sula sentrum til Lomsøya, 8 km ny veg og 2 
km via eksisterende vegnett på Aursøyan og Mausund. Ved en gjennomsnittlig kjørehastighet på 60 km/t vil 
kjøreturen fra Sula til Mausundvær ferjekai ta 13 minutter. 
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2 Kostnadsanslag 

Det er gjort et anslag på prosjektets entreprisekostnader med utgangspunkt i prosjekterte mengder for 
løsningen slik den fremgår av tegninger og modell. Entreprisekostnadene inkluderer påslag for uspesifiserte 
kostnader og rigg/drift, men ikke usikkerhetsfaktorer. (Usikkerhetsfaktorer er eksempelvis usikkerhet knyttet 
til markedssituasjon, grunnforhold, endringer i krav, løsningvalg osv.) 

Andre prosjektkostnader som planlegging, prosjektering, undersøkelseskostnader, grunnerverv mm. er heller 
ikke medtatt. 

Kostnadsanslaget er vist i tabellform nedenfor. 
 

Tabell 1: Kostnadsoverslag (entreprisekostnader, eks. mva) 

Poster Kostnad 
[mill. kr] 

VEG OG FYLLINGER 
Sprenging og masseflytting 

• Sprenging i berg 
ca 750 000 pfm3 (faste kubikk) 

• Utlegging av fyllinger  
inkl. plastringslag og filterlag 
ca 1 000 000 pam3 (anbrakte kubikk) 

190 

Vegoverbygning og vegutstyr 
• Asfalt, bærelag og forsterkningslag 

ca 32 000 m2  
• Vegrekkverk 
• Skilt 

20 

Rigg og drift 40 
Delsum  250 

BRUER 
Lavbru (lengde ca. 120 m) 22 
Lavbru (lengde ca. 90 m) 16 
Høgbru (lengde ca. 250 m) 77 
Rigg og drift 35 

Delsum 150 
SUM ENTREPRISEKOSTNAD 400 
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3 Videre prosess  

En fast vegforbindelse mellom Sula og Mausund ligger inne i dagens kommuneplan for «Øyrekka» i Frøya 
kommune. I skrivende stund pågår også høringsprosess for kommuneplanens arealdel 2018-2030. 
Vegforbindelsen er foreslått videreført i høringsutkastet, men er vist med en gammel trasé som ble 
utarbeidet før ferjeleiet ble flyttet til Lomsøya.  

I arealplanens delrapport for Øyrekka, Konsekvensutredning og ROS-analyse (utarbeidet av Rambøll) er 
vegforbindelsen omtalt. I rapporten pekes det spesielt på behov for utredning av konsekvenser for 
naturmangfold, kulturminner, vann/vassdrag og strandsone.  

Som del av planprosessen av vegprosjekter må det gjennomføres en konsekvensutredning. Dette kan 
gjennomføres i forbindelse med enten kommunedelplan eller reguleringsplan.  

Et naturlig neste skritt er å igangsette arbeid med kommunedelplan der det gjennomføres en analyse av 
behov knyttet til de tre øysamfunnene og behov knyttet til økt næringsutvikling. Med bakgrunn i dette kan 
flere alternativ foreslås som deretter optimaliseres gjennom en konsekvensutredning. Det er avgjørende å 
avdekke forhold som kan ha innvirkning på trasévalget tidlig, og ved behov justere på traséen i tråd med de 
funn som gjøres i konsekvensutredningen og i den tekniske optimaliseringen. Reguleringsplan vil så kunne 
utarbeides for den traseen som velges gjennom kommunedelplanprosessen.  

Alternativt kan en tilsvarende prosess kjøres som del av reguleringsplan, da med alternativsutredningen som 
del av prosessen med planprogrammet.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: F11 &13  

Arkivsaksnr.: 19/934    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HØRING - VEDR. NTP 2022 - 2033  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya formannskap ønsker å komme med innspill på følgende prioriterte hovedutfordringer i 

arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033: 

 

1. Veivedlikehold 

Frøya kommune understreker behovet for at Trøndelag fylkeskommune som veieier 

tilføres tilstrekkelige midler for ivaretakelse av fylkesveiene. Dette for å kunne 

iverksette nye prosjekter, utbedringer og redusere etterslepet på veivedlikeholdet. 

Som distriktskommune er Frøya avhengig av at fylkesveinettet har god standard for å 

opprettholde veksten i næringslivet og befolkningstall.  

 

2. Prioritering av distriktene i forhold til verdiskapning 

Frøya kommune er en av Norges største havbrukskommuner. Det er vesentlig at 

verdiskaping og eksportverdier også legges til grunn ved prioritering av 

veistrekninger, utover årsdøgntrafikk (ÅDT) og befolkningstetthet. Verdiskapningen 

basert på naturressurser skjer i hovedsak i distriktene, noe som må gjenspeiles i 

prioriteringene.  

 

3. Tunneler 

Frøya kommune er en øykommune avhengig av to undersjøiske tunneler for 

fastlandsforbindelse. I tillegg består fv 714, Lakseveien, av flere tunnelstrekninger. 

Dette gjør kommunen sårbar for eventuelle hendelser i tunnelene, blant annet i forhold 

til beredskap og transport til/fra næringslivet. Midler til vedlikehold og utbedring av 

tunneler må økes for å redusere konsekvensen av hendelser.  

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Samferdselsdepartementet 

Brev fra Trøndelag fylkeskommune 

Liste høringsparter 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 03.04.2019 invitasjon fra Trøndelag fylkeskommune til å komme 

med synspunkter på transport- og mobilitetsutfordringer i regionen. Fylkeskommunen skal 



beskrive overordnede hovedutfordringer for Trøndelag som innspill til 

Samferdselsdepartmentets arbeid med ny nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.  

 

Invitasjonen fremhever at det er overordnede utfordringer som er tema i denne tidlige fasen.  

 

Vurdering: 

Forslag til høringsuttalelse er utformet på bakgrunn av høringsnotat fra Trøndelag 

fylkeskommune, samt tidligere høringsuttalelser gitt fra Frøya kommune til fylkeskommunale 

planer innenfor samferdselssektoren.  

 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Strategi,- økonomi og 
administrasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Borghild Ollestad 
22 24 81 28 

NTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet  

Samferdselsdepartementet viser til brev av 11. januar 2019 om ny prosess og organisering 
av arbeidet med neste Nasjonale transportplan, der det bl.a. fremgår at vi vil be 
fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget om innspill til NTP-arbeidet i 
flere omganger. Nå i tidlig fase av arbeidet ønsker departementet innspill om hva som er de 
største utfordringene på transportområdet for de ulike fylkene/regionene.  
 
Samferdselsdepartementet vil utforme neste Nasjonal transportplan slik at den møter 
utfordringene og omstillingene vi står overfor fremover. Det er viktig med et godt 
transportsystem for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, og for å knytte produksjon 
av varer og tjenester til markedene. Omstillingen til et fremtidig lavutslippssamfunn krever at 
dette skjer innenfor rammene av en forsvarlig klima- og miljøpolitikk, samtidig som det stilles 
høye krav til transportsikkerhet. Det vil være avgjørende at vi i neste NTP bruker ressursene 
i transportsektoren mer effektivt, slik at vi får mest mulig transport og infrastruktur for 
pengene. Videre åpner den raske utviklingen av teknologi for nye muligheter.  
 
Hovedutfordringer  

For å få gode og effektive transportløsninger er det viktig at aktørene i en tidlig fase av 
arbeidet definerer hva de regionalt ser som de største utfordringene i dag og i fremtiden. 
Samferdselsdepartementet vil med dette invitere fylkeskommunene, de største 
bykommunene og Sametinget til å komme med innspill om hovedutfordringer på 
transportområdet. Det vil bl.a. være viktig på et tidlig tidspunkt å synliggjøre hva som er de 
reelle transport- og mobilitetsutfordringene sett fra eget fylke/region, uavhengig av de ulike 
forvaltningsnivåenes ansvarsområder. Eksempelvis kan utfordringene være knyttet til å få 
næringslivets transporter effektivt, sikkert og miljøvennlig frem fra produksjonssted til 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/91-1 

Dato 

18. februar 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

markedene, eller det kan være å legge til rette for enkle, raske, trygge og miljøvennlige 
arbeidsreiser. Vi ber om at det skilles mellom dagens utfordringer og hvilke utfordringer vi 
står overfor i fremtiden. Dette kan både være knyttet til hvordan ny teknologi kan bidra til å 
løse utfordringene, og til fremtidens næringsutvikling og bosetning.  
 
Samferdselsdepartementet vil spesielt peke på det offentliges rolle som tilrettelegger og 
regulator for hensiktsmessig utvikling og bruk av ny teknologi i samferdselssektoren, som 
igjen kan få betydning for etablering av nye forretningsmodeller. Vi ønsker derfor innspill om 
det eksisterer hindringer og er nødvendig med særlige grep fra det offentlige for at ny 
teknologi kan tas i bruk og nye mobilitetsløsninger realiseres.  
 
Det er viktig at alle aktører vurderer og rangerer hva de mener vil være de viktigste 
utfordringene fremover. Samferdselsdepartementet understreker at vi nå ønsker å få innspill 
på utfordringer, og at mål, løsninger og prioriteringer ikke vil være tema i denne tidlige fasen 
av arbeidet.     
 
Prosess 

Samferdselsdepartementet ønsker kortfattede innspill med en rangering av de viktigste 
utfordringene på transportområdet. Vi ber om at innspillene sendes 
Samferdselsdepartementet innen 10. mai 2019. Når det gjelder innspill fra fylkene ber vi om 
at fylkesinndelingen per 1.1.2020 etter gjennomføring av regionreformen legges til grunn.  
 
Samferdselsdepartementet har opprettet en kontaktgruppe hvor KS, fylkeskommunene, de 
største bykommunene og Sametinget deltar på politisk nivå, og som er politisk ledet fra 
Samferdselsdepartementet. Vi legger opp til å invitere til møte(r) i kontaktgruppen i mai/juni 
2019 for å diskutere innspillene om hovedutfordringer, og vil senere komme tilbake med 
dagsorden, tid og sted for dette. Samferdselsdepartement vil samtidig få minne om at det 
08.03.19 er invitert til første møte i kontaktgruppen, jf. brev av 11.01.19.  
 
Vi ser frem til samarbeidet om neste Nasjonal transportplan gjennom innspill og diskusjoner i 
den politiske kontaktgruppen. 
 
Med hilsen 

 

 

Tore Raasok (e.f.) 
Ekspedisjonssjef 
 
 
 

 
 
Jan Fredrik Lund 
prosjektleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 



 

 

Side 3 
 

Kopi: 
Avinor AS 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket 
Nye Veier AS 
Vegdirektoratet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Miljødirektoratet 
Sjøfartsdirektoratet 
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Adresseliste 
 

Akershus fylkeskommune 
Aust-Agder fylkeskommune 
Bergen kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
KS 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Oslo kommune - Byrådet 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Stavanger kommune 
Telemark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Trondheim kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Mobilitet  
 

 

Kommunene og øvrige samferdselsinteressenter i Trøndelag  

 

   

   

  

   

 

  

Vår dato: 03.04.2019 Vår referanse: 201848662-7 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Gaute Rolv Dahl 

     

 

Bidrag til tidlig fase av NTP 2022-2033 

Høringsinnspill til og fra Trøndelag fylkeskommune 

Samferdselsdepartementet (SD) har tatt styringen av arbeidet med ny nasjonal 

transportplan for 2022-2033 og invitert til dialog og innspill fra bl.a. fylkeskommunene. 

Innen den 10. mai 2019 skal fylkeskommunen beskrive overordnede hovedutfordringer 

for Trøndelag, jf. vedlagt brev fra SD, datert 18. februar 2019. 

 

Kommunene og et bredt spekter interessenter innen samferdselsfeltet besitter kunnskap 

og erfaringer som kan veilede og forbedre Trøndelag fylkeskommunes bidrag inn i NTP-

prosessen. Vi håper derfor at så mange som mulig finner tid og grunn til å gi oss korte, 

konkrete og prioriterte synspunkter på hva som er de «reelle transport- og 

mobilitetsutfordringene» i vår region.  

 

Svar med ref. 201848662 til postmottak@frondelagfylke.no innen 25. april 2019.  

 

Departementet understreker at det er overordnede utfordringer som er tema i denne 

tidlige fasen av arbeidet. Mål, løsninger og prioriteringer av konkrete infrastrukturtiltak 

vil bli tema og konkretiseres senere i prosessen.  

 

Høringsnotatet under tegner opp enkelte sentrale utfordringer, som gjerne må 

kommenteres, og prioriteres sammen med de momenter som din organisasjon mener er 

de viktigste. Siden tiden er knapp og «bestillingen» fra departementet er utdypet i 

møter med Trøndelag fylkeskommune, kan alle som vurderer å bidra i høringen delta på  

Skype- / telefonmøte fredag 5. mars kl. 11.00- 12.30. https://meet.trondelagfylke.no/gauda/GJJW1Z0W 

 

Det er også mulig å delta over telefon (+4774174055, konferansekode 505133#), men 

da med dårligere mulighet for å stille spørsmål som direktemelding og få svar i møtet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Erlend Solem, 

Samferdselsdirektør      Gaute Rolv Dahl, Rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Innledende notat til NTP-prosessen 2022-2033 
Aktuelle hovedutfordringer fra Trøndelag  
 
RESSURSUTNYTTELSE: 
Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP. Samfunnsnytten i prosjekter bør 
vektlegges slik at prosjekter hvor en øker samfunnsnytten/ reduserer kostnadene blir 

realisert tidligere. Det må være målet og ikke konseptet som vektlegges. Det betyr at 
prosjekter som skifter konsept, men opprettholder målet og øker samfunnsnytten må 
belønnes med tidligere realisering og ikke straffes ved å komme lenger bak i køen. 
Trøndelag fylkeskommunen ser gjerne at staten invitere til en dialog om hvordan en slik 
incitamentsordning kan etableres.  

Teknologiskifte. 

Dagens samferdselsløsninger er ikke tilstrekkelig miljø- og kundevennlig og rasjonell 
økonomisk ift. de økonomiske rammene fylkene har.  
Ny teknologi kan bidra til renere, bedre, billigere og mere effektiv drift. NTP må si noe 
om behovet for nasjonal koordinering for utvikling av ny teknologi knyttet til drift og 
vedlikehold.  Vi vil gjerne komme i dialog med staten ift. hvordan dette tilrettelegges. 
 
 

MOBILITET 
Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag.  
Vi kan etablere et godt totaltilbud til kundene først når vi klarer å se statlige og 
fylkeskommunale tilbud i sammenheng (buss, bane, båt og fly). Det gjelder både for 
rutetilbud og for systemer. Befolkningens behov for mobilitet i, mellom og utenfor byene 
i Trøndelag vil dekkes av et bredt spekter av private, statlige og fylkeskommunale tilbud 
og muligheter som må sees i sammenheng. De fleste reiser er sammensatt av flere 

transportslag, og NTP har tradisjonelt ikke vært innrettet for å fremme systemer som 

inkluderer alle transportformer. Nye forretningsmodeller, ITS- og mobilitetsløsninger vil 
kunne utfordre normer, lovverk, kultur, økonomi og teknologi. NTP kan være et 
velegnet verktøy for å legge til rette for nødvendig samarbeid mellom stat og 
fylkeskommune.  
Veksten langs kysten.  

Utviklinga innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til 
matproduksjon i et globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det 
gjelder mobilitet for folk og transport av gods i befolkningslette men industritunge 
områder. Det vil stille krav om nye sammenhengene løsninger for godstransport både 
nasjonalt og internasjonalt.  
 
VEGUTFORDRINGER 

Ras, flom og skred. Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og 
skred. Dette bidrar til å gjøre planleggingen mere uforutsigbar. Det er derfor behov for 
nasjonal kompetanse og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter.   
Veistandard inkl. bru og tunneler ift. forventninger.  

Trenger samarbeid om forenkling av prosesser, eks. utskifting av rør under vei og vi 
trenger å samarbeide om å finne en realiserbar håndtering av utfordringene. 
 

GODSUTFORDRINGER  
Kunnskap. Det er en eksplosiv økning i godsmengden på veg. Vi har lite kunnskap om 
godsstrømmene. Trøndelag fylkeskommune mener mangel på kunnskap er en stor 
utfordring som må løses først. Denne utfordringen ønsker Trøndelag fylkeskommune å 
bidra til å løse i samarbeid med departementet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, 
næringsaktører og andre som har innvirkning på hvordan gods transporteres. 

Kartlegging og kunnskapsinnhenting må ha stort fokus på tiltak. Ut i fra dette vil det bli 
utarbeidet en prioriteringsliste for tiltak.  

 

 



 

Mottakerliste 3. april 2019  

Bidrag til tidlig fase av NTP 2022-2033 Høringsinnspill til og fra Trøndelag fylkeskommune 

 

Regioner Primæradresse 

Namdalsregionen ragnar.prestvik@namdalregionrad.no  

Midt -Trøndelag og Værnesregionen  rune.hegge@varnesregionen.no 

Fosen Regionråd torun.bakken@fosen.net  

Orkdalsregionen bjorn.buan@orkdalsregionen.no;  
Trondheimsregionen bard.eidet@trondheim.kommune.no 

Trøndelag Sør  norunn@plankontoret.net 
Inn-Trøndelagsamarbeidet susanne.brattli@steinkjer.kommune.no 

  
Kommuner  
Agdenes kommune postmottak@agdenes.kommune.no 

Bjugn kommune postmottak@bjugn.kommune.no  

Flatanger kommune  postmottak@flatanger.kommune.no  

Fosnes Kommune  postmottak@fosnes.kommune.no  

Frosta Kommune postmottak@frosta.kommune.no  

Frøya kommune postmottak@froya.kommune.no 

Grong Kommune  postmottak@grong.kommune.no  

Halsa kommune postmottak@halsa.kommune.no 

Hemne kommune postmottak@hemne.kommune.no 

Hitra kommune postmottak@hitra.kommune.no 

Holtålen kommune epost@holtalen.kommune.no  

Høylandet Kommune postmottak@hoylandet.kommune.no 

Inderøy Kommune postmottak@inderoy.kommune.no 

Indre Fosen Kommune postmottak@indrefosen.kommune.no 
Klæbu kommune postmottak@klabu.kommune.no  

Leka Kommune post@leka.kommune.no 

Levanger Kommune postmottak@levanger.kommune.no  

Lierne Kommune postmottak@lierne.kommune.no  

Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no 
Meldal kommune postmottak@meldal.kommune.no  

Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no 

Meråker Kommune postmottak@meraker.kommune.no 

Midtre Gauldal kommune postmottak@midtre-gauldal.kommune.no 

Namdalseid Kommune postmottak@namdalseid.kommune.no  

Namsos Kommune postmottak@namsos.kommune.no  

Namsskogan Kommune postmottak@namsskogan.kommune.no  



Nærøy Kommune postmottak@naroy.kommune.no  

Oppdal kommune post@oppdal.kommune.no 

Orkdal kommune postmottak@orkdal.kommune.no  

Osen kommune postmottak@osen.kommune.no 

Overhalla Kommune postmottak@overhalla.kommune.no 

Rennebu kommune postmottak@rennebu.kommune.no 

Rindal kommune postmottak@rindal.kommune.no 
Roan kommune post@roan.kommune.no 

Røros kommune postmottak@roros.kommune.no  

Røyrvik Kommune postmottak@royrvik.kommune.no  

Selbu kommune postmottak@selbu.kommune.no 

Skaun kommune postmottak@skaun.kommune.no  

Snillfjord kommune postmottak@snillfjord.kommune.no  

Snåsa Kommune postmottak@snasa.kommune.no  

Steinkjer Kommune postmottak@steinkjer.kommune.no  

Stjørdal Kommune postmottak@stjordal.kommune.no 

Trondheim kommune tk.postmottak@trondheim.kommune.no  

Tydal kommune postmottak@tydal.kommune.no  

Verdal Kommune postmottak@verdal.kommune.no  

Verran Kommune postkasse@verran.kommune.no 

Vikna Kommune vikna@vikna.kommune.no 

Ørland kommune postmottak@orland.kommune.no  

Åfjord kommune  postmottak@afjord.kommune.no  

  
Øvrige interessenter   
AtB janne.sollie@atb.no 

NSB Henning.Myckland@nsb.no 

Politiet Post.trondelag@politiet.no  

Nordland Fylke post@nfk 

Oppland fylke postmottak@oppland.org 

Møre og Romsdal post@mrfylke.no 

Region Jämtland Härjedalen ruth.eriksson@regionjh.se 

Statens vegvesen  
Kystverket post@kystverket.no. 
Jernbanedirektoratet  
Bane NOR postmottak@banenor.no 
AVINOR post@avinor.no 

Rørvik havn post@nthr.no 
Trondheim havn firmapost@trondheimhavn.no  

NAF inger.elisabeth.sagedal@naf.no 
NHO nho.trondelag@nho.no  

NHO- transport,  joakim@biversen.no 



NLF rm@lastebil.no 

YTF post@ytf.no 
Trygg Trafikk frode.skjervo@vegvesen.no 

FTU -trafikksikkerhetsutvalg  dagys@trondelagfylke.no 
Bondelaget NT nord.trondelag@bondelaget.no 

Allskog firmapost@allskog.no 

Norskog firmapost@norskog.no  

Norges fiskarlag fiskarlaget@fiskarlaget.no 
Transportarbeiderforbundet terje.pedersen@transportarbeider.no 

Fosen pendlerforening harfage@gmail.com 

Trondheimsfjorden pendlerforening leder@tfpendler.com 

Trafikantforeningen Trondheim-Vanvikan froydis.aksnes@outlook.com  
Ungdomsrådet i Trøndelag ntbur@ntbur.no  

 
 

Eldreråd et i Trøndelag fylke annmel@trondelagfylke.no 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede ST  monkar@trondelagfylke.no 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1168    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
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Begjæring om midlertidig forføyning til Fosen tingrett fra TE 

Uttalelse til midlertidig forføyning - Frøya kommune 

 

 

 

 



































 

 

 

 

Fosen tingrett 

 

Sendes via aktørportalen 

 

 

 

 

 
Vår ref.:  Deres ref.:  Ansvarlig advokat:  Molde,  

126121/409431/HAF  Hallgrim Fagervold 30. april 2019 

 

 

UTTALELSE TIL MIDLERTIDIG FORFØYNING 

 

TIL 

 

FOSEN TINGRETT 

 

* * * 

 

Sak nr.: 19-061466-TVI-FOSN 

 

Saksøker: Trønderenergi Vind AS 

 Klæbuveien 118  

 7031 TRONDHEIM 

  

Prosessfullmektig: Advokat Jens Naas-Bibow (H) 

 Advokatfirmaet Thommessen AS 

 PB 1484 Vika 

 0116 OSLO 

  

Saksøkt: Frøya Kommune  

 Postboks 152 

 7261 SISTRANDA 

  

Prosessfullmektig: Advokat Hallgrim Fagervold 

 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 

 Julsundvegen 4 

 6412 MOLDE 

  

Saken gjelder: Begjæring om midlertidig forføyning  
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1 INNLEDNING – PROSESSUALIA  

 

Det vises til rettens brev med frist for uttalelse til 30. d.m. 

 

På vegne av Frøya kommune (også benevnt «kommunen») vil det bli nedlagt påstand om at 

begjæringen om midlertidig forføyning ikke tas til følge.  

 

2 SAKENS FAKTISKE SIDE 

 

De sentrale dokumenter fremgår i hovedsak av begjæringen. TrønderEnergi Vind AS` 

(«TrønderEnergi») fremstilling av sakens faktiske side gir imidlertid ikke et fullt ut korrekt 

bilde slik kommunen ser det. Nedenfor gis noen overordnede presiseringer.  

 

Kommunen innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter søknad fra 

TrønderEnergis forgjenger Sarepta AS. Denne ble gitt 10. mars 2016, og meddelt 7. april 2016. 

I de påfølgende år forholdt kommunen seg til at dispensasjon var gitt, og fattet vedtak i 

samsvar med dette. 

 

Dispensasjonen utløp imidlertid som følge av at TrønderEnergi ikke igangsatte arbeidene 

innen treårsfristen i pbl. § 21-9. Tiltaket manglet dermed rettslig grunnlag etter plan- og 

bygningsloven, og når TrønderEnergi likevel varslet at arbeid ville bli iverksatt innebar dette 

en ulovlighet. Kommunen pliktet da å forfølge forholdet etter pbl. 32-1, og fattet vedtak om 

pålegg om stans etter pbl. § 32-3. 

 

For øvrig må TrønderEnergis redegjørelse av omstendighetene rundt selskapets forsøk på 

igangsetting av anleggsarbeidene nyanseres. Det vises i denne forbindelse til vedtaket om 

stans inntatt i begjæringens bilag 34, samt kommunens behandling av TrønderEnergis klage 

med vedlegg.  

 

Bilag 1: Vedtak og saksfremstilling fra møte i Hovedutvalget for forvaltning av 

29. april 2019 

 Bilag 2: Brev fra SANDS datert 29. april 2019 m/vedlegg 

 Bilag 3: Dispensasjonssøknad fra Sarepta datert 18. august 2015 

 Bilag 4: Leserinnlegg datert 25. april 2015 

 

Som fremgår av ovennevnte dokumenter stilles det blant annet spørsmål ved hvorfor 

TrønderEnergi ikke sørget for raskere fremdrift i prosjektet på et tidligere stadium og 

hvorvidt de i det hele tatt ville ha avbrutt fristen etter pbl. § 21-9 selv uten protestaksjoner 

mv. 

 

For øvrig vil kommunens syn på de faktiske forhold bli gjort rede for i den muntlige 

forhandlingen. 

 



3 

 

 
 

 

3 SAKENS RETTSLIGE SIDE 

 

3.1 Oversikt 

 

Frøya kommune bestrider at TrønderEnergi har sannsynliggjort så vel hovedkrav som 

sikringsgrunn jf. tvl. § 34-2 (1), og anfører at vilkårene for å beslutte midlertidig forføyning 

dermed ikke er oppfylt. Subsidiært anføres at en midlertidig forføyning vil være 

uforholdsmessig jf. tvl. § 34-1 (2). 

 

Det tas til etterretning at retten korrekt ikke besluttet midlertidig forføyning uten muntlig 

forhandling, og at TrønderEnergis anførsel om at det foreligger fare ved opphold jf. tvl. § 

34-2 (2) dermed ikke ble etterkommet. Det knyttes ikke ytterligere særskilte merknader til 

dette. 

 

3.2 Hovedkravet er ikke sannsynliggjort 

 

3.2.1 Innledning 

 

Som hovedkrav har TrønderEnergi anført at kommunens vedtak om stans er ugyldig 

grunnet feil lovanvendelse. Anførselen forstås dithen at det er vedtakets forutsetning om at 

dispensasjonen var bortfalt som i angripes. 

 

Det følger klart av pbl. § 21-9 at tillatelser, herunder dispensasjoner, bortfaller dersom det 

aktuelle tiltak ikke er satt i gang innen tre år fra tillatelsen er gitt. TrønderEnergi har 

prinsipalt anført at pbl. § 21-9 ikke gjelder for tiltak med anleggskonsesjon etter energiloven 

§ 3-1. Subsidiært har TrønderEnergi anført at tiltaket må anses igangsatt innen treårsfristen. 

Atter subsidiært har TrønderEnergi anført at vedtaket er ugyldig som følge av at det er tatt 

utenforliggende hensyn. TrønderEnergis anførsler behandles nedenfor. 

 

3.2.2 Kort om forholdet mellom energiloven og plan- og bygningsloven 

 

I begjæringen gir TrønderEnergi ved flere anledninger uttrykk for at tiltak med 

anleggskonsesjon etter energiloven står i en særstilling ved vurderingen av pbl. § 21-9. Dette 

er imidlertid ikke korrekt. Også slike tiltak er omfattet av plan- og bygningsloven, og må 

vurderes på lik linje som øvrige tiltak så langt ikke annet er særskilt fastsatt, jf. også punkt 

3.2.3 og 3.2.4 nedenfor. 

 

TrønderEnergi har også anført at det foreligger en ubetinget plikt for kommunen til å gi 

dispensasjon til tiltak som allerede har anleggskonsesjon. Dette medfører heller ikke 

riktighet, jf. også Kommunal- og moderniseringsdepartementets («KMD») tolkingsuttalelse 

datert 29. mars 2019. Heller ikke forarbeidene til plan- og bygningsloven eller energiloven 

gir støtte for et slikt syn. Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 (2) vil riktignok som 
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regel være oppfylt, men hvorvidt dispensasjon skal gis beror fortsatt på et «kan»-skjønn jf. 

pbl. § 19-2 (1).  

 

Det skal for sammenhengens skyld presiseres at Frøya kommune ga dispensasjon til det 

aktuelle tiltaket, men at denne nå har bortfalt grunnet for sen igangsettelse jf. nedenfor om 

dette. TrønderEnergi har per i dag ikke søkt ny dispensasjon. 

 

3.2.3 Plan- og bygningsloven § 21-9 gjelder for enhver dispensasjon 

 

Av pbl. § 21-9 (1) fremgår det at hvis et tiltak ikke er «satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er 

gitt, faller tillatelsen bort». Tilsvarende gjelder for dispensasjon. Videre er det presisert at 

fristen ikke kan forlenges. 

 

I brev av 29. mars 2019 har KMD på generelt grunnlag konkludert med at pbl. § 21-9 gjelder 

for dispensasjonsvedtak som fattes i forbindelse med etablering av nye kraftproduksjonsan-

legg, og at det følgelig løper en treårsfrist før dispensasjonstillatelsen bortfaller. Kommunen 

har ved behandlingen av pålegget om stans lagt til grunn den lovtolkning som fremkommer 

av KMDs brev. Det skal likevel knyttes noen tilleggsmerknader til de anførsler som 

fremkommer av begjæringen. 

 

Det er på det rene at kraftproduksjonsanlegg som vindkraftverk omfattes av plan- og 

bygningsloven, til forskjell fra eksempelvis anlegg for overføring av elektrisk energi jf. pbl. § 

1-3 (2).  

 

Det er videre uomtvistet at vindkraftverk med anleggskonsesjon er unntatt de fleste reglene 

om byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 20-6 jf. byggesaksforskriften 

(SAK) § 4-3 (1) c). Også slike tiltak må imidlertid forholde seg til gjeldende planregler. Dette 

følger for det første av at de foran nevnte bestemmelser kun hjemler unntak fra 

byggesaksbestemmelser, og ikke plan- og bygningsloven for øvrig. Videre er det presisert i 

(SAK) § 4-3 (1) at tiltaket må være «i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven § 1-6 andre 

ledd» for at unntaket skal gjøre seg gjeldende. Av pbl. § 1-6 annet ledd fremgår at tiltak 

omfattet av loven blant annet må være i samsvar med gjeldende arealplaner. Det kan ikke 

være tvilsomt at dette også gjelder vindkraftverk med anleggskonsesjon etter energiloven jf. 

Ot.prp nr 32 (2007-2008) s. 174: 

 

«Dette omfatter også tiltak etter bokstav c, som innebærer unntak fra søknadsplikt når de 

behandles etter annen lov. Dersom slike tiltak ikke er i samsvar med planer og bestemmelser 

som nevnt, vil unntakene ikke gjelde.» 

 

Det er i denne sammenheng av interesse at TrønderEnergis forgjenger, Sarepta, søkte 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i brev av 18. august 2015. I søknaden ble det 

uttrykkelig lagt til grunn at det aktuelle tiltaket måtte være i samsvar med kommunepla-
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nens arealdel og at dispensasjon dermed var nødvendig etter pbl. § 19-2. Som nevnt ble 

dispensasjon gitt og meddelt Sarepta 7. april 2016.  

 

Konsekvensen av ovennevnte er at TrønderEnergi må forholde seg til fristreglene i pbl. § 21-

9. At bestemmelsen er plassert i byggesaksdelen av pbl. endrer ikke dette. Det fremgår 

uttrykkelig av § 21-9 at den også gjelder for dispensasjoner fra arealplan gitt etter pbl. § 19-2. 

Noteverket (i Lovdata) i de respektive bestemmelsene krysshenviser også til hverandre. 

 

3.2.4 Treårsfristen i pbl. § 21-9 ble ikke rettidig avbrutt 

 

Treårsfristen i pbl. § 21-9 avbrytes ved at tiltaket igangsettes. Formålet bak regelen er at man 

skal sikre at godkjente byggearbeider kommer i gang innen rimelig tid. Det er flere hensyn 

som taler for en slik regel, et av disse er at naboer og andre med tidens løp kan få reelle 

innsigelser som ikke forelå på innvilgelsestidspunktet. 

 

Hvordan vilkåret «satt i gang» skal forstås er grundig behandlet i vedtaket om pålegg om 

stans. Også til dette spørsmålet er det imidlertid hensiktsmessig å knytte noen tilleggsmerk-

nader til de anførsler som fremsettes i begjæringen. 

 

TrønderEnergi har anført at tiltaket må anses satt i gang ved innsendelse av søknad om 

MTA-plan, subsidiært ved mobilisering av anleggsmaskiner, og atter subsidiært ved at 

arbeidene ville ha blitt satt i gang dersom de ikke hadde blitt hindret av demonstrasjoner. 

 

Kommunen anfører at igangsettelse må forstås som iverksettelse av fysiske tiltak, og at 

fristavbrytelse ikke kan skje ved (søknad om) tillatelse. Dette fremgår eksempelvis av KMDs 

tolkingsuttalelse TUDEP-2017-4867-2, Innjord, «Plan- og bygningsloven med kommentarer», 

2008 s. 651 og 652 og Pedersen m.fl., «Plan- og bygningsrett», 3. utg. s 82 med videre 

henvisninger. Videre er et vindkraftverk med anleggskonsesjon unntatt søknadsplikt etter 

plan- og bygningsloven jf. punkt 3.2.3 ovenfor. Fristavbrytelse skjer da under enhver 

omstendighet ved fysisk igangsetting, jf. også KMDs tolkingsuttalelse av 29. mars 2019.  

 

Det relevante fristavbrytende tiltak for vindkraftverk med anleggskonsesjon er således 

fysisk igangsettelse av arbeidene. Konsekvensen av ovennevnte er at TrønderEnergis 

prinsipale anførsel om at søknad om MTA-plan er fristavbrytende ikke kan føre frem.  

 

Hva gjelder anførselen om at fristavbrytelse skjedde ved mobilisering, gir både forarbeidene 

og entydig juridisk litteratur klart uttrykk for at forberedende tiltak, herunder planlegging, 

mobilisering, mindre forberedende inngrep mv. ikke innebærer igangsetting i henhold til 

pbl. § 21-9. Både bestemmelsens ordlyd og hensynet til forutberegnelighet støtter et slikt 

skjæringstidspunkt.  

 

Kommunen kan ikke se at situasjonen stiller seg annerledes for TrønderEnergis anførsel om 

at fristavbrytelse skjedde ved tiltenkt oppstart primo april, når oppstart ikke lot seg gjøre 



6 

 

 
 

 

grunnet demonstrasjoner. Til dette skal for det første bemerkes at kommunen ikke kan 

klandres for å ha forskjøvet igangsetting, oppstart e.l., slik tilfellet var i Sivilombudsman-

nens avgjørelse SOM-2011-730. Utgangspunktet må da klart nok være at tiltakshaver selv 

har ansvaret for å igangsette arbeidene innen fristen i pbl. § 21-9, herunder at tiltakshaveren 

har risikoen for forhold som kan medføre forsinkelse, dette være seg demonstrasjoner, 

konkurs hos underentreprenør, dårlig vær osv. For sammenhengens skyld skal det videre 

bemerkes at demonstrantene (Folkeaksjonen mot Vindkraft) er av den oppfatning at 

forholdene under demonstrasjonene var langt mindre konfliktfylt og inngripende enn det 

TrønderEnergi gir uttrykk for, jf. eksempelvis leserinnlegg i Hitra-Frøya datert 25. april 

2019. Atter videre må det bemerkes at selv om TrønderEnergi hadde startet opp arbeidene 

som tiltenkt, demonstrasjonene tenkt borte, fremgår det av fremdriftsplanen fra Søbstad 

inntatt i bilag 28 til klagen at de i dagene forut for fristens utløp (uke 14) kun skulle foreta 

forberedende arbeider på tilkomstvei. Som fremgår av avsnittet ovenfor ville heller ikke 

dette medføre fristavbrytelse.  

 

På bakgrunn av ovennevnte fastholdes at TrønderEnergi ikke har satt i gang tiltaket innen 

treårsfristen i pbl. § 21-9. Dispensasjonen er således bortfalt. 

 

3.2.5 Det er ikke tatt utenforliggende hensyn 

 

TrønderEnergi har gjort gjeldende at kommunens vedtak om stans i arbeidene ikke er 

fundamentert på en saklig og juridisk begrunnelse, men kun et politisk ønske om å stoppe 

vindkraftutbyggingen. 

 

Kommunen tilbakeviser dette som uriktig. Frøya kommune har i denne saken opptrådt 

ryddig og i samsvar med de føringer som ligger i plan- og bygningsloven. I den perioden 

TrønderEnergi hadde dispensasjon forholdt kommunen seg til dette. Pålegget om stans er et 

resultat av dispensasjonen bortfalt. Tiltakshaver mottok varsel før stoppordre ble gitt, selv 

om dette ikke er et krav etter loven. Tiltakshaver har videre fått mulighet til å uttale seg i 

saken. Lovtolkingsspørsmålet har blitt nøye vurdert og sjekket opp med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet som øverste planmyndighet. Det er innhentet flere juridiske 

vurderinger, samtidig som saken har vært forelagt kommunens øverste politiske organ, 

kommunestyret. Kommunen har videre gjort en konkret vurdering av fristbestemmelsen i 

plan- og bygningsloven opp mot hvilke tiltak som faktisk var igangsatt på det tidspunkt 

stoppordren ble gitt. Kommunen har som en del av dette også sett på hvilken relevans det 

skulle få at det var igangsatt protestaksjoner, jf. brev fra KMD av 11. april 2019. 

 

Tidsfristen som fremgår av pbl. § 21-9 innebærer at dispensasjonstillatelsen automatisk faller 

bort når fristen overskrides. Loven åpner ikke for at kommunen kan utvise skjønn eller velge 

å utvide fristen. Vedtaket om å pålegge stans i arbeidene er slik saklig og juridisk 

fundamentert og er ikke basert på utenforliggende hensyn. 
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3.3 Sikringsgrunn er ikke sannsynliggjort 

 

Begjæringens punkt 3.3 forstås dithen at TrønderEnergi anfører tvl. § 34-1 (1) b) som 

sikringsgrunn.  

 

For ordens skyld bemerkes at det anførte hovedkravet i begjæringen er at stoppordren er 

ugyldig. En midlertidig forføyning som gir stoppordren utsatt iverksettelse er i praksis en 

foregrepet fullbyrdelse av dette hovedkravet. Det er sikker rett at tvl. 34-1 (1) a) ikke er 

anvendelig i slike tilfeller. 

 

Det følger av tvl. § 34-1 (1) b) at midlertidig forføyning kan besluttes når dette er 

 

1. nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold 

2. for å avverge vesentlig skade eller ulempe 

 

I nødvendighetskriteriet ligger at det ikke vil være grunnlag for midlertidig forføyning 

dersom saksøker har andre virkemidler til rådighet. Dette er tilfellet i denne saken. 

TrønderEnergi har blant annet påklaget stoppordren til Fylkesmannen med anmodning om 

at saken gis utsatt iverksettelse, samt anmodet Olje- og energidepartementet om at 

anleggskonsesjonen får virkning som statlig plan.  

 

Kravet om at det må foreligge en «vesentlig skade eller ulempe» som avverges ved en 

midlertidig forføyning beror som nevnt i begjæringen på en sammensatt vurdering av en 

eventuell forføynings effekt for de respektive parter. Den anførte skaden på TrønderEnergis 

hånd er kostnader ved forsinkelse. Kommunen kan ikke se at dette er tilstrekkelig. I denne 

sammenheng skal det særskilt bemerkes at en eventuell byggestart som følge av utsatt 

iverksettelse av stoppordren vil medføre irreversible inngrep på Frøya. Etter kommunens 

syn vil en forføyning som tillater dette inntil det underliggende hovedkravet om 

stoppordrens gyldighet er rettskraftig avgjort være svært inngripende. Videre vil ikke 

retten, ved å ikke ta begjæringen om midlertidig forføyning til følge, vanskeliggjøre et 

eventuelt erstatningskrav på TrønderEnergis hånd. For ordens skyld bemerkes at 

kommunen mener det under enhver omstendighet ikke vil være grunnlag for erstatning.   

 

De ovennevnte forhold innebærer også at en midlertidig forføyning vil være uforholdsmes-

sig. 
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4 PÅSTAND 

 

Det nedlegges følgende 

 

påstand 

 

1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge. 

2. TrønderEnergi Vind AS dømmes til å betale Frøya kommunes sakskostnader 

 

* * * 

 

Prosesskrivet er innsendt via aktørportalen.  

 

Molde, 30. april 2019 

ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS 

 

 

(sign) 

Hallgrim Fagervold 
partner/advokat 
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