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PROSESSVARSEL - OMGJØRING AV DISPENSASJONSVEDTAK - VINDKRAFT  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet 

utbyggingen innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 25/19 

 

Vedtak: 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen 

innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Krav om omgjøring av dispensasjonsvedtaket i sak 49/16 tas ikke til følge. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

Dersom det er slik at dispansasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen 

innen fristen, må ny sak fremmes politisk. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp. 

 

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

 

Formannskapet tar foreliggende prosessvarsel av 22.01.19 fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, og 

vurderinger av denne fra Advokatfirmaet Bjerkan Stav, til orientering.  

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 
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Rådmanns forslag: 

Komunestyret vedtar at: 

 

 Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, er gyldig. 

 Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Komunestyret vedtar at 

 Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, er gyldig 

 Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages 

 

Vedlegg: 
 

Prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange, datert 22. januar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 8. februar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 13. februar 2019 

Dispensasjonsvedtak, HFF i sak 49/16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange – 22. januar 2019 -  gjennom 

advokat Lars Selmar Alsaker. Alsaker representerer folkeaksjonen «Nei til vindkraftverk på Frøya» 

samt 9 naboer til den planlagte vindmølleparken. Prosessvarselet ligger som vedlegg i saken. 

 

Frøya kommune har engasjert advokatfirmaet Bjerkan Stav gjennom advokat Kari Leira Bjørsnøs for en 

vurdering av de juridiske sidene ved saken. Deres vurderinger ligger som vedlegg i notat, datert 8. 

februar 2019. 

 

 

 

 

Sammendrag Prosessvarsel fra Steenstrup Stordrange 

 

Alsaker mener at vedtaket, fattet i Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016 – sak 49/16, er ugyldig 

og kommunen har således plikt til å oppheve sitt ugyldige vedtak. Alsaker mener videre at 

dispensasjonssøknaden må behandles på nytt. 

 

Som grunnlag for kravet om å oppheve vedtaket, mener Alsaker at flere forhold anses som alvorlige 

feil, og dersom feil kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, så foreligger ugyldighet. 

Alsaker legger frem følgende; 

 

 Dispensasjonssaken ble ikke nabovarslet 

 Det ble ikke sendt ut underretning om vedtaket til sakens parter 

 Begrunnelsen for vedtaket var mangelfullt 

 Det foreligger ikke materialrettslig adgang etter PBL - Plan- og Byggningsloven - §19-2 – til å 

dispensere 
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Sareptas dispensasjonssøknad fra 18.08.2015, samt komplettering av søknad datert 08.12.2015, 

refererer til prosjektet slik det var beskrevet i konsesjonen av 28.06.2012. I søknaden om konsesjon 

forut for 2012 var det beskrevet vindmøller med en maksimal høyde på 150 meter. Det var dette 

som var gjenstand for konsekvensutredninger, høring og vurdering. Det var dette tiltaket kommunen 

innvilget dispensasjon for i 2016. I følge Alsaker er det nå tale om et vesentlig annerledes tiltak, og 

dette krever uansett ny behandling om dispensasjon. En vurdering av dispensasjon etter PBL er en 

helt konkret vurdering, der både selve dispensasjonsvedtaket og de bestemmelser det søkes 

dispensasjon fra, må tas konkret stilling til. Kommunen har aldri vurdert dispensasjon fra de 

vindmøllene det nå er tale om å etablere. All den tid det ikke er innvilget dispensasjon for vindmøller 

med høyde på 180 meter, så vil en slik etablering være i strid med PBL. En økning av høyden på 

vindmøllene opp til 180 meter innebærer en vesentlig endring av tiltaket det ble søkt om, innvilget 

og gitt konsesjon til. 

 

Etter PBL § 1-3 er reglene slik at forhold som gjelder anlegg for overføring eller omforming av 

elektrisk energi ikke er omfattet av PBL. Detet gjelder kraftledninger og transformatorstasjoner. For 

andre forhold, som selve vidturbinene, fundamenter, adkomstveier, internveier og drifts- og 

servicebygg i vindparkområdet gjelder PBL. Det betyr at slike tiltak ikke kan etableres dersom de er 

i strid med gjeldende arealplan. Kommunen kan i utgangspunktet bestemme om de vil ha en 

vindmøllepark eller ikke. Kommunen kan i kommuneplan/ reguleringsplan også gi føreinger for 

utførelsen av en vindmøllepark, f.eks. maksimal høyde på turbiner, støybegrensinger, 

rekkefølgekrav for infrastruktur mm. En reguleringsplanbehandling gir også en demokratisk og åpen 

prosess med bred mulighet for medvirkning og innflytelse for kommunens innbyggere. 

 

Det er i PBL § 6-4 hjemmel for at departementet i den enkelte sak kan bestemme at endelig 

konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven uten videre skal ha virkning som statlig plan. 

I følge Alsaker er det høy terskel for at departementet benytter seg av denne hjemmelen, og den 

hindrer ikke kommunene i å vedta arealplaner som enten nekter utbygging av vindmølleparker, eller 

legger føringer og vilkår for etableringen av dem. 

 

Når Frøya kommune vedtok å dispensere fra reguleringsplankravet, fratok en samtidig seg selv og 

sine innbyggere muligheten til å øve innflytelse og muligheten til å legge føringer for utforming. 

 

Kommuneplanens krav om reguleringsplanbehandling av vindmølleparken gav med andre ord et 

utvedtydig signal til kommunens innbyggere om at det ville komme en planprosess som ville ta 

endelig stilling til om kommunen ønsket vindmøllepark eller ikke. Naboer og de 10 organisasjonene 

som hadde vært engasjert i saken om vindmølleparken hadde således en berettiget forventning om at 

de ville få en mulighet til påvirkning og medvirkning gjennom reguleringsplanprosessen. Denne 

muligheten ble imidlertid tatt ifra dem. 

 

Alsakers konklusjon: 

 

I vedtak i HFF 10.03.2016 fattet kommunen et dispensasjonsvedtak etter PBL § 19-2, om at det 

dispenseres fra kommuneplanens arealdel. I tillegg ble det fattet vedtak om fritak for nabovarsling 

etter PBL § 21-3. Ingen naboer eller interesseorganisasjoner ble således varslet om at det var initiert 

en dispensasjonssak. Lovens klare hovedregel er at dispensasjonssøknader skal nabovarsles. PBLs 

forarbeider fastsetter klart at manglende varsling av en dispensasjonssak vil kunne medføre 

ugyldighet. Dette medfører en vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

Naboer og gjenboere ble heller ikke gitt underretning om kommunens dispensasjonsvedtak. Frøya 

kommune har en rettslig plikt til å sende grunneiere/ naboer/ gjenboere underretning om 

dispensasjonsvedtaket. At underretning til sakens parter ble unntatt er også en vesentlig 

saksbehandlingsfeil. 
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I vedtaket fra Frøya kommune var det ikke gitt noen analyse eller beskrivelse av hensynene bak de 

bestemmelser det ble søkt dispensert fra. Det ble ikke engang formulert tydelig i vedtaket hva det 

ble dispensert fra i kommuneplanens arealdel. Vedtaket var generelt formulert som en dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel, uten å spesifisere hvilket tiltak det ble gitt dispensasjon for – eller 

hvilke bestemmelser i kommuneplanen det ble dispensert fra. Den manglende begrunnelsen utgjør en 

vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

I tillegg er det også grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele er materiellrettslig grunnlag for 

å dispensere fra LNF-formålet i kommuneplanen, med hjemmel i PBL § 19-2, for å etablere en stor 

vindmøllepark. Dersom hensynet bak arealdisponeringen til LNF-formål vesentlig tilsidesettes, så 

vil det ikke være grunnlag for dispensasjon. 

 

 

I denne saken er det tale om tre vesentlige saksbehandlingsfeil. Både hver for seg, og samlet, tilsier 

saksbehandlingsfeilene at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.2016 er ugyldig. I og med at 

det ikke foreligger noe gyldig dispensasjonsvedtak fra gjeldende kommuneplan/ reguleringsplankrav, 

så har Sarepta Energi AS ikke lov til å anlegge vindmølleparken. Kommunen har også en 

selvstendig plikt til å vurdere omgjøring av et ugyldig vedtak.  

 

Dersom kommunen unnlater å behandle dispensasjonssaken på ny, til tross for den foreliggende 

ugyldighet, så varsles med dette at vår klient vil vurdere rettslige skritt mot kommunen, med sikte på 

å fastslå ugyldighet. 

 

 

Sammendrag - Vurderinger Bjerkan Stav 

 

Det konstateres at vedtaket om dispensasjon av 10.03.2016 ikke lider av saksbehandlingsfeil som 

fører til at vedtaket er ugyldig. Villkårene for å gi dispensasjon var oppfylt og vedtaket lider derfor 

heller ikke av innholdsmessige feil. 

 

Gjennom kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er utbygger gitt en 

rettighet. Dispensasjonsvedtaket kan etter loven bare omgjøres dersom vedtaket er ugyldig. Frøya 

kommune har derfor ikke adgang til å omgjøre vedtaket. En beslutning om at dispensasjonsvedtaket 

fra 2016 er gyldig og derfor ikke kan omgjøres, vil ikke være et enkeltvedtak og vil ikke kunne 

påplages. Skulle kommunen komme til at vedtaket er ugyldig, vil dette være et enkeltvedtak som kan 

påplages til Fylkesmannen av parter og andre med rettslig klageinteresse. 

 

Vedtaket innebærer at kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering 

av vindkraftverk innenfor rammene som det er gitt anleggskonsesjon for. Dispensasjonsvedtaket 

omfatter også endringer i forhold til tidligere utbyggingsplan, så lenge endringene godkjennes av 

NVE, ved behandling av detaljplan/ Miljø- Transport- og Anleggsplan (MTA). Skulle NVE komme 

til at endringer i utbyggers planer går utenfor rammene i anleggskonsesjonen, vil endringene 

imidlertid ikke omfattes av dispensasjonsvedtaket. En beslutning om at ny dispensasjon ikke er 

nødvendig vil ikke være å regne som et enkeltvedtak og vil derfor ikke kunne påklages. 

 

Dersom kommunen skulle komme til at vedtaket om dispensasjon ikke omfatter tiltaket som da er 

planlagt gjennom MTA med detaljplan, vil utbygger kunne hevde overfor kommunen at dette 

innebærer en omgjøring av dispensasjonsvedtaket som det ikke er rettslig grunnlag for. Utbygger vil 

kunne påklage kommunens vedtak til Fylkesmannen. 

 

Om utbyggingsplanene for vindkraftverket blir forsinket eller forhindret som følge av at kommunen 

legger til grunn at dispensasjonsvedtaket er ugyldig eller ikke omfatter vindkraftverket som nå 
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planlegges, vil kommunen kunne bli møtt med et erstatningskrav fra utbygger. Utbygger vil videre 

kunne be Olje- og Energidepartementet om at anleggskonsesjonen skal gis virkning som statlig plan, 

med den følge at tiltaket ikke lenger vil være avhengig av at kommunen gir dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. 

 

Om kommunen selv ønsker å utarbeide reguleringsplan for tiltaket, bør dette avklares på et tidlig 

stadium for at prosessene kan bli tidsmessig samordnet på en god måte. I forarbeidene til PBL heter 

det at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være til stede når det foreligger en endelig konsesjon 

etter energiloven. 

 

Alsaker har anført at kommunens dispensasjonsvedtak lider av tre saksbehandlingsfeil:  

 

 Manglende nabovarsling 

 Manglende underretning om dispensasjonsvedtaket 

 Mangelfull begrunnelse  

 

I tillegg har Alsaker hevdet at det er tvilsomt om det forelå materiellrettslig adgang til å dispensere 

etter PBL § 19-2  

 

 

Manglende nabovarsling 

 

Det er på det rene at naboer/ gjenboeres interesser blir berørt av vindkraftverket. Ordlyden i PBL 

§19-1, jf. § 21-3 andre ledd tilsier derfor at det ikke var formelt grunnlag for å unnlate 

nabovarsling. Bestemmelsene om unntak fra varslingsplikten i PBL § 21-3 fjerde og femte ledd 

anses ikke å komme til anvendelse. Vurderingen er at det etter dette burde vært sendt nabovarsel før 

kommunen behandlet søknaden om dispensasjon. 

 

Neste spørsmål blir om saksbehandlingsfeilen i form av manglende nabovarsling vil få konsekvenser 

for gyldigheten av dispensasjonsvedtaket. Ved vurderingen av om manglende nabovarsling får 

konsekvenser for dispensasjonsvedtakets gyldighet, må en først vurdere om feilen kan ha virket inn 

på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Dersom feilen ikke kan ha virket inn, vil ugyldighet på grunn 

av feilen være utelukket. Om man kommer til at feilen kan ha virket inn, må det foretas en nærmere 

vurdering av om dette medfører ugyldighet. 

 

Kommunen har i vedtaket om dispensasjon vist at naboer og andre interessenter var tilstrekkelig 

hørt gjennom konsesjonsbehandlingen, og at det derfor var grunnlag for å unnlate nabovarsel. 

Søknaden om dispensasjon gjaldt akkurat det samme tiltaket som konsesjonen gjelder. Det fremgår 

av søknaden av 18.08.2015 at det søkes om dispensasjon for «det konsesjonsgitte Frøya 

vindkraftverk». 

Det framgår av NVEs anleggskonsesjon at det ble holdt offentlige møter i forbindelse med melding 

om planlegging av Frøya vindkraftverk i 2002. Videre framgår at konsesjonssøknad ble sendt på 

offentlig høring i 2004, og at det i den forbindelse ble holdt offentlige møter. Det framgår også at 

planendringssøknad fra 2012 ble sendt på høring med frist 15.05.2012, samt at det ble holdt møte 

med lokale og regionale myndigheter og offentlig møte på Sistranda 26.03.2012, hvor NVE og 

tiltakshaver orienterte om prosessen og prosjektet. Naboer, gjenboere og andre berørte hadde 

gjennom konsesjonsbehandlingen god anledning til å fremme sine synspunkter om vindkraftverket. 

 

Spørsmålet om manglende nabovarsling kan ha innvirket på dispensasjonsvedtakets innhold må 

vurderes ut fra situasjonen slik den var i 2016. Forutsetningene for prosjektet var ikke endret fra 

konsesjon ble gitt i 2012 til dispensasjon ble omsøkt i 2016. Spørsmål om den nærmere 

konkretisering av utbyggingsplanene, slik som turbinhøyde og plassering av turbinene, ble først 

aktualisert i forbindelse med utbyggers Detaljplan/ MTA som ble utarbeidet i 2018. Det er 
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usannsynlig at det ved nabovarsling om dispensasjonssøknaden ville kommet argumenter som 

kommunen ikke allerede var kjent med gjennom den omfattende medvirkningsprosessen forut for 

konsesjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at 

vedtaket er gyldig. 

 

 

Manglende underretning 

 

Det er på det rene at naboer og gjenboere ikke ble underrettet om vedtaket om dispensasjon. Det 

framgår av FVL § 27 at «partene» skal underrettes om vedtaket så snart som mulig. Alsaker har i 

brev hevdet at naboer og gjenboere til vindkraftverket må anses som parter i dispensasjonsvedtaket, 

at de derfor hadde krav på underretning om vedtaket, og at manglende underretning fører til at 

dispensasjonsvedtaket er ugyldig. 

Det kan stilles spørsmål ved om naboer og gjenboere var å anse som parter i dispensasjonssaken. 

Eckhoff og Smith skriver at naboer til et byggetiltak neppe vil anses som parter bare fordi tiltaket 

vil være til en viss sjenanse for dem, men at de vil kunne få partsstilling dersom tiltaket vil hindre 

dem i å utøve sine rettigheter eller medføre vesentlig skade for dem. Avgjørelsen beror på en 

skjønnsmessig vurdering. 

Det er ikke nødvendig å ta stilling til om naboer og gjenboere hadde partsstatus i 

dispensasjonssaken, da brudd på FVL § 27 om underretning til parter ikke i seg selv kan ha hatt 

noen betydning for vedtakets innhold. Manglende underretning kan derfor under enhver 

omstendighet ikke føre til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig. 

 

 

Mangelfull begrunnelse 

 

Alsaker har anført at dispensasjonsvedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at det utgjør en 

vesentlig saksbehandlingsfeil som tilsier at vedtaket er ugyldig. 

Kommunen har i saksframlegget til dispensasjonsvedtaket vist til at kommunens anledning til å gi 

dispensasjon er oppfylt når endelig anleggskonsesjon er gitt, at OED kan gi konsesjonen virkning 

som statlig plan og at det vurderes som viktig at kommunen beholder området innenfor kommunens 

planverk. I følge forarbeidene til PBL § 19-2, er vilkårene for å gi dispensasjon alltid til stede når 

det foreligger en endelig konsesjon etter energiloven. Kommunen har, i forkant av 

dispensasjonsvedtaket, foretatt en grundig vurdering som endte med at kommunen valgte å tilrå 

NVE å gi konsesjon. Kommunens dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at 

vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en eventuell 

mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at vedtaket lider av innholdsmessige feil. 

 

 

Alsaker har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er grunnlag for å dispensere fra LNF-formålet 

for å etablere en stor vindmøllepark. Det er åpenbart ikke grunnlag for å si at kommunen ikke hadde 

grunnlag for å innvilge dispensasjon, i følge PBL § 19-2 – da vilkårene alltid vil være oppfylt der 

det er gitt endelig konsesjon. 

 

 

I saksbehandlingen har rådmannen blitt gjort oppmerksom på bestemmelser i PBL § 21-9. For tiltak 

som ikke igangsettes innen tre år, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dispensasjoner. Vi har bedt 

vår advokat om en vurdering av dette. Advokatens konklusjon er tydelig; Dispensasjon for Frøya 

vindkraftverk faller ikke bort etter tre år. Bestemmelsen i PBL §21-9 om bortfall av dispensasjon gjelder 

ikke for vindkraftverk som har fått anleggskonsesjon etter energiloven. Dispensasjonen gjelder så lenge 

konsesjonen varer. Utførlig vurdering finnes i vedlegg. 
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Vurdering: 

 

Rådmannen har vurdert prosessvarslet fra Steenstrup Stordrange, og utredning foretatt av Bjerkan Stav 

på vegne av kommunen.  

 

Rådmann vurderer saken slik:  

 

1. Dispensasjonssaken burde vært nabovarslet. Rådmannens vurdering er likevel at manglende 

nabovarsling ikke kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha 

virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig 

 

2. Underretning til parter har ingen betydning for vedtakets innhold. Rådmannen anser at 

manglende underretning ikke fører til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig 

 

3. Rådmannen anser at kommunens dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at 

vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en 

eventuell mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at vedtaket lider av innholdsmessige 

feil. 

 

Rådmannen støtter seg til advokatens vurderinger og innstiller til kommunestyret at 

dispensasjonsvedtaket - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, sak 49/16, er gyldig. Da dette 

ikke er et enkeltvedtak, kan ikke dette påklages. 
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HØRINGSUTTALELSE FRA FRØYA KOMMUNE - DETALJPLAN OG  MTA - 

FRØYA VINDKRAFTVERK, TILLEGGSUTTALELSE  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever 

derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere 

kommuniserte planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 26/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere 

kommuniserte planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
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Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

 

Rådmanns forslag: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt 

vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI 

til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til 

NVE så raskt dette foreligger. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

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

 

1.  Formannskapet instruerer rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte 

vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og 

turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å 

etablere annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs 

konsesjonsvedtak fra 2012. 

 

 

2.  Formannskapet instruerer rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte 

strekpunkt. 

  

 

3.  Formannskapet legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 

3 år, hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede 

konsesjonsområdet er igangsatt innen utløpet av treårsfristen. 

 

4.  Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA 

eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune 

oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger.Vi ber om at NVE avventer behandlingen 

til etter folkeavstemningen. 

 

Falt med 4 mot 3 avgitt av Ap. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  
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Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi 

negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya 

kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i 

tråd med tidligere kommuniserte planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller 

NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig 

behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av V, H, Sp og Frp. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 166/18 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk med følgende 

endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt på 

veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne grunnlag for 

detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fartshumper ved Nabeita 

oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området i et 

folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede turgåing til 

ønskede områder. 

 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av masseuttak og deponi, da dette kan ha innvirkning på 

elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i konsesjonsområdet, slik 

at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. Dette begrunnes med at antallet 

turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging i det viktige naturområdet Røssvassmyra og redusere 

kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til fødesøksområdene reduseres. 

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke noen 

hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i hekkeperiode for hubro 

skal unngås.  

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  
 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides av 

utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler ved 

innkjøringen til konsesjonsområdet. 
 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen igjen.  

 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før anleggsstart. 

 

Enstemmig. 
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9. Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer 

 

 
Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 18 mot 3 stemmer 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.18: 

 

Rep. Kristin Strømskag erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Sp: 

I første rekke: 

 

Frøya kommune vil ikke tilrå den framlagte MTA med detaljplan for Frøya vindkraftverk, og er av den 

oppfatning at de foreslåtte endringen bare innebærer praktiske og økonomiske hensyn tatt av utbyggeren på 

bekostning av natur- og miljøkvalitetene i og utenfor konsesjonsområdet. Frøya kommune ber 

konsesjonsinnehaveren forholde seg til de opprinnelige planene, med maksimal navhøyde på 84 meter på 

vindmøllene. 

 

Falt med 10 mot 12 stemmer avgitt av Frp. H, V, Sp og Sv. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Ap: 

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekas for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer avgitt av Pål Terje Bekken, Ann Kristin Kristoffersen og Helge Borgen. 

 

Tillegg i pkt 4: 

Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging I det viktige 

naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til fødesøksområdene 

reduseres. 

 

Enstemmig. 

 

Tillegg pkt 5: 

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

Enstemmig. 
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Nytt punkt: 

Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av Sv og Sp. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 192/18 

 

Vedtak: 
Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk med følgende 

endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt på 

veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne grunnlag for 

detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fatshumper ved Nabeita 

oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området i et 

folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede turgåing til 

ønskede områder. 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av massetak og deponi, da dette kan ha innvirkning på elementer 

tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin nr. 1 og 2 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i konsesjonsområdet, slik at 

de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. Dette begrunnes med at antallet  

turbiner er redusert til 14, og det er mulig å unngå Røssvasmyra innenfor konsesjonsområdet.  

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke noen 

hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i hekkeperiode for hubro 

skal unngås.  

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides av 

utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler ved 

innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen igjen. 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før anleggsstart. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  
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«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt 

vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI 

til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til 

NVE så raskt dette foreligger. 

 

 

Vedlegg: 
 

Vedtak i KST-sak 166/18 – Høring av detaljplan og MTA – Frøya vindkraftverk 

Forslag på brev til NVE (Alsaker) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt et forslag på brev, utarbeidet av advokat Alsaker på vegne av «Nei til 

vindkraftverk på Frøya». Brevet er utformet som en henvendelse til NVE fra Frøya kommune. I brevet 

ber Alsaker om at: 

 

1. Frøya kommune henstiller om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero, og at Frøya 

kommune inngir et nytt tilsvar til NVE etter at folkeavstemningen er avholdt 

2. Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer vesentlige 

endringer i relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik kommune 

oppfatter konsesjonsvilkårene, at NVE først må ta stilling til om de vesentlige endringene som 

søknaden av 19.11.2019 representerer kan godkjennes. Først deretter kan MTA-søknad 

behandles. 

 

Formannskapet har bedt rådmann saksbehandle dette brevet.  

 

Slik rådmann tolker dette er Frøya kommunestyre langt på vei enig i flere punkt som Alsaker berører i 

sitt brev. Rådmann viser da til at Kommunestyret i Frøya kommune behandlet høring av detaljplan/ 

MTA for Frøya vindkraftverk i møte den 13. desember 2018 – sak 166/18. Kommunestyret vedtok en 

høringsuttalelse – se fullstendig høringsuttalelse i vedlegg, der kommunen tilrår detaljplan/ MTA for 

Frøya vindkraftverk med visse spesifiserte endringer.  

 

Følgende ble vedtatt om høyden på vindturbinene: 

 
Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, 

særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter 

til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for 

fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsene. 

 
Rådmann foreslår derfor at Frøya kommune forsterker vedtaket, spesielt knyttet til høyden på 

vindmøllene, noe også Alsaker utdyper i sitt forslag til brev. 

 

I punkt 6 i vilkårene som er fastsatt i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya vindmøllepark av 

03.10.2016. Her heter det: 

 

«….Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av tiltaket slik 

det er spesifisert i konsesjonssøknaden, skal dette fremlegges i detaljplan. Eventuell 

detaljplan skal vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av vindturbiner og 
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adkomst- og internveier. Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn for miljø-, 

transport og anleggsplan». 

 

I den opprinnelige konsesjonssøknaden fra mars 2012 var størrelse per turbin spesifisert til å være på 

mellom 2,3 og 3 MW. Videre var det i konsesjonssøknaden fra mars 2012 spesifisert at navhøyde ville 

være mellom 60 og 100 meter, mens rotordiameter ville ligge mellom 70 og 100 meter. Dette ville etter 

det tiltakshaver selv har opplyst typisk gitt en vindmølle med totalhøyde på 135-150 meter. 

 

I tiltakshavers søknad til NVE av 19.11.2018 er de opprinnelige spesifikasjoner vesentlig endret. Det er 

nå tale om turbiner på 4,2 MW. Videre er det nå søkt om navhøyde på 112 meter, og rotordiameter på 

136 meter. Dette vil gi en totalhøyde på vindmøllene på 180 meter.   

 

Alsaker berører også den planlagte folkeavstemningen i sitt brev. Rådmann viser her til kommunestyrets 

vedtak om ny folkeavstemning, K-sak 03/19, datert 31.01.2019: 

 

Frøya kommunestyre vedtar en ny forlkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya. Dette 

med bakgrunn i det store engasjementet fra Frøyas innbyggere i denne saken.  

 

Det forutsettes at folkeavstemingen blir avholdt så snart som mulig. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen viser til K-sak 166/18, 13.12.2018, «Høring av detaljplan og MTA - Frøya vindkraftverk» 

og anbefaler at kommunestyret forsterker sin uttalelse da de planlagte vindmøllene med en totalhøyde på 

180 meter medfører en stor endring av tiltaket sammenlignet med det som har blitt presentert i søknad 

og forarbeidet til anleggskonsesjonen.  

 

I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en ny folkeavstemning på Frøya, JA/NEI 

til vindkraft, dato for gjennomføring av avstemningen er satt til 02.04.19. 

 

Ut fra dette innstiller rådmann på at Frøya kommunestyre forsterker uttalelsen til detaljplan/ MTA og 

foreslår følgende punkt som kan oversendes NVE:  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt 

vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI 

til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til 

NVE så raskt dette foreligger. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/298 

Sak nr: 

14/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

14/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.02.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 19.02.18 

 



Saknr: 15/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/463 

Sak nr: 

15/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

15/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.01.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 31.01.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 31.01.19 

 



Saknr: 16/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/464 

Sak nr: 

16/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

16/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Referat styringsgruppa 24.01.19 

Årsrapport 2018 Fosen tingrett 

 



Saknr: 17/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/385 

Sak nr: 

17/19 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

014 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

17/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

DELEGERING TIL VALGSTYRET - KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2019 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL 

STEMMESTYRENE, ANTALL STEMMEKRETSER OG OPPTELLINGSMÅTE 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunenstyret delegerer myndighet til valgstyret i følgende saker når det gjelder 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

 

1. Oppnevne medlemmer til stemmestyrene. 

2. Avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 

 
 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok utvalgssak 133/15 (arkivsak 15/1543) at 

formannskapet i Frøya kommune skulle være valgstyre for gjennomføringen av valgene i 

perioden 2015-2019. 

 

I kommunen delegeringsreglement mangler imidlertid noen delegeringer av myndighet til 

valgstyret.   

Kommunestyret har per definisjon ikke delegert fra seg myndigheten i følgende punkter i 

valgloven: 

 

1. Oppnevne medlemmer til stemmstyrene (jmf. §4-2 i valgloven) 

2. Avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i (jmf. §9-3 (1) i 

valgloven) 

 

Dette er punkter som i følge valgloven kan delegeres til valgstyret av kommunestyret, men som 

også kommunestyret selv kan avgjøre. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig at myndigheten i punkt 1 og 2 i 

saksopplysningene delegeres til valgstyret. Dette grunnet at valgstyret har hyppigere møter enn 

kommunestyret og at valgstyret har mer kjennskap til valggjennomføringen i praksis. 
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Frist for å melde endringer rundt stemmekretster er 31.mars valgåret. Dette meldes da inn til 

sentral matrikkelmyndighet. 

 

 

 

 



Saknr: 18/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/428 

Sak nr: 

18/19 

Saksbehandler: 

Torny Dahlø Sørlie 

Arkivkode: 

H12 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/19 Hovedutvalg for drift 25.02.2019 

18/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

PLAN OG DESIGNKONKURRANSE - FRØYA HELSE- OG OMSORGSSENTER  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og 

omsorgssenter godkjennes. 

 
1. Hjerterom – Link Arkitektur AS 

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS 

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er 

foretatt forhandlinger med tilbyderne. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 25.02.2019 sak 8/19 

 
Vedtak: 

Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og omsorgssenter 

godkjennes. 

 
3. Hjerterom – Link Arkitektur AS 

4. Frøyahagene – Arkitema Architects AS 

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er foretatt 

forhandlinger med tilbyderne. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og omsorgssenter 

godkjennes. 
1. Hjerterom – Link Arkitektur AS 

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS 

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er foretatt 

forhandlinger med tilbyderne. 

 

 

Vedlegg: 
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- Juryens sluttrapport – samlet vurdering 

- Juryens sluttrapport – individuell vurdering 

- Erichsen og Horgen AS – Vurdering av energieffektive løsninger 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Juryen har bestått av følgende medlemmer: 
1. Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune – konstituert rådmann 

2. Ann Kristin Sandvik, Frøya kommune – virksomhetsleder Pleie- og omsorg 

3. Otto Falkenberg, Frøya kommune – arkitekt 

4. Pål Terje Bekken, Frøya kommune – politisk representant 

5. Arvid Hammernes, Frøya kommune – politisk representant 

6. Astrid Reikvam, Arkitektformidling – sivilarkitekt MNAL (Juryens formann) 

Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam har vært engasjert som leder for juryen og utarbeidet juryens 

rapporter (individuell og samlet). Sven Hoff Johnstad i Abakus AS har vært engasjert som ansvarlig for 

konkurransetekniske forhold, samt som konkurransefunksjonær. Ekstern prosjektleder Ivar Sæter i 

XPRO AS og kommunens prosjektleder Torny Lillian Dahlø Sørlie har deltatt i juryens møter for KS 

og oppfølging av programkrav. 

Erichsen og Horgen AS er engasjert for ekstern vurdering av evalueringskriteriet energieffektive 

løsninger. Notat er utarbeidet som eget vedlegg og konklusjon er inkludert i evalueringsrapporter. 

 

Deltagere/prekvalifiserte arkitekter: 
1. Arkitema Architects AS 

2. Link Arkitektur AS 

3. Streken AS i samarbeid med Ratio AS 

Mottatte forslag: 

Det er bekreftet og dokumentert at følgende forslag er mottatt rettidig innen 18.01.2019: 

Motto (alfabetisk rekkefølge): Leveranse: 
    

«Frøyahagene» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Hjerterom» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Lophelia» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

 

 

Utstilling / offentliggjøring av forslagene: 

Forslagene ble offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 31. januar 2019 og plansjer ble stilt ut for 

offentligheten i slutten av uke 5. Det ble tilrettelagt for å kunne gi synspunkter på forslagene fra 

lokalmiljøet til kommunen frem til 10. februar 2019. Tilbakemeldingen ble samlet forelagt juryen før 

endelige konklusjoner i juryens rapporter. 

 

Jurymøter: 

Juryen har hatt følgende 4 evalueringsmøter i januar og februar 2019 før det ble konkludert med vinnere 

av konkurransen: 23.01, 30.01, 06.02 og 13.02.2019 (siste møte som Skype møte) 

Protokoll for kritikk samlet og individuell ble signert og anonymiteten ble deretter brutt ved at 

navnekonvolutt og pristilbud ble åpnet. Juryens avgjørelse ble deretter offentliggjort. 

 

Evaluering:    

Forslag til løsninger er evaluert etter de forutsetninger som er beskrevet i konkurranseprogrammet.  

Gjennom prosjektkonkurransen er det forutsatt å finne fram til de løsningsforslagene som samlet sett 

ivaretar konkurransens forutsetninger og krav på en best mulig måte. 

Juryens rapport inneholder både samlet vurdering av forslagene og juryens konklusjoner fra juryarbeidet 

samt individuelle vurderinger, som dokumentasjon for juryens konklusjoner. 
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Kriterier for bedømmelse. 
I uprioritert rekkefølge er følgende kriterier grunnlag for juryens bedømmelse av mottatte 

løsningsforslag:  

 

Arkitektonisk grep 

Prosjektet vurderes ut fra arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til funksjoner, landskap, 

omgivelser forøvrig, samt materialvalg. 

Byggets utforming som helsebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet vurderes. 

Det forutsettes solid robust materialbruk av varig kvalitet. Det skal være fokus på lave LCC kostnader 

og driftsoptimale løsninger. 

 

Forholdet til omgivelser 

Prosjektet vurderes ut fra samlet helhetlig disponering av tomten med plassering av bygninger og 

utendørs funksjoner, samt adkomstforhold og varelevering.  

Adkomst situasjon gangveier og uteoppholdsareal er særlig vesentlig å vurdere i forhold til anleggets 

øvrige funksjoner.  

 

Funksjonalitet 

Prosjektet vurderes ut fra oppfyllelse av gjeldende funksjonsanalyse og romprogram. Universell 

tilgjengelighet vurderes særskilt.  

Prosjektets utviklingsmuligheter og potensialet for videre bearbeiding, vurderes i sammenheng med 

generelle vurderinger av konseptets generalitet og fleksibilitet. 

 

Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet vurderes spesielt, da dette er av stor betydning for prosjektets 

totaløkonomi.  

Hvordan arealene utnyttes, samt brutto- /nettoareal, sjekkes da spesielt.  

Andre særskilte forhold knyttet til tekniske løsninger som vurderes å være kostnadsdrivende vil også bli 

vurdert. 

 

Energieffektive løsninger  

Miljøambisjonen for prosjektet er at det skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. Det legges 

til rette for solceller/solfangere, og det skal være forenklede og bygningsintegrerte ventilasjonsløsninger. 

Det skal planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og 

utvendig overflater. Det skal også vurderes nye løsninger for lavkarbon-betong i grunn og fundamenter. 

 

Kåring av vinnere 

Først etter at juryen har avsluttet evalueringsarbeidet og sluttprotokollen er signert, vil pris 

/deltakerinformasjon gjøres kjent (anonymiteten brytes). 

Det er kåret 2 vinnere som er rangert. Rangering gjøres kjent for deltakerne før kontraktsforhandling. 

Det er kommunens intensjon å videreføre oppdraget med den vinneren som av juryen er rangert som 

best. 

Juryens kåring av vinner(e) av plan- og designkonkurranse skal behandles politisk. Det vil da bli tatt 

endelig stilling til videreføring av foreliggende utkast og ev. andre kontraktsmessige forhold.     

 

 

Vurdering: 

Juryen har i sitt arbeid forholdt seg til gjeldende konkurranseprogram med alle vedlegg og 

evalueringskriterier. Likebehandling av forslagene etter disse kriteriene, har vært vesentlig i juryens 

arbeid.  
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Hvordan ny bebyggelse skal fungere med de vær, vind og tomtespesifikke forhold som er på stedet, har 

særlig vært tema i juryens arbeid. Plassering av volum, utsikt og anleggets uteoppholdsareal samt 

offentlig gangvei er da vektet i forhold til dette.  

Det er i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan helsehuset er forutsatt å kunne bidra til at brukere 

/pasienter skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Effektive fleksible funksjonsareal og kvalitativt gode 

fellesareal vil best ivareta dette. Fellesareal som kan fungere godt for nærmiljøet forøvrig, har også 

særlig blitt vurdert.  

De prosjektene som samlet sett best svarer ut oppgaven etter gjeldende konkurransegrunnlag, kåres som 

vinnere. 

 
1.Arkitektonisk grep 

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som institusjonsbebyggelse. 

Mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et 

godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet forøvrig. Alle konkurranseforslagene viser løsninger 

hvor disse forhold er vektlagt. Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte 

uteoppholdsareal i alle forslagene. «Frøyahagene» etablerer i tillegg atrium, som også sikrer tett dialog 

mellom utvendige og innvendige areal i størst mulig omfang. 

 

Det ble i konkurransegrunnlaget åpnet for at reguleringshøyder og bebyggelsens avgrensning mv. vil 

kunne avvike noe fra gjeldende regulering, men da forutsatt å kunne behandles som mindre vesentlig 

endring med ev. dispensasjon fra planen i et videre prosjektforløp. Både «Frøyahagene» og «Hjerterom» 

viser noe avvik, som da er forutsatt å kunne behandles som mindre vesentlig endring i forhold til 

reguleringsplanen i samsvar med konkurransegrunnlagets spesifikasjoner for dette. 

 

Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og dagslysforhold i både 

«Frøyahagene» og «Lophelia» på en god måte. «Hjerterom» er gitt de beste utsiktsforhold for 

bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer begrenset utsikt. Det er også 

mer uklart hvordan «Hjerterom» planlegger massebalanse i øst, når naturlig lavere nivå ikke benyttes 

for bokollektivet. 

 

Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i «Frøyahagene» og 

«Hjerterom». «Hjerterom» har også valgt repeterende skrådde tak tilsvarende stedlig bebyggelse mot 

sjøen. Juryen er imidlertid her noe usikker på tekniske løsninger i takoverganger og formmessige 

løsninger mot de større volumene til helsehuset. Juryen har vurdert at «Frøyahagene» sammenstiller 

saltak på en god måte med referanser til både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige 

tekniske installasjoner som solceller/solfangere på tak. «Lophelia» viser flate tak med tekniske rom 

plassert på disse. Juryen mener plassering av solceller/solfangere ikke er tydelig nok begrunnet i 

forslaget. 

 

Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Både «Hjerterom» og 

«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god oversikt og 

gjenkjennelse. «Lophelia» viser mindre varierte fasader slik at gjenkjennelse og markering av ulike deler 

av anlegget er mindre god. «Hjerterom» etablerer lite markant fasade mot hovedvei, slik at adkomst mot 

denne er for lite tydelig. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende varierte fasader og 

god markering av anlegget mot hovedvei, samt sikring av brukshus med særpreg for nærmiljøet 

forøvrig. 

Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i alle 

forslagene. Forslagene viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig. 

 

 

 
2.Forhold til omgivelsene 
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Alle forslagene viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede areal og dertil varierte 

kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på Frøya. Etablering av 

skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig. Alle forslagene viser løsningen hvor dette 

er vektlagt. «Frøyahagene» har også etablert 3 indre gårdsrom, som ytterligere sikrer helt skjermede 

uteoppholdsareal på en god måte. Juryen mener disse gårdsrommene gir anlegget kvaliteter i 

grensesnittet mellom utvendige og innvendige areal. 

Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært av små 

busker og gress/myr. Både «Lophelia» og «Frøyahagene» viderefører dette grepet på en god måte i 

forslagene. For «Hjerterom» er arealene ytterligere bearbeidet med større omfang fast dekke, som juryen 

mener i mer begrenset grad er tilpasset stedlig vegetasjon med mer landlig preg og dertil værforhold. 

 

De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert gangvei 

mellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg med fast dekke og adkomstvei for bil til 

hovedinngang, samt hager/fellesareal tett mot denne. Juryen mener forutsetningene med offentlig 

gangvei gjennom området, på denne måten blir forringet, når den skal kombineres som bilvei og ligge 

tett på hager/fellesareal. «Lophelia» foreslår gangvei hvor generasjonslekeplass og sansehager ligger 

langs denne strengen, samt at den krysser daglig og direkte forbindelse mellom helsehuset og 

bokollektivet. Juryen mener gangveien på denne måten i mindre grad sikres som tydelig offentlig 

gangforbindelse gjennom området. «Frøyahagene» viser mer offentlige aktiviteter langs gangvei og 

fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på denne måten, 

best løser gangvei som tydelig offentlig gangforbindelse, med merverdi gjennom området. 

 

Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet plassert mot 

syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd på egnet måte, mens 

bokollektivets sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig kobling til innvendige fellesareal. I 

«Frøyahagene» er helsehusets sansehage ikke tydelig koblet mot dagsenteret som etterspurt. Bruk av 

sansehagene som atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede uteoppholdsareal, 

samt kvaliteter med mye dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt tydelig grep for 

etablering av sansehager. 

Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke trafikanter.  

I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet plassdannelse, slik at 

parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter parkeringsareal så tett mot 

hovedinngang, at hyggelige oppholdsareal i mindre grad kan løses ved denne. Hovedinngang er også 

plassert i ytterkant av anlegget, vurdert som en mindre optimal løsning. «Hjerterom» plasserer parkering 

i egnet avstand til sentral hovedinngang, men biladkomst for leveranser trekkes unødig lang inn i 

området ment for myke trafikanter. «Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra hovedinngang, 

slik at gode oppholdsareal kan sikres ved denne. 

Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 

mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen. 

 

 

 
3.Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles i soner og 

todelt dagsenter er forutsatt med egen avdeling for demente og utgang til sansehage. I «Lophelia» er 

dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje blir på denne måten ikke inkludert mot 

dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre 

godt løst. «Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er 

dagsenter i «Frøyahagene» best løst med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget mot 

hovedadkomst. Forslaget viser imidlertid også en del av dagsenteret i etasjen over hovedplanet, som er 

vurdert som mindre optimalt for sambruk. Direkte kontakt fra dagsenter mot sansehage mangler også i 

dette forslaget. «Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt, med tett kobling av 

arealene for fleksibel sambruk.  
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Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» og «Frøyahagene» viser dette løst, er også 

vurdert av juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og for nærmiljøet 

forøvrig. «Lophelia» har plassert kantine i avstand til dagsenter, som er vurdert som mindre godt, for 

best mulig sambruk av disse arealene.  

 

Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot kantines areal. 

Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for kjøkken og kantine. 

«Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantine. Juryen mener dette er en 

mindre god løsning, for effektiv kantinedrift. 

Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan i alle forslagene. 

«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser imidlertid best kobling av disse arealene mot øvrige fellesareal for 

effektiv og fleksibel bruk. 

 

Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene. 

Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i alle forslagene. «Lophelia» og «Frøyahagene» 

etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom på en god måte. Særlig «Frøyahagene» etablere best 

utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset.  

Adkomst til pasientrommene i helsehuset løses best i «Lophelia» og «Frøyahagene» da korridor er 

vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot 

korridor via atrium, som er vurdert som en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette 

korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for helsehusets 

pasientrom. 

 

Pårørende leilighet er generelt lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i helsehuset i «Lophelia» og 

«Hjerterom» på hensiktsmessig måte. «Frøyahagene» har etter juryens vurdering vist pårørende leilighet 

for tett koblet mot ansatte areal. 

Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan i alle konkurranseforslagene. «Lophelia» og 

«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i samsvar med 

konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er etablert for de med bolig i 2. etasje, da 

helsehuset er lagt lavere i terrenget i disse forslagene. «Hjerterom» etablere best utsikt til flest mulig i 

bofellesskapet på en god måte, da disse boligene er plassert øst i området.  

Tilsvarende pasientrom i helsehuset løser «Lophelia» og «Frøyahagene» best adkomst situasjon til 

boligene i bokollektivet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 

«Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium (som i helsehuset), som er vurdert som en 

svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer 

institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for bokollektivet. 

Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. «Lophelia» og 

«Hjerterom» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets hovedplan på en god måte. 

I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. Denne plasseringen er vurdert av juryen 

som noe mindre sentral for effektiv drift. 

 

 
4.Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for prosjektets 

totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt vurdert. 

Både «Lophelia» og «Frøyahagene» foreslår noe nettoareal utover programareal. Juryen mener generelt 

det er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektene er vurdert 

om de har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal økningene er jevnt 

fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det vurdert som realistisk å nedskalere disse til programareal, 

uten at dette går på bekostning av prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil 

gi tilsvarende reduksjon i bruttoareal. 

«Hjerterom» er vurdert av juryen tydelig å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en svært god 

måte.  
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Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et videre 

prosjektforløp. 

 
5.Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektenes energieffektive løsninger. 

Det er vurdert at de tre forslagene i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget, 

enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike kriteriene eller ved å vise forståelse for hva 

som kreves ved å dokumentere oppfyllelse. Eksempel på dette er bæreevne i trekonstruksjon i forhold til 

planlagte bygning, eller ved å beregne energibehovet. Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, 

energi og miljø er tilstede i alle forslagene. 

Løsningsforslaget «Lophelia» fremstår som det forslaget som oppfyller kriterier knyttet til energi og 

miljø i konkurransen noe bedre enn «Hjerterom» og «Frøyahagene». 

 

 

Konklusjon 

Konkurransedeltakerne i begrenset plan- og designkonkurranse for Frøya helse- og omsorgssenter har 

samlet sett levert et godt grunnlag for evaluering. Prosjektforslagene viser alternative løsninger for nytt 

helse- og omsorgssenter, belyst på en god måte.  

Juryen har vurdert prosjektene i forhold til arkitektonisk grep, forhold til omgivelser, funksjonalitet, 

arealøkonomi, samt energieffektive løsninger. Særlig har juryen vurdert hvordan ny bebyggelse vil 

fungere med de vær og tomtespesifikke forhold som er på dette stedet. Plassering av volum og hvordan 

uteoppholdsareal samspiller med volum og innvendige areal er også likeledes særlig vurdert, samt 

effektive funksjonsareal for sambruk og fleksibilitet. De prosjektene som samlet sett svarer best på 

oppgaven iht. gjeldende konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 

 

Prosjektene er rangert av juryen som følger: 

1. «Hjerterom» 

2. «Frøyahagene» 

 

 



Saknr: 19/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

18/2872 

Sak nr: 

19/19 

Saksbehandler: 

Tina Eltervåg 

Arkivkode: 

PLAN 5014201814 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

173/18 Hovedutvalg for forvaltning 27.11.2018 

19/19 Hovedutvalg for forvaltning 14.02.2019 

19/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR SIHOLMEN OG 

MYRATANGEN,  PLANID 5014201814  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1. Detaljregulering for Siholmen og Myratangen, PlanID 5014201814, med tilhørende 

planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser datert 07.02.19, vedtas i henhold til pbl § 

12-12. 

 

2. Gjeldende detaljregulering for Siholmen og Myratangen PlanID 1620200804 vedtatt 05.11.2004, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.02.2019 sak 19/19 

 
Vedtak: 

 
1. Detaljregulering for Siholmen og Myratangen, PlanID 5014201814, med tilhørende planbeskrivelse, 

plankart og reguleringsbestemmelser datert 07.02.19, vedtas i henhold til pbl § 12-12. 

 

2. Gjeldende detaljregulering for Siholmen og Myratangen PlanID 1620200804 vedtatt 05.11.2004, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 27.11.2018 sak 173/18 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Siholmen og Myratangen 

(1620200804) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 22.11.18 ut på 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-

10. 
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2. Rådmannen skal før sluttbehandling i kommunestyret sørge for at planens innhold og 

framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre 

suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering for Siholmen og 

Myratangen PlanID 1620200804, vedtatt 05.11.2004, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av ny detaljregulering for Siholmen 

og Myratangen PlanID 1620200804. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering for Siholmen og Myratangen, PlanID 5014201814, med tilhørende 

planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser datert 07.02.19, vedtas i henhold til pbl § 

12-12. 

 

2. Gjeldende detaljregulering for Siholmen og Myratangen PlanID 1620200804 vedtatt 

05.11.2004, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

oppheves. 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart i målestokk 1:2000 A2, datert 07.02.19  

2. Reguleringsbestemmelser datert 07.02.19 

3. Planbeskrivelse datert 07.02.19  

4. ROS- analyse, datert 22.11.18  

5. Høringsuttalelser samlet  

6. Notat av 18.01.19 om Risikovurdering av støy for peling og mulig effekt på laks i merd.  

7. Notat av 06.02.19 om Ny trafikkløsning i detaljregulering Siholmen Myratangen  

8. Tegning av ny trafikksituasjon Coop Sistranda 

9. Saksfremlegg behandling før høring og offentlig ettersyn, sak 18/2872, datert 27.11.18. 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Referat oppstartsmøte (ikke vedlagt) 

2. Planforslag, datert 16.11.18 (ikke vedlagt) 

 
Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg til behandling før høring 

og offentlig ettersyn, se vedlegg. 

 

 

Hensikt med regulering  

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for følgende:  

Flytting av liggekai fra lokalitet sør for fiskerihavna i vedtatt plan til ny lokalitet utenfor 

eksisterende molo ved fiskerihavna. Videre har planarbeidet hatt som hensikt å rydde opp i en 

del uklarheter, og oppdatere planbestemmelser og plankart. Som resultat av innspill til 

høringsfasen fra Statens vegvesen (SVV) har det blitt tilrettelagt for en mer trafikksikker 

adkomst til Coop Sistranda (f_F/K).  
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Eiendomsforhold  

Hjemmelshavere i planområdet, se Planbeskrivelse. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA) og Kommunedelplan 

for Sistranda sine bestemmelser og rammer. Det er gjort mindre endringer fra gjeldende 

Reguleringsplan sine formål som ikke endrer intensjonen med området.  

Vedtatt plan (2004) omfatter følgende arealformål: Undervisning, Andre typer bebyggelse og 

anlegg, grav- og urnelund, forretning/kontor, Forretning/industri, Næring/ kontor/tjenesteyting, 

Veg, Kjøreveg, Annen veggrunn, Kai, Turveg, Ferdsel i sjø, Småbåthavn, Fiskebruk, Frisikt.  

 

Planforslaget medfører ingen ny omdisponering av dyrket areal. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av hovedutvalg for forvaltning den 27.11.2018 sak 

18/2872. Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge 

den ut til offentlig ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Tatt ut avkjørselspil til dagens sørligste adkomst til eiendom 22/24. Planen skal vise 

planlagt fremtidig situasjon og da er denne avkjørselen tenkt sanert.  

 Byggegrense til fv.714 er redusert fra 20 meter til 15 meter ihht. innspill fra Statens 

vegvesen. 
 Det er lagt til rette for en mer trafikksikker løsning for adkomst til Coop som et resultat av innspill til 

høringsfasen fra SVV. Dette innebærer at nordlig adkomst kun blir åpen for utkjøring når ny 

adkomstvei til havna er etablert, etablering av fortau på østsiden av Fv. 714, etablering av gangfelt og 

busslommer, samt en utbedret løsning for varelevering til Coop og Byggmix. Løsningen er 

kvalitetsikret med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Det er kun regulert for de deler av 

løsningen som ligger innenfor planområdet. Det innebærer at løsningen også bør innarbeides i 

tilliggende planer for fv. 714 og for boligområdene på vestsiden av fv. 714. 

 Vegareal utenom fv. 714 er oppdatert ihht. ny håndbok N100 (2018). Dette innebærer noe 

breddeutvidelse for vegareal i planen. Skarp sving ved Siholmen tilfredstiller ikke krav i håndbok 

N100 og bør revideres når innhold i ny plan for Siholmen er avklart og planarbeidet igangsettes.  

 Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse, § 9c, for bygging av ny adkomstveg til 

Fiskerihavna før etablering av næringsareal f_N/K/T.  

 Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse, § 9d, om at nordre avkjørsel fra f_F/K (coop-

tomta) skal stenges for innkjøring når adkomstvei o_SKV ned til Fiskerihavna og 

f_SKV3 er ferdigstilt.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 27.11.2018 til 12.01.2019. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger saken som 

uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
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Innspill fra Dato Innspill Behandling i planen 

Kystverket  10.12.18 Planen vil få en viss virkning for statlige anlegg og Kystverkets interessefelt, men 

de kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til Kystverkets 

faglige virkefelt. Kystverket ser heller ikke at reguleringen fører med seg noen 

upåregnelige eller negative konsekvenser for andre interessefelt som Kystverket er 

satt til å ivareta.  

Tas til etterretning. 

Statens 

vegvesen 

10.12.18 Byggegrense 
Det er tegnet inn en byggegrense mot fv. 714 i reguleringsplanen, men den er ikke 

målsatt. Vi kan godkjenne en byggegrense på 15 meter fra midten av fv. 714. Vi 

gjør oppmerksom på at parkering og lagring omfattes av 

byggegrensebestemmelsene. Arealet mellom vegens eiendom og byggegrense må 

derfor anordnes slik at dette ikke skjer. Dette bør tas inn i planens bestemmelser. 

Avkjørsler 
Det er regulert inn en ekstra avkjørsel fra fv. 714 i forhold til eksisterende 

reguleringsplan, uten at dette er et behov som er synliggjort i planbeskrivelsen. Vi 

er derfor usikre på om det er behov for alle avkjørslene, eller om noen av dem 

kunne vært slått sammen til felles bruk for flere eiendommer. Dette ber vi Frøya 

kommune svare ut ved vedtak av planen. 

Frøya kommune har flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesen i 

forbindelse med avkjørslene til Coop og ment de har vært trafikkfarlige. I 

sammenheng med arbeidet med reguleringsplanen for Siholmen/Myratangen har 

Frøya kommune en mulighet til å regulere avkjørslene slik at de blir mer 

hensiktsmessige med tanke på plassering i forhold til parkeringen, og få bedre 

trafikksikkerhet. Det bør ellers knyttes en bestemmelse til samtlige avkjørsler som 

sier de skal bygges i henhold til Statens vegvesens retningslinjer. 

Faglige råd: 

 det bør lages en bestemmelse som sier at arealet mellom byggegrensen 

og fylkesvegen ikke tas i bruk som parkeringsplass eller areal for lager. 

 dagens avkjørsler til Coop bør reguleres og bygges om, for å gi en bedre 

plassering av adkomst i forhold til parkeringsplassen, og for å bedre 

trafikksikkerheten. 

 det bør lages en bestemmelse som sier at alle avkjørsler skal bygges i 

henhold til Statens vegvesens retningslinjer. 

 

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen redegjør for 

hvordan faglige råd er tatt inn og/eller vurdert. 

Tas til etterretning. 

Byggegrense endret til 15 

meter.  

 

 

 

 

 

 

 

Sørligste avkjørselspil på 

eiendom 22/24 er fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bestemmelse §3.8 c 

 

Trafikksituasjonen er 

gjennomgått og det er lagt 

inn endringer i plankart, 

bestemmelser og 

beskrivelse, se kap.4.11.1  

og bestemmelse 9 d. 

Se bestemmelse §3.11 a 

 

Fylkesmanne

n i Trøndelag 

17.01.19 Landbruk 
Det er positivt at det er tatt inn bestemmelser som sikrer ivaretakelse av matjorda 
for arealer som ble regulert til andre formål i gjeldende plan. 
Klima og miljø 
Det forstås slik at det nå ikke åpnes for etablering av ny boligbebyggelse i planen. 
De hensyn vi har kommentert i vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeidet synes i tilstrekkelig grad å være ivaretatt i det planforslaget som nå 
er lagt ut til høring. 

Tas til etterretning 

Trøndelag 
fylkes-
kommune 

17.12.18 Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk 
fredete kulturminner på landsiden. Det vises til den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe 
spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles. 

Tas til etterretning. 

Mattilsynet 29.11.18 Mattilsynet har ingen merknad til planforslaget. Tas til etterretning. 
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NTNU 

Vitenskapsm

useet 

07.01.19 NTNU vitenskapsmuseet gir en oversikt over hvor det er gjort tidligere 

registreringer uten funn i nærheten. Dette er gjengitt i kapittel om kulturminner. 

NTNU Vitenskapsmuseet har med bakgrunn i dette ingen anmerkninger til 

reguleringsplanen slik den foreligger, men minner om meldeplikten.  

Tas til etterretning 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak.  

 

Vurdering: 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Innsigelser 

Det er ikke mottatt innsigelser til planforslaget og kommunestyret kan gjøre endelig 

planvedtak. 

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Siholmen og Myratangen med planID 5014201814, vedtas.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

18/3411 

Sak nr: 

20/19 

Saksbehandler: 

Arvid Hammernes 

Arkivkode: 

Q11 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

9/19 Hovedutvalg for drift 25.02.2019 

20/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

OMKLASSIFISERING AV DEL AV FV. 716 - FLATVAL  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune tar forslag fra Statens vegvesen i brev av 12.12.18 om omklassifisering av del av fv. 716 

på Flatval til etterretning. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 25.02.2019 sak 9/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune tar forslag fra Statens vegvesen i brev av 12.12.18 om omklassifisering av del av fv. 716 på 

Flatval til etterretning. 

 

Enstemmig. 

 
Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar forslag fra Statens vegvesen i brev av 12.12.18 om omklassifisering av del av fv. 716 på 

Flatval til etterretning. 

 
Vedlegg: 

Brev fra Statens vegvesen av 12.12.18 

Kart fra Statens vegvesen 

Rundskriv 97/13 – Retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres – ikrafttredelse av 

veglovens § 7    

 

Saksopplysninger:     

Statens vegvesen har i brev av 12.12.18 foreslått omklassifisering av del av fv. 716 på Flatval til kommunal 

veg.  Det vises til at vegen er lagt om i forbindelse med bygging av ny fv. 716 forbi Flatval.   

 

Vedlagte kart viser med grønn farge vegen som foreslås omklassifisert.  Veglengden er 1300 meter. 

 

Det opplyses at omklassifisering ikke kan tre i kraft før vegen oppfyller tekniske krav i samsvar med 

retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.  Det vises til at Statens vegvesen/Trøndelag fylkeskommune 

skal i samråd med ny vegeier skrive en protokoll for overlevering.  Vedlagte rundskriv 97/13 brukes bl.a. i den 

forbindelse.   

     

Vurdering: 

Forslaget om omklassifisering kan forstås ut fra at vegen er omlagt.  Det vil være viktig å se på særlig 

veidekkets tilstand ved overlevering.    



Saknr: 20/19 

 



Saknr: 21/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/305 

Sak nr: 

21/19 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

P30 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

32/19 Formannskapet 26.02.2019 

21/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

TRONDHEIM HAVN IKS - GODKJENNING AV INDRE FOSEN KOMMUNE SOM 

DELTAKER I HAVNESELSKAPET  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden 

av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, 

godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 32/19 

 
Vedtak: 
1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen 

kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med 

henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 

 

Enstemmig. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av 

Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, 

godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 

 

Vedlegg: 
1. Brev fra Trondheim Havn IKS – godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i havneselskapet. 

2. Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS – anmodning om politisk behandling. 

3. Trondheim Havn IKS – Indre Fosen - deltakelse i Trondheim Havn IKS  

 

 
Saksopplysninger:   

Trondheim Havn IKS oversender ved epost den 04.02.2019 henvendelse til eierkommunene i Trondheim Havn 

IKS forespørsel om godkjenning av ny eierkommune i havneselskapet, nærmere bestemt Indre Fosen 

kommune. 
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Indre Fosen kommune er en sammenslåing av tidligere Leksvik og Rissa kommune, og hvor Leksvik kommune 

tidligere har vært deltaker i Trondheim Havn IKS siden sammenslåingen med Indre Trondheimsfjord 

Havnevesen IKS i 2013.  Leksviks eierandel var på 0,3%. 

 

I forarbeidene med sammenslåing av ovennevnte kommuner ble det utarbeidet en forprosjektrapport for «Mulig 

deltakelse i Trondheim Havn IKS for Indre Fosen kommune».  Rapporten ble behandlet i representantskapet i 

Trondheim Havn IKS den 11.06.2018 og var grunnlaget for den forutgående behandling i søkerkommunene og 

styret i Trondheim Havn IKS. 

 

Ved inntreden i Trondheim Havn IKS er det lagt til grunn at eiendommer/kaianlegg i tidligere Leksvik 

kommune med 0,3% forblir i selskapet.  Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i tidligere Rissa kommune 

forblir i kommunens eie. 

I og med at status på eiendommer/kaianlegg er uendret, vil Indre Fosens eierandel i Trondheim Havn IKS 

forbli den samme som tidligere Leksvik kommune, dvs 0,3%. 

 

I representantskapets behandling og ved revidering av ny tekst i selskapsavtalen ble det lagt til grunn at 

Trøndelag fylkeskommune skulle ha 2 observatører, etter at Sør- og Nord-Trøndelag frem til 

fylkessammenslåingen hadde hatt 1 observatør hver. 

 

Idet endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med Brønnøysundregistrene 

om en forenklet behandling.  Det ble av forannevnte muntlig akseptert at ordførerne ved representantskapets 

behandling kunne signere den nye selskapsavtalen uten at kommunestyrene skulle behandle endringen. 

 

Søknaden fra Indre Fosen kommune ble behandlet i representantskapet den 11.06.2018, sak 4/18 med 

bakgrunn i denne aksept og med følgende vedtak: 

 

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS.  Indre Fosen 

kommune vil ha en eierandel på 0,3%.   Saken behandles av eierkommunene ved at ordførerne signerer ny 

selskapsavtale.» 

 

Ved oversendelse og registrering i Brønnøysundregistrene av ny avtale påpeker Brønnøysundregistrene at 

ordførers signering ikke er tilstrekkelig og at godkjenning må skje i hvert enkelt kommunestyre i 

eierkommunene. 

 

Det kan opplyses at ihht selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakerkommuner hos 

selskapets representantskap og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr selskapsavtalens § 8.  Inntreden av 

nye deltakerkommuner betinger endring av selskapsavtalen.  En slik endring skal behandles av den enkelte 

kommune i kommunestyret, og krever for å bli vedtatt, tilslutning fra alle deltakere. 

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS har anbefalt eierkommune følgende felles vedtak i saken: 

1. «Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av 

Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, 

godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.» 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til representantskapet i Trondheim Havn IKS sitt vedtak i sak 

4/18, møte den 11.06.2018 om godkjenning opptak av Indre Fosen kommune i selskapet med tilhørende 

revidering av selskapsavtale. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel «Utvikle gode arenaer for partnerskap» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
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22/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

VURDERING AV BRUK AV LIKT TILKNYTNINGSGEBYR I FRØYA KOMMUNE 

- GEBYRREGULATIVET 2019  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Med bakgrunn i nye saksopplysninger tar hovedutvalg for drift saken til orientering og saken legges 

frem til kommunestyret uten innstilling.  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 25.02.2019 sak 10/19 

 
Vedtak: 

Med bakgrunn i nye saksopplysninger tar hovedutvalg for drift saken til orientering og saken legges 

frem til kommunestyret uten innstilling.  

 
Enstemmig.  

 
 

Hovedutvalg for drifts behandling i møte 25.02.19: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Med bakgrunn i nye saksopplysninger tar hovedutvalg for drift saken til orientering og saken legges frem til 

kommunestyret uten innstilling.  

 

Enstemmig.  

 

Rådmanns forslag: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å opprettholde Rådmannens forslag til 3-delt tilknytningsgebyr for vann og avløp slik 

det er fremsatt i forslag til gebyrregulativ for 2019.  Satsene for tilknytningsgebyr høy sats for vann og avløp 

reduseres imidlertid til hhv kr. 50.000,- og kr. 65.000,- mens satsene for lavt gebyr reduseres til hhv kr. 4.250,- 

og 5.250,-.   Beløpene er inkludert moms. 

2. Frøya kommunestyre ber om at følgende saker legges frem til politisk behandling så snart som mulig: 

- Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning samt bruk av 

tilknytningsgebyr høy sats. 

- Retn<ingslinjer for krav om anleggsbidrag ved tilknytning til kommunale vann- og 

avløpsanlegg for bolig- og fritidshusfelt, næringseiendommer og offentlige eiendommer. 

Falt enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å opprettholde Rådmannens forslag til 3-delt tilknytningsgebyr for 

vann og avløp slik det er fremsatt i forslag til gebyrregulativ for 2019.  Satsene for 

tilknytningsgebyr høy sats for vann og avløp reduseres imidlertid til hhv kr. 50.000,- og kr. 

65.000,- mens satsene for lavt gebyr reduseres til hhv kr. 4.250,- og 5.250,-.   Beløpene er 

inkludert moms. 

2. Frøya kommunestyre ber om at følgende saker legges frem til politisk behandling så snart som 

mulig: 

- Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning samt bruk av 

tilknytningsgebyr høy sats. 

- Retningslinjer for krav om anleggsbidrag ved tilknytning til kommunale vann- og 

avløpsanlegg for bolig- og fritidshusfelt, næringseiendommer og offentlige eiendommer. 

 

Vedlegg: 

    
1. Protokoll saksfremlegg sak 156/18, KST 29.11.18 «Fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ 

2019»                                                                          

2. Protokoll sak 47/17, HFD 19.09.17 «Tvungen tilknytning samt bruk av anleggsbidrag ved kommunal 

utbygging av vann- og avløpsanlegg»  

3. Hvordan finansiere nye kommunale vann og avløpsledninger til nye og eksisterende  eiendommer. 

4. Forslag til retningslinjer for bruk av tvungen tilknytning ved etablering av nye kommunale vann- og 

avløpsledninger i spredt bebyggelse. 

5. Vurdering av hva som menes med nærliggende areal og uforholdsmessig stor kostnad 

6. Utredning av bestemmelsene om retningslinjer for bruk av tvungen tilknytning 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Bakgrunn:                                                                                                                                    

I sak PS 156/18 «Fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ i Frøya kommune for 2019» 

ble det den 29.11.18 av kommunestyret vedtatt at rådmannen måtte foreta en «utredning av 

mulighetene for en lik tilknytningsavgift uansett hvor du bor på Frøya». Gebyrregulativet for 

vann og avløp ble for øvrig vedtatt med unntak av satsene for tilknytningsavgift i påvente av 

denne utredningen. 

Utgangspunktet var Rådmannens forslag om bruk av et 3-delt tilknytningsebyr i gebyr-

regulativet for 2019 som går ut på bruk av et lavt gebyr, et ordinært gebyr og et høyt gebyr.  

Utdrag av forslag til gebyrregulativet for 2019: 

1. Lav sats benyttes for boligeiendom og kombinasjonseiendom med flere enn tre boenheter (gjelder 

ikke rekkehus) samt når den gebyrpliktige har betalt refusjon etter plan- og bygningsloven eller 

andre former for opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent 

av kommunen (f.eks. ved kommunal overtakelse av private vann- og avløpsanlegg). 

2. Høy sats benyttes når den gebyrpliktige er pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg i 

spredt bebyggelse. For disse eiendommene skal ikke lav sats benyttes. 

3. Ordinær sats benyttes ved alle andre tilknytninger. Boligeiendom og kombinasjonseiendom skal 

betale ett tilknytningsgebyr per boenhet. Næringseiendom skal betale etter fastsatte kategorier 

etter inntaksledningens dimensjon. 
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 Tabell med rådmannens opprinnelige forslag til satser: 

Tilknytningsavgifter: Vann Avløp 

Høy sats  70.000 90.000 

Lav sats 5.250 7.250 

Ordinær sats 8.500 10.500 

 

Hvilke muligheter har så kommunen for finansiering av nye vann- og avløpsledninger i uregulerte 

områder (spredt bebyggelse)?:    

Kommunen kan med hjemmel i PBL §27-1 og 27-2 tvinge eksisterende eiendommer i spredt bebyggelse 

å tilknytte seg nytt kommunalt ledningsnett for vann og/eller avløp. Dette prinsippet er fremlagt av 

Rådmannen i sak 47/17, behandlet i Hovedutvalget for drift den 19.09.17, hvor innstillingen fra HFD er 

at «kommunen innfører tvungen tilknytning til kommunal vann- og avløpsledning når vedtatte 

retningslinjer foreligger» og at «Rådmannen bes legge frem forslag til retningslinjer for vurdering av 

plikt til vann- og avløpstilknytning hvor også bruk av anleggsbidrag inngår» (se vedlegg 2).  

Anleggsbidrag eller gebyrfinansiering                                                                                                       

De nylig vedtatte VA-forskriftene gir åpning for å finansiere nye kommunale ledningsanlegg for vann og 

avløp via bruk av gebyrfinansiering i stedet for anleggsbidrag, noe som Rådmannen vurderer som 

fordelaktig. Nedenfor gås derfor gjennom rammene for å gebyrfinansiere en utvidelse av de kommunale 

hovedledningene. 

Generasjonsprinsippet                               

Selvkostregelverket bygger på det såkalte generasjonsprinsippet, dvs. at dagens abonnenter så langt som 

mulig skal finansiere dagens utgifter, og ikke tidligere eller framtidige generasjoners behov. 

Hovedregelen er derfor at over- og underskudd på selvkost ett år skal balanseres mot gebyrinntektene 

over en femårsperiode. Dette prinsippet er vanskelig å følge helt ut, når vann- og avløpsledningene er 

ment å vare i generasjoner. Dagens investeringer må derfor også gjøres med tanke på fremtidige 

generasjoners behov. Retningslinjene åpner for å øke selvkostperioden utover hovedregelen på 5 år, 

dersom en større investeringsplan kan få som effekt at årsgebyrene for eksisterende abonnenter må økes 

urimelig mye. 

Når kommunen vurderer å utvide de kommunale hovedledningene for å tilknytte eksisterende spredt 

bebygde bolig- eller fritidsboligområder, kan dette finansieres med inntekter fra tilknytningsgebyr og 

årsavgift. Etablering av nytt ledningsnett i eksisterende bebygd bolig- eller fritidsbebyggelse kan 

medføre betydelig økning av selvkostgrunnlaget, med økning av årsgebyrene for kommunens øvrige 

abonnenter som konsekvens. Kommunen har da følgende handlingsrom for å motvirke eller reduserer 

økning i årsgebyret for de øvrige kommunale vann- og/eller avløpsabonnentene: 

1) Etter forurensningsforskriften §16-5 annet ledd kan kommunen innføre særskilt høye 

engangsgebyr/tilknytningsgebyr (dette er hjemlet i Frøya kommunens gebyrforskrift), begrunnet 

i at det for kommunen er særlig høye kostnader pr. enhet ved å betjene de aktuelle områdene. 

Tilknytningen av mange enheter med høye engangsgebyr innenfor et område med nytt 

kommunalt nett, gir kommunen høye inntekter fra engangsgebyrene. Overskuddet på selvkost 

som dette, avsettes på selvkostfondet.  
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2) Kommunen kan med begrunnelse i at tilknytningen av eiendommene i dette området vil gi økte 

gebyrer for de øvrige avløpsabonnentene i kommunen, i tråd med selvkostretnings-linjene (H-

3/14) punkt 7.2, utvide perioden selvkostregnskapet utjevnes over, f.eks. fra 5 til 10 år. 

Kommunen trenger da i beste fall ikke å øke årsgebyret disse 10 årene som følge av økt 

selvkost, men dekker underskuddet med de tilgjengelige midlene på selvkostfondet. 

 

Eksempel – tilknytning av et spredt bebygd boligområde til kommunalt avløpsnett: 

Eksemplet tar utgangspunkt i at kommunen ønsker å bygge ut en hovedavløpsledning (avskjærende 

ledning) i spredt bebyggelse som gjør det mulig å tilknytte 50 eksisterende boligeiendommer til et 

offentlig avløpsrenseanlegg. Dette i stedet for å pålegge eiendommene oppgradering av sine private 

avløpsrenseanlegg (det er ønskelig ut fra et forurensnings- og forvaltningssynspunkt at eiendommene 

heller tilknyttes et kommunalt avløpsanlegg). For å motvirke en økning av avløpsgebyret for alle 

avløpsabonnenter i kommunen, har kommunen i sitt gebyrregulativ etablert en høy tilknytningssats  på 

kr. 65.000,- (mot ordinær sats på kr. 10.500,-). Når kommunen har bygd ut nettet og tilknyttet de 50 

nye abonnentene, får kommunen en inntekt på kr. 3,25 mill. som tilsvarer 75% av kommunens 

kostnader med etablering av ledningen. Inntekten gir et overskudd på selvkost dette året og avsettes på 

selvkostfondet. Ved å utvide selvkostperioden fra 5 til 10 år, kan kommunen slippe å øke årsgebyret i 10 

år ved å dekke inn underskuddet på selvkost via selvkostfondet. De 25% av investeringskostnadene som 

kommunen må dekke vil ikke medføre økning av avløpsavgiften da disse kostnadene oppveies av at det 

blir 50 nye avløpsabonnenter som følge av denne utbyggingen. For de 50 nye abonnentene vil i de fleste 

tilfeller de kommunale årsgebyrene være omtrent på samme nivå som kostnadene ville vært med 

oppgradering av de private avløpsanleggene, med årlige kostnader med slamtømming, serviceavtaler og 

tilsynsgebyr fra kommunen.  

Se vedlegg 3 for en mere inngående orientering av temaet vedr. finansieringsmulighetene. 

Vurdering:                                                                                                                                         

Bruk av tilknytningsgebyr med høy sats vil være svært forutsigbart både for kommunen og abonnenten 

og gi lite administrativt merarbeide. Det vil i mange tilfeller også oppnås en rettferdighet i forhold til at 

eiendommen får noenlunde lik total investeringskostnad uavhengig av om eiendommen blir tilknyttet et 

kommunalt anlegg eller blir pålagt å etablere et privat avløpsrenseanlegg.  

Alternativet til bruk av tilknytningsgebyr med høy sats vil være en finansieringsløsning hvor 

eiendommene betaler et anleggsbidrag til kommunen. Den store ulempen med en slik ordning er at den 

vil medføre mye administrativt merarbeide for kommunen i det enkelte prosjekt. Nivået på dette 

anleggsbidraget vil også variere fra prosjekt til prosjekt (lite forutsigbart) og vil mest sannsynlig bli 

høyere enn det beløpet et fast tilknytningsgebyr med høy sats representerer. Fordelen med anleggsbidrag 

er at inntekten fra dette bidraget medvirker til reduserte kommunale låneopptak og dermed gir en jevnere 

utvikling av økningen av årsgebyrene over tid. 

Rådmannen vurderer imidlertid at fordelene med bruk av tilknytningsgebyr er større enn fordelene med 

bruk av anleggsbidrag, både for kommunen og for abonnenten. 

Tilknytningsgebyr lav sats                                                  

Bruk av tilknytningsgebyr lav sats er foreslått med tanke på at det for enkelte abonnementkategorier vil 

være urimelig å betale tilknytningsgebyr med ordinær sats da de ikke belaster det kommunale nettet like 

mye som andre eller allerede har betalt refusjon for etablering av private VA-anlegg eller andre former 



Saknr: 22/19 

for opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg utførte etter planer som er godkjente av kommunen. 

Dette gjelder f.eks. eiendommer i private eller offentlige boligfelt hvor de i dag må betale et 

tilknytningsgebyr med ordinær sats til kommunen selv om de er blitt belastet store kostnader for 

etablering av infrastruktur for VA i feltet ved kjøp av tomt. Et annet typisk eksempel er private boligfelt 

hvor det er etablert et kostbart avløpsrenseanlegg som skal betjene alle eiendommene i feltet og som er 

bygd for fremtidig overtakelse av kommunen. Her har eiendommene allerede bekostet dette anlegget og 

da er det urimelig at de skal betale ordinært tilknytningsgebyr når kommunen tar over anlegget. Et tredje 

eksempel er boligeiendommer og kombinasjonseiendommer med flere enn tre boenheter som ikke 

belaster de offentlige anleggene like mye som enkeltstående boliger.  Alle disse tilfellene beskriver 

tilfeller hvor Rådmannen anbefaler bruk av et tilknytningsgebyr med lavere sats enn det ordinære, sett 

på bakgrunn av rettferdighetsprinsippet. 

Likt tilknytningsgebyr for alle               

Forslaget til HFD om et likt tilknytningsgebyr for alle i kommunen tolkes av rådmannen som et ønske 

om å innføre ett tilknytningsgebyr for alle uansett hvor på Frøya tilknytningen skal skje, i stedet for å 

innføre et gebyr på 3 nivåer avhengig av eiendommens art og hvor på Frøya anlegget er 

(regulert/uregulert område). I utgangspunktet vil en slik løsning måtte forutsette at dette gebyret legges 

på et høyere nivå enn det ordinære (en form for utjevning mellom den lave og den høye satsen) for å 

kunne gi samme inntektsgrunnlag som en ordning med tre gebyrsatser. Ved en slik løsning vil 

kommunen ikke kunne benytte muligheten til å utjevne overskuddet i selvkostfondet over 10 år og i 

stedet måtte utjevne overskuddet over 5 år. Dette vil medvirke til at årsavgiftene vil kunne variere mye 

fra år til år i takt med varierende antall tilknytninger. Dette i seg selv er en lite ønskelig situasjon. Det 

andre og viktigste ankepunktet mot denne løsningen er at kommunen ikke har anledning til dette i ht 

forurensningsforskriften §16-5 annet ledd, som fastsetter at kommunen kun kan innføre særskilt høye 

engangsgebyr/ tilknytningsgebyr i områder hvor det for kommunen er særlig høye kostnader pr. enhet 

ved å etablere nytt hovedledningsnett. Dette betyr i praksis at kommunen altså ikke kan innføre et 

uforholdsmessig høyt tilknytningsgebyr for alle kommunale vann- og/eller avløpsabonnenter, uavhengig 

av hvor dette er.    

De foreslåtte satsene for høyt tilknytningsgebyr i gebyrregulativet for 2019 vurderes av Rådmannen til å 

være noe høye sett på bakgrunn av at det er ønskelig å sidestille de totale kostnadene for tilknytning til 

nye vann- og avløpsledninger med kostnadene for etablering av et godt nok privat avløpsrenseanlegg (de 

økonomiske konsekvensene for en boligeiendom som pålegges tilknytning til ny kommunal 

avløpsledning blir vurdert nærmere i vedlegg 6). Rådmannen foreslår derfor at ny sats for høyt 

tilknytningsgebyr settes til kr. 50.000,- for vann og kr. 65.000,- for avløp. Samtidig foreslås at 

lav sats settes til 50% av ordinær sats. 

 
Tabellen for tilknytningsgebyr i gebyrregulativet vil da fremstå slik: 
 

 

Tilknytningsavgifter: Vann Avløp 

Høy sats  50.000 65.000 

Lav sats 4.250 5.250 

Ordinær sats 8.500 10.500 
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For å gi en bedre forståelse av den økonomiske konsekvensen for abonnentene ved bruk av tvungen 

tilknytning, følger vedlagt denne saken flere vedlegg: 

Vedlegg 4: Forslag til retningslinjer for vurdering av plikt til tilknytning                                                       

Vedlegg 5: Vurdering av størrelsen på totalkostnader den enkelte abonnent kan belastes samt 

retningslinjer for bruk av fritak, utjevningsbidrag og tilskuddsordninger for å kunne regulere kostnadene 

slik at disse ikke blir urimelige.                                                                                            Vedlegg 6: 

Utredning om bestemmelsene for retninmgslinjene samt eksempler på kostnadsberegninger for 

tilknytning for en boligeiendom. 

 

Konklusjon: 
Sentrale forskrifter tillater ikke kommunen å innføre et likt «halvhøyt» tilknytningsgebyr for alle.  

Rådmannen fastholder derfor sitt opprinnelige forslag til bruk av en tre-deling av tilknytningsgebyret 

men har etter nøye vurdering funnet det riktig å foreta følgende endringer: 

1) Høy sats for vann og avløp endres fra hhv kr. 70.000,- og kr. 90.000,- til kr. 50.000,- og kr. 

65.000,-. Dette gir mindre risiko for at den gebyrpliktige betaler et høyere gebyr enn de faktiske 

kostnadene for det kommunale anlegget. Ulempen er at dette gir en større risiko for tilfeller hvor 

gebyret ikke helt dekker de faktiske kostnadene kommunen får med anlegget. Gebyret for avløp 

vil imidlertid «treffe» bedre sammenlignet med kostnadene for å etablere et privat 

avløpsrenseanlegg.  

2) Lav sats for vann og avløp endres fra hhv kr. 5.250,- og kr. 7.250,- til kr. 4.250,- og kr. 5.250,-

. Lav sats vil dermed bli 50% av ordinær sats. Dette vil yte de berørte eiendommene større 

rettferdighet i forhold til at de allerede er belastet med større opparbeidelseskostnader for VA-

anlegg enn andre eller at de gir en mindre belastning på de kommunale VA-anleggene enn andre 

eiendommer. 

 

Merk at hvis en 3-delt sats for tilknytningsgebyr blir vedtatt i tråd med rådmannens anbefaling, vil 

rådmannen foreslå at kommunen ikke innfører anleggsbidrag for bolig- og fritidseiendommer som 

foreslått i sak 47/17 «Tvungen tilknytning samt bruk av anleggsbidrag ved kommunal utbygging  av 

vann- og avløpsanlegg», behandlet i Hovedutvalget for drift den 19.09.17. I og med at innstillingen fra 

HFD der var at rådmannen bes legge frem forslag til retningslinjer for bruk av anleggsbidrag for alle 

kategorier av eiendommer, vil altså tilknytningsgebyr med høy sats da benyttes i stedet for 

anleggsbidrag ved tilknytningssaker for bolig- og fritidseiendommer.  

Egen sak om retningslinjer for krav om tilknytningsgebyr for bolig- og fritidseiendommer og egen sak 

om retningslinjer for krav av anleggsbidrag for bolig- og fritidshusfelt samt nærings- og offentlige 

eiendommer blir da lagt frem til politisk behandling så snart som mulig. 
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OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR 

AREALBRUK I TRØNDELAG  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til planprogram for regional plan for arealbruk til etterretning, 

og kommer med følgende høringsuttalelse:  

 

 Kommunestyret støtter strategien med fokus på regionale tyngdepunkt. Frøya defineres i følge 

forslag til planprogram som regionalt tyngdepunkt. Vi forventer at dette følges opp gjennom 

fylkeskommunens andre ansvarsområder, særlig i forhold til utdanning, kollektivtransport og 

veiutbygging/veivedlikehold. 

 

 I forhold til senterstruktur med levende sentra og gode transportløsninger ber vi 

fylkeskommunen være bevisst distriktenes bebyggelsesmønster. På Frøya står grendastrukturen 

sterkt, og Frøya kommunes samfunnsplan har et uttalt mål om å understøtte dette. Så fremt 

kollektivtilbudet og utbygging av gang- og sykkelveier ikke bedres, vil en samordnet bolig-, 

nærings-, areal- og transportutvikling vanskelig kunne oppnås i distriktene.  Vi ber om at dette 

hensyntas i det videre planarbeidet.  

 

 Frøya kommune imøteser et bedret kunnskapsgrunnlag for forvaltning av mineralressurser. 

 

 I forhold til kystsoneforvaltning ønsker Frøya kommune at Trøndelag fylkeskommune inntar en 

aktiv rolle opp mot Forsvarsbygg og forvaltningen av skytefeltene langs trøndelagskysten. 

Skytefeltene oppleves begrensende for kommunenes råderett over sjøarealene og vi ber om at 

temaet inkluderes i arbeidet med regional plan for arealbruk.  

 

 Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune i større grad vektlegger lokale forhold ved 

differensiert forvaltning av strandsonen. Frøyas innbyggere har både historisk og nåtidig levd 

ved, på og av havet. Tilgang til havet er også grunnlaget for den enorme veksten kommunen har 

opplevd i senere år. Det er derfor avgjørende at differensiering av strandsoneforvaltningen ikke 

setter begrensninger i kommunen, men legger til rette for en næringsvennlig og bærekraftig 

forvaltning. Det er også ønskelig med en mer differensiert forvaltning innad i kommunen for å 

kunne redusere fraflytting, blant annet i Øyrekka.  

 

 Frøya kommune ønsker særlig å inkluderes i arbeidet med temaene nevnt over i det videre 

planarbeidet.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.02.2019 sak 18/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til planprogram for regional plan for arealbruk til etterretning, og 

kommer med følgende høringsuttalelse:  

 

 Kommunestyret støtter strategien med fokus på regionale tyngdepunkt. Frøya defineres i følge forslag 

til planprogram som regionalt tyngdepunkt. Vi forventer at dette følges opp gjennom 

fylkeskommunens andre ansvarsområder, særlig i forhold til utdanning, kollektivtransport og 

veiutbygging/veivedlikehold. 

 

 I forhold til senterstruktur med levende sentra og gode transportløsninger ber vi fylkeskommunen være 

bevisst distriktenes bebyggelsesmønster. På Frøya står grendastrukturen sterkt, og Frøya kommunes 

samfunnsplan har et uttalt mål om å understøtte dette. Så fremt kollektivtilbudet og utbygging av 

gang- og sykkelveier ikke bedres, vil en samordnet bolig-, nærings-, areal- og transportutvikling 

vanskelig kunne oppnås i distriktene.  Vi ber om at dette hensyntas i det videre planarbeidet.  

 

 Frøya kommune imøteser et bedret kunnskapsgrunnlag for forvaltning av mineralressurser. 

 

 I forhold til kystsoneforvaltning ønsker Frøya kommune at Trøndelag fylkeskommune inntar en aktiv 

rolle opp mot Forsvarsbygg og forvaltningen av skytefeltene langs trøndelagskysten. Skytefeltene 

oppleves begrensende for kommunenes råderett over sjøarealene og vi ber om at temaet inkluderes i 

arbeidet med regional plan for arealbruk.  

 

 Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune i større grad vektlegger lokale forhold ved 

differensiert forvaltning av strandsonen. Frøyas innbyggere har både historisk og nåtidig levd ved, på 

og av havet. Tilgang til havet er også grunnlaget for den enorme veksten kommunen har opplevd i 

senere år. Det er derfor avgjørende at differensiering av strandsoneforvaltningen ikke setter 

begrensninger i kommunen, men legger til rette for en næringsvennlig og bærekraftig forvaltning. Det 

er også ønskelig med en mer differensiert forvaltning innad i kommunen for å kunne redusere 

fraflytting, blant annet i Øyrekka.  

 

 Frøya kommune ønsker særlig å inkluderes i arbeidet med temaene nevnt over i det videre 

planarbeidet.  

 

Enstemmig. 

 
Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til planprogram for regional plan for arealbruk til etterretning, og 

kommer med følgende høringsuttalelse:  

 

 Kommunestyret støtter strategien med fokus på regionale tyngdepunkt. Frøya defineres i følge forslag 

til planprogram som regionalt tyngdepunkt. Vi forventer at dette følges opp gjennom 

fylkeskommunens andre ansvarsområder, særlig i forhold til utdanning, kollektivtransport og 

veiutbygging/veivedlikehold. 

 

 I forhold til senterstruktur med levende sentra og gode transportløsninger ber vi fylkeskommunen være 

bevisst distriktenes bebyggelsesmønster. På Frøya står grendastrukturen sterkt, og Frøya kommunes 

samfunnsplan har et uttalt mål om å understøtte dette. Så fremt kollektivtilbudet og utbygging av 

gang- og sykkelveier ikke bedres, vil en samordnet bolig-, nærings-, areal- og transportutvikling 

vanskelig kunne oppnås i distriktene.  Vi ber om at dette hensyntas i det videre planarbeidet.  

 

 Frøya kommune imøteser et bedret kunnskapsgrunnlag for forvaltning av mineralressurser. 
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 I forhold til kystsoneforvaltning ønsker Frøya kommune at Trøndelag fylkeskommune inntar en aktiv 

rolle opp mot Forsvarsbygg og forvaltningen av skytefeltene langs trøndelagskysten. Skytefeltene 

oppleves begrensende for kommunenes råderett over sjøarealene og vi ber om at temaet inkluderes i 

arbeidet med regional plan for arealbruk.  

 

 Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune i større grad vektlegger lokale forhold ved 

differensiert forvaltning av strandsonen. Frøyas innbyggere har både historisk og nåtidig levd ved, på 

og av havet. Tilgang til havet er også grunnlaget for den enorme veksten kommunen har opplevd i 

senere år. Det er derfor avgjørende at differensiering av strandsoneforvaltningen ikke setter 

begrensninger i kommunen, men legger til rette for en næringsvennlig og bærekraftig forvaltning. Det 

er også ønskelig med en mer differensiert forvaltning innad i kommunen for å kunne redusere 

fraflytting, blant annet i Øyrekka.  
 

 Frøya kommune ønsker særlig å inkluderes i arbeidet med temaene nevnt over i det videre 

planarbeidet.  

 

Vedlegg: 
Høringsbrev og høringsutkast planprogram 

 
Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 18.12.2018 planprogram for regional plan for arealbruk i Trøndelag til høring og 

offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 8-3. Frist for høringsuttalelse er 22. februar 

2019. Frøya kommune har fått utsatt frist til 1.mars 2019, grunnet politisk møteplan.  

 

Sammenslåingen av Nord-og Sør-Trøndelag fylkeskommune har utløst behov for en ny regional plan for 

arealbruk. Regional plan for arealbruk skal være et godt styringsverktøy for å tydeliggjøre en bærekraftig, 

differensiert arealpolitikk for hele fylket.  

 

Endelig plan skal vedtas av fylkestinget i desember 2020. Planprogrammet redegjør for aktuelle temaområder, 

behov for kunnskapsgrunnlag, prosess og medvirkning. Kommunen vil involveres i arbeidet, både politisk og 

administrativt. Planarbeidet skal utarbeide overordnede mål og strategier for arealbruk. Det er derfor særlig 

viktig med politisk forankring og eierskap. Det vil benyttes etablerte arenaer, som kommunekonferanser o.l., i 

tillegg til regionvise dialogmøter i løpet av 2019 og 2020.  

 

Under gis en kort oppsummering om hovedtema fra planprogrammet, med fokus på særlig relevante tema for 

Frøya kommune. Høringsutkast til planprogram ligger i sin helhet vedlagt saken.  

 

Planprogram – regional plan for arealbruk – differensiert og bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag 

 

Formålet med planarbeidet 

Regional plan for arealbruk skal være en overordnet plan som gir forutsigbarhet og langsiktighet i 

arealforvaltninga i Trøndelag. Den regionale forvaltninga skal bidra til å bevare viktige felles kvaliteter, 

samtidig som den skal legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket. Planprosessen skal bidra til en 

felles forståelse for hva som skal til for å oppnå en næringsvennlig og bærekraftig utvikling i Trøndelag.  

 

Regional plan for arealbruk skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 

planlegging og virksomhet i regionen.  

Kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale planer og i sin 

enkeltsaksbehandling. Innsigelser og klage fra regionale og statlige myndigheter vil ikke bli gitt til planer som 

er i samsvar med regional plan.  

 

Sentrale problemstillinger og utredningsbehov 

Trøndelag er en sammensatt region. Noen arealutfordringer vil være geografisk bestemt, f.eks. 

kystsoneplanlegging. Felles for alle kommuner, uavhengig av folketall og befolkningsutvikling, er behovet for 

god by- og stedsutvikling, større næringsarealer, massedeponi, samordna infrastruktur osv.  
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Bærekraftig utvikling og folkehelse er overordnede tema for planarbeidet. Langsiktig, kunnskapsbasert 

planlegging og forvaltning er et sentralt utgangspunkt for planarbeidet.  

 

By- og tettstedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag 

Fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster: 

 Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.  

 Vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester. 

 Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.  

 

Regionale tyngdepunkt for å styrke regionene og sikre livskraftige distrikter 

Regionale tyngdepunkt leverer tjenester, utdanning, kultur og opplevelser utenfor sin egen kommune. 

Trøndelagsplanen 2019-2030 legger opp til at temaet regionale tyngdepunkt må settes på dagsordenen, 

bl.a. for å bidra til en balansert utvikling i fylket. Regionale tyngdepunkt er ett element regional plan 

for arealbruk skal ta utgangspunkt i, for å vurdere plangrep som kan demme opp for fraflytting fra 

distriktene.  

 

Senterstruktur med levende og attraktive sentra og gode transportløsninger 

Fremtidsretta strategier for by- og stedsutvikling og boligpolitisk planlegging vil bidra til bolyst og god 

utnytting av sentrumsområder og bomiljø. Kommunene, staten og det regionale nivået må ha et bevisst 

og aktivt forhold til lokalisering av ulike typer tjenester og bebyggelse, transportmønster. De regionale 

strategiene innen samferdsel og regional plan for arealbruk må bygge opp om hverandres mål, 

strategier og retningslinjer slik at Trøndelag får en politikk for samordnet bolig-, nærings-, areal- og 

transportutvikling.  

 

Lokalisering av handel 

De statlige planretningslinjene legger vekt på at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private 

og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og 

planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkt. Kommunene må ha en aktiv holdning til etablering av 

detaljhandel og transport- og arealkrevende handel i sine kommuneplaner.  

 

Strategi for jordvernet 

Jordvern handler om å sikre at både dagens og framtidas befolkning kan dyrke egen mat på egen jord.  

Sammenheng og avveiing mellom samfunnsinteresser og de statlige planretningslinjene for en 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er en sentral utfordring planarbeidet bør ta tak i. 

Jordvern må være en viktig del av arbeidet med by- og stedsutvikling i regional plan for arealbruk.  

 

Klimaomstilling 

Klimaomstilling omfatter både samfunnsendring, klimatilpasning og klimagassreduksjon. Trøndelag 

må bli smartere, tryggere og grønnere. Felles satsinger for å nå viktige mål er avgjørende for å lykkes 

med klimaarbeidet i fylket.  

 

Kulturminner 

Den samfunnsmessige verdien av kulturminnene i fylket skal være en tydelig dimensjon i 

arealplanleggingen.  

 

Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

Fra Trøndelagsplanen 2019-2030:  

 I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling.  

 I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeid- og næringsliv.  

 I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.  

 I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff. 

 I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem.  

 

Utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv 

Tilgang til næringsarealer er viktig for å sikre god lokalisering av alle små og mellomstore 

virksomheter, og for å sikre store sammenhengende næringsarealer for arealkrevende virksomheter.  
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Kraftproduksjon 

Utbygging av vindkraft, vannkraft og småkraft medfører at omtrent 100 % av kraftproduksjonen i 

Trøndelag er basert på fornybare ressurser. De store vindkraftprosjektene som er under utbygging 

langs Trøndelagskysten vil bidra til et ventet kraftoverskudd fra 2020.  

 

NVE skal ferdigstille en nasjonal ramme for vindkraft innen mars 2019. Dette arbeidet skal 

identifisere de mest egnede områdene for vindkraftutbygging på land. Tidligere avslåtte/trukne 

konsesjoner er ikke ekskludert i dette arbeidet.Om nye arealer skal tas i bruk må det løses gjennom 

regionale planer. Fylkeskommunen har levert kunnskapsgrunnlag til dette arbeidet.  

 

Med utgangspunkt i konfliktnivået, og gjeldende regionalpolitiske føringer, vil ikke regional plan for 

arealbruk prioritere nye arealer til vindkraft.  

 

Mineraler, byggeråstoffer og massedeponi 

Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre viktige mineralforekomster i et langsiktig 

perspektiv. Kartlegging av aktuelle områder for massedeponi, i et regionalt perspektiv, kan være 

aktuelt.  

 

Gjennom planprosessen med regional plan for arealbruk må NGU, Direktoratet for mineralforvaltning 

og fylkeskommunen videreutvikle samarbeidet for å tilrettelegge ulike temadata for kommunal 

planlegging.  

 

Kystsoneplanlegging 

God og forutsigbar forvaltning av sjøområdene krever en samordnet arealplanlegging i sjø, på tvers av 

kommunegrensene, med et regionalt og nasjonalt perspektiv. Det er gjennomført/gjennomføres 

interkommunale plansamarbeid. Fylkeskommunen vil derfor ikke intitiere en egen regional plan for 

sjøarealene. 

  

Når kystsoneplanleggingen blir ivaretatt gjennom interkommunale plansamarbeid vil Regional plan 

for arealbruk i mindre grad fokusere på sjøarealene. Overordnede strategier og regionalpolitiske 

retningslinjer som gir spesifikke føringer for arealbruk kan likevel bli en del av Regional plan for 

arealbruk.  

 

Vannforvaltning 

Regional plan for vannforvaltning skal revideres parallelt med arbeidet med regional plan 

forarealbruk. Prosessene vil bli koordinert og sett i sammenheng.  

 

Differensiert forvaltning av strandsonen 

Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. Ressursene i kystsonen 

får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser er oppdrett, 

tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging.  

Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre bærekraftig 

ressursutnyttelse langs kysten.  

De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen tydeliggjør nasjonal 

arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-metersbeltet langs sjøen og vernet skal være 

strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.  

 

Gjennom arbeidet med regional plan for arealbruk må den regionalpolitiske tenkningen av 

differensieringen i de statlige retningslinjene bli konkretisert og tydeliggjort. For å bevare verdifulle 

kulturmiljøer/kulturlandskap – og naturområder må et differensiert strandsonevern praktiseres bedre, 

hvor de lokale forhold kan tillegges vekt.  

Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg.  

 

Behov for ny/oppdatert kunnskap 

Det er behov for oppdatert skråfotosamling. Det vil også være behov for en oversikt, på kommunenivå, 

med gjenværende tilgjengelig strandsone som verken er nedbygd, dyrka mark, vernet 

(naturvern/kulturminne) eller ikke for bratt og utilgjengelig. Som et resultat av oppdatert 
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kunnskapsgrunnlag kan det gi behov for å revurdere kartet som viser stort og mindre press på 

strandsonen, med et regionalt utgangspunkt.  

 

Vurdering: 

Trøndelag fylkeskommune har startet en omfattende prosess med utarbeidelse av regional plan for arealbruk. 

For kommunene vil denne planen gi føringer og skal innarbeides i kommunenes egne arealplaner og 

saksbehandling, i henhold til PBL § 8-2. Kommunene har rett og plikt til å delta i regional planlegging, jf. PBL 

§ 8-3. Fylkeskommunen varsler ved oppstart av planarbeidet at det trolig er lite aktuelt å utarbeide regional 

planbestemmelse.  

 

Høringsutkast til planprogram fremhever ulike tema under de to hovedkapitlene; «by- og tettstedsutvikling – 

attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». 

Forslag til vedtak er formulert på bakgrunn av kommunens egne kommunale planer, ressurser og utfordringer. 

Særlig interessante tema er vektlagt for å bli involvert i disse temaområdene i den videre planprosessen.   

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL. Skal legges til grunn for kommunens egne arealplaner og saksbehandling.  

 

 



Saknr: 24/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/56 

Sak nr: 

24/19 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

F11 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

33/19 Formannskapet 26.02.2019 

24/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

HØRING DELSTRATEGI - TRAFIKKSIKKERHET - TRØNDELAG 

FYLKESKOMMUNE  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Formannskapet sender saken over til Trafikksikkerhetsutvalget. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 33/19 

 

Vedtak: 

Formannskapet sender saken over til Trafikksikkerhetsutvalget. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Formannskapet sender saken over til Trafikksikkerhetsutvalget. 

 

Enstemmig. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar Delstrategi Trafikksikkerhet til orientering og ønsker å gi følgende høringsuttalelse: 

1. Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Vi ønsker å understreke viktigheten av at 

fylkeskommunen samarbeider med kommunene i sitt arbeid med trafikksikkerhet. Gjennom samordnet 

innsats i barn og ungdoms utdanningsløp vil vi sammen bidra til langsiktig og systematisk 

holdningsskapende arbeid.  

 

2. Frøya kommune vil understreke fylkeskommunens ansvar som kunnskapsleverandør til målrettet 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

3. Kunnskapsgrunnlag med ulykkesdata og risikoanalyser bør også innarbeides i beslutningsgrunnlaget 

for prioritering av gang- og sykkelsveier, utover funksjonsklassifiseringen i Delstrategi veg.  
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4. Frøya kommune støtter fylkeskommunens fokus på trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk. Frøya 

kommune er en kommune med en høy andel barn avhengige av skoleskyssordning. Som veieier og 

ansvarlig for skoleskyss bør fylkeskommunen ha et økt fokus på trafikksikre overganger med busskur, 

veibelysning og godt markerte busstopper.  

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

Høringsutkast Delstrategi trafikksikkerhet 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 8. januar 2019 delstrategier innen samferdsel til høring fra Trøndelag fylkeskommune. 

Delstrategiene innen samferdsel omfatter områdene; veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø.  

 

Delstrategi veg ble vedtatt i fylkestinget oktober 2018. Denne høringen omfatter de fire gjenstående områdene. 

Delstrategiene vil behandles politisk som enkeltstående saker. Høringsfristen er satt til 15. april 2019.  

 

Sammendrag Delstrategi trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet er et overordnet samfunnsmål. Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å operasjonalisere og 

konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og samferdselsstrategien innenfor området 

trafikksikkerhet. 

 

Samferdselsstrategien fremhever at Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør innenfor 

trafikksikkerhet.  

 

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen med en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet skal bidra til at risikoen for at 

ulykker skjer og at konsekvensene når de skjer minimaliseres. Utviklingen går i riktig retning, men videre 

utvikling vil nok kreve grundigere og mer målrettede tiltak enn tidligere.  

 

Fylkeskommunen berører temaet trafikksikkerhet i de fleste funksjonsområdene som fylkeskommunen operer i, 

direkte og indirekte. De mest sentrale områdene i så måte er Samferdsel med ansvar for fylkesvegene og 

kollektivtrafikken. Videregående utdanning og folkehelsearbeidet har også klare interesser og ansvar i 

grenseflaten opp mot trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Fylkeskommunen har et viktig ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret inkluderer samordning også av forhold som ligger utenfor 

fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette ansvaret har i stor grad vært ivaretatt gjennom Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg (FTU).  

 

Hovedtrekkene i denne strategien er:  

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare krav til eget 

trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjennom tiltaket «trafikksikker fylkeskommune» etter nasjonal mal. Med 

dette ønsker fylkeskommunen å sikre bevissthet og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i egen 

virksomhet.  

 

• Dernest legger strategien opp til at fylkeskommunen utarbeider plan for offensiv satsing av 

trafikksikkerhetstiltak overfor ungdom på arenaen videregående utdanning.  

 

• Strategien legger opp til høye ambisjoner rundt sikker skoleskyss. Dette gjennom satsing og 

målrettet arbeid i samarbeid med aktører som AtB, Videregående Utdanning, kommunene og FTU.  

 

• Kompetanse, samhandling og koordinering er viktige forutsetninger for utvikling og resultater i 

arbeidet med trafikksikkerhet. Strategien omhandler dette spesielt og da med organisering gjennom en 

koordinatorrolle som et av flere viktige strategigrep.  

 

• Strategien legger også opp til at fylkeskommunen vil bruke sin kunnskap og sitt nettverk til å ta en 

bredere rolle som tilrettelegger, koordinator og arenabygger der dette er ønsket eller påkrevd. 
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Samhandling mellom aktører kan startes ved at fylkeskommunen tar en aktiv rolle i forhold til det å 

bane vei for gode initiativ. Målet er å bidra til at flere viktige trafikksikkerhetsutfordringer kan bli 

løftet og løst.  

 

• Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av gang- sykkelveger.  

 

Vurdering: 

 

Trafikksikkerhet er et tema som berører mange områder; folkehelse, holdningsskapende arbeid, veistandard, 

gang- og sykkelveier m.m. Områdene har også gjerne delt ansvar mellom f.eks. Statens vegvesen, 

fylkeskommuner og kommuner. Denne delstrategien har fokus på fylkeskommunens organisatoriske arbeid 

med trafikksikkerhetsarbeidet, særlig i forhold til koordinatorrollen. Delstrategi veg legger føring for trygge 

fylkesveger og for utbygging av gang- sykkelveger. Denne ble vedtatt høsten 2018.  

 

Frøya kommune ble i 2017 sertifiert som Trafikksikker kommune. Høringsuttalelsen fokuserer særlig på 

områder hvor kommunen og fylkeskommunen kan understøtte hverandres arbeid i forhold til trafikksikkerhet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan.  

 



Saknr: 25/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

28.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/124 

Sak nr: 

25/19 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

L14 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

34/19 Formannskapet 26.02.2019 

25/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

PLANBESTEMMELSER - UTFORMING AV BYGG I STRANDSONEN  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre vedtar vedlagte høringsforslag til planbestemmelser for utforming av bygg i 

strandsonen: Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Planbestemmelsene innarbeides i kommuneplanens arealdel og legges ut på høring i neste runde, i 

henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 34/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar vedlagte høringsforslag til planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen: 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Planbestemmelsene innarbeides i kommuneplanens arealdel og legges ut på høring i neste runde, i henhold til 

plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Rådmann fratrer under behandling i saken grunnet habilitet. 

 

På bakgrunn av at bestemmelsene er en del av arealplanen, ble Representantene Gunn Heidi Hallaren, Bjørnar 

Grytvik og Kristin Reppe Storø vedtatt inhabil. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar vedlagte høringsforslag til planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen: 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Planbestemmelsene innarbeides i kommuneplanens arealdel og legges ut på høring i neste runde, i henhold til 

plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

Vedlegg: 

 
 Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen - kommuneplanens arealdel 2018-2030 

 Planbestemmelser for bygg i strandsonen i gjeldende arealplan 

 Bestemmelser for utforming av bygninger i sjønære områder i Frøya kommune (2000) 
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Saksopplysninger:   

 

Frøya kommunestyre vedtok i sak 180/18 å legge planforslag til kommuneplanens arealdel ut på høring og 

offentlig ettersyn. Under behandling av planforslaget ble en revidering av bestemmelser for utforming av bygg i 

strandsonen gjenstand for diskusjon.  

 

Vedtakets punkt 2, tredje ledd, var følgende:  

 

Gjeldende bestemmelser for «bygg i strandsonen» revideres og tas inn. Behandles som egen sak. 

 

Historikk 

Med bakgrunn i temadebatt i kommunestyret 5.09.1997 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for utarbeiding av 

retningslinjer for bygging i strandsonen i Frøya kommune. Formannskapet behandlet dette 07.10.1997, sak 

257/97.  

Utvalget utarbeidet et utkast som ble lagt frem til politisk behandling i formannskapet 23.03.1999, sak 72/99. 

Denne behandlingen vedtok å legge retningslinjene ut til offentlig ettersyn.  

 

I sak 21/00, 13.04.2000, stadfestet Frøya kommunestyre Bestemmelser for utforming av bygninger i sjønære 

områder i Frøya kommune. Disse ligger vedlagt.  

 

Disse bestemmelsene ble forenklet og innarbeidet i kommuneplanens arealdel 2011, sluttbehandlet 12.05.2011, 

63/11 i kommunestyret. Planbestemmelser i gjeldende arealplan ligger vedlagt.  

 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret er det nå utarbeidet forslag til nye planbestemmelser for utforming 

av bygg i strandsonen: 

Det er ført inn et nytt punkt til forslag til planbestemmelser tilknyttet kommuneplanens arealdel 2018- 

2030. Forslag til bestemmelser til bygg i strandsonen er forsøkt videreført i størst mulig grad fra gjeldende 

plan, men det er gjort en del tilpasninger og revideringer. Disse er referert nedenfor: 

 Bestemmelser knyttet til naust, sjå/sjøbod og brygge er sortert under egne punkt, og dermed strukturert 

annerledes for å gjøre det lettere å skille mellom bygningstypene. Det er i tillegg tilført en ny 

bygningstype kalt rorbu. Rorbu bygger i hovedsak rent utformingsmessig på bestemmelsene til 

sjå/sjøbod og brygge, men bruken er ulik.  

 For naust er bestemmelsen fra dagens plan i størst mulig grad videreført, men den er forenklet noe, da 

krav til blant annet vindusutforming er fjernet.  

 For sjå/sjøbod er høydebestemmelsen endret fra gjeldende plan, da det ikke lengre er anledning til å 

kun angi etasjehøyde som høydebegrensning. Ny høyde er satt til gesims 290 cm.  

 For brygge er også planbestemmelsene i gjeldende plan i hovedsak videreført, men det er også her satt 

en høydebegrensning på 550 cm istedenfor etasjehøyde. Videre er det satt en maks grunnflate på 100 

m2, da gjeldende bestemmelser ikke setter noen begrensinger her, bare et krav til minimum på 60 m2.  

 Krav til fargebruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. 

 Funksjonsbruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. Altså ikke varig opphold, med mindre du 

er yrkesfisker.  

 Rorbu tillates innredet for varig opphold.  

 Krav til fritidsbolig og helårsbolig er videreført, men krav til maks tillate tomtestørrelse for fritidsbolig 

er lagt til retningslinjer.  

 Det er lagt inn flere retningslinjer: 

- Bestemmelse om krav til maks tillate tomtestørrelse for naust er satt inn som retningslinje.  

- Krav om at naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu primært skal oppføres på pæler og ikke ved 

utfylling 

- Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal være 1:1,3 og 1:1,9 

- Hva som regnes som yrkesfisker. 

- Tomt for fritidsbolig ikke skal overstige 800 m2. 

 

Planbestemmelser og retningslinjer 

I foregående og gjeldende arealplan er utforming av bygg i strandsonen regulert gjennom planbestemmelser i 

kommuneplanens arealdel.  
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Arealformålene som nyttes på plankartet innenfor rammen av plan- og bygningsloven § 11-7 første 

ledd, og tilhørende kart- og planforskrift, kan suppleres med bestemmelser etter §§ 11-10 og 11-11, 

som utfyller og utdyper den fastsatte arealbruken og vilkårene for den. Det kan også gis bestemmelser 

etter § 11-8 i tilknytning til hensynssoner, og generelle etter § 11-9 som som har betydning for 

hvordan arealene kan nyttes. Bestemmelser fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller 

hensiktsmessig å fremstille på plankartet. Bestemmelsene er rettslig bindende.  

 

Retningslinjer er uten tilsvarende juridisk virkning. Retningslinjene gir ikke direkte 

hjemmelsgrunnlag for vedtak. Retningslinjene skal legges til grunn for arealplanlegging og ved 

søknad om tiltak, og vil i mange sammenhenger bli innarbeidet med rettsvirkning i etterfølgende 

reguleringsplaner. 

  

Vurdering: 

 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030 bygger i stor grad 

på tidligere planbestemmelser. Disse er noe revidert og forenklet, se punkter under saksopplysninger. Det er i 

tillegg lagt til et punkt om utforming av rorbuer, da dette erfaringsmessig er en etterspurt bygningstype i Frøya 

kommune.  

 

Med bakgrunn i ønsket om en styrt forvaltning av utforming av bygg i strandsonen er det foreslått at dette i 

hovedsak omfattes av planbestemmelser som er juridisk bindende.  

 

Da planforslag til kommuneplanens arealdel er vedtatt lagt ut på høring i sak 180/18, vil reviderte 

planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen innarbeides i planforslaget og legges ut til høring og 

offentlig ettersyn senere i prosessen, ihht. PBL § 11-14. Ved offentliggjøring og høring av planforslag vil 

innbyggere og sektormyndigheter gjøres oppmerksom på dette.   

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I henhold til plan- og bygningsloven.  
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SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI FRA DALPRO AS  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 980 000 for DalPro AS til 

finansiering av ny gårdsbutikk med kantine / storkjøkken. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol pålydende kr 980 000 med tillegg av 10% til enhver tid 

gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 

maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1 078 000  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg 

av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Frøya kommunestyre forutsetter at Hitra kommune gjør et likelydende garantivedtak for sin 

eierandel. 

5. Garantien gis under forutsetning av departementets / Fylkesmannens godkjenning. 
 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.02.2019 sak 19/19 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 980 000 for DalPro AS til 

finansiering av ny gårdsbutikk med kantine / storkjøkken. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol pålydende kr 980 000 med tillegg av 10% til enhver tid 

gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 

garantiansvar kan ikke overstige kr 1 078 000  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg av 

inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Frøya kommunestyre forutsetter at Hitra kommune gjør et likelydende garantivedtak for sin eierandel. 

5. Garantien gis under forutsetning av departementets / Fylkesmannens godkjenning. 
 

 
Enstemmig. 

 

 
Formannskapets behandling i møte 05.02.19: 
 

Gunn Heidi Hallaren ba om vurdering av sin habilitet da hun er styremedlem i DalPro AS.  

Gunn Heidi Hallaren ble enstemmig vurdert inhabil. 

Alexander Søreng ba om vurdering av sin habilitet da han er personlig varamedlem i styret i DalPro AS for 

Gunn Heidi Hallaren.  
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Alexander Søreng ble enstemmig vurdert inhabil. 

Pål Terje Bekken ba om vudering av sin habilitet da han er personlig vara i styret i DalPro AS for Tone 

Måsøval. 

Pål Terje Bekken ble enstemmig vurdert inhabil. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 980 000 for DalPro AS til 

finansiering av ny gårdsbutikk med kantine / storkjøkken. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol pålydende kr 980 000 med tillegg av 10% til enhver tid 

gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 

garantiansvar kan ikke overstige kr 1 078 000  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg av 

inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Frøya kommunestyre forutsetter at Hitra kommune gjør et likelydende garantivedtak for sin eierandel. 

5. Garantien gis under forutsetning av departementets / Fylkesmannens godkjenning. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kommunal lånegaranti fra DalPro AS 
 

Saksopplysninger:   

 

DalPro AS ønsker å styrke sin attføringsvirksomhet ved å investere i en ny gårdsbutikk og kantine / storkjøkken 

i Hammerstaddalen. 

 

DalPro AS ønsker å låne 2 000 000 kr til dette formålet. 49% av DalPro AS eies av Frøya kommune og 51% av 

Hitra kommune. Frøya kommunens garantiansvaret gjelder for 49% av lånet (kr 980 000 + 10%) og Hitra 

kommune for 51% (kr 1 020 000 + 10%) ut fra kommunenes gjeldende eierandeler. 

 

DalPro AS har i dag ett lån i Kommunalbanken med kommunal selvskyldnergaranti på kr 7.337.031 som ble 

tatt opp 28.02.14 med en hovedstol på kr 10.000.000. Det ble i tillegg tatt opp et investeringslån på kroner 

4.200.000 i 2017 for å finansiere kjøp av eiendom til nytt vaskeri på Frøya (Nordfrøyveien 445). Disse lånene 

vil være nedbetalt om henholdsvis 8 og 14 år.  

Vurdering: 

 

Kommuneloven gir kommunene mulighet til å stille garanti til heleide kommunale selskaper som driver 

næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 51. 

 

DalPro AS mener at denne investeringen vil skape en helt ny opplevelses- og publikumsarena, samt at det vil 

utvikle nye relevante deltakerarenaer. 

 

Rådmann stiller seg positiv til utvidelse av DalPros virksomhet og innstiller på garantivedtak. 
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SISTRANDA LIGGEKAI - FINANSIERING  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 551358 

Liggekai Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 35/19 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 551358 

Liggekai Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil i saken som tjenestemann. 

 

Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt i Trondheim Havn. 

Ordfører Berit Flåmo ble enstemmig vurdert habil. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 551358 

Liggekai Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 
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Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

Vedlegg: 

 
Saksprotokoll 23/18 – Tilskudd til Sistranda liggekai 

Presentasjon – Siholmen liggekai – Trondheim Havn 

Tilsagn om tilskudd 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 fikk Frøya kommune tildelt kr 16 237 500 til 

bygging av liggekai på Sistranda. Dette var et resultat av et arbeid som har pågått gjennom 

flere år, og flere søknader om tilskudd er sendt til Kystverket.  

 

I 2016 søkte kommunen Kystverket om investeringstilskudd med følgende kostnadskalkyle: 

- Kailengde 135 m 

Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 45 479 887 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 42 854 887 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 21 424 444 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Frøya kommune (prosjektering) 1 000 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 1 552 444 

 

- Kommunen fikk avslag på denne søknaden 12.10.2016 

Den 27.02.2017 søkte kommunen Kystverket på nytt om investeringstilskudd, for det 

samme prosjektet, men prisjustert på 4%. 

- Kailengde 135 m 

Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 47 255 387 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 44 252 387 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 22 262 694 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 2 492 694 
Prosjektert liggekai pr 27.02.17 



Saknr: 27/19 

 
 

- Den 18.01.2018 fikk kommunen tilsagn på søknaden med følgende investeringstilskudd 

Kostnad Sum 

Samlet godkjent kostnad / investering 41 790 000 

Tilskudd ca. 39% (maks som er mulig er 40%) 16 237 500 

- Tilskuddet er basert på netto kostnader pr. 2016  

- Prisjusteringen på 4% fra 2016 til 2017 er ikke hensyntatt. 

 

Frøya kommune vedtok i K-sak 23/18 (arkivsak 17/2852) følgende vedtak: 

«Vedtak: 

Frøya kommune takker ja til tilskuddet over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 

til kai, utdyping og molo på Sistranda Frøya kommune, totalt kr 16 237 500 

 

Frøya kommune forhandler med Trondheim Havn IKS om fullfinansiering av 

prosjektet 

 

Enstemmig» 

 

Som en følge av dette vedtaket og at kommunen fikk mindre tilskudd enn omsøkt, hadde Frøya 

kommune og Trondheim Havn et brukermøte der alternativene ble diskutert. Dette resulterte i 

at prosjektet ble endret til å se på en løsning med plassering av liggekai i tilknytning til moloen. 

Dette prosjektet ble antatt til å være noe rimeligere enn tidligere. 
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Prosjektert liggekai pr d.d. 

 

 
 

De tekniske arrangementene for kai og fortøyninger ble utformet sammen med to viktige 

aktører, og anbudsunderlag ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på Doffin. 

- Laveste anbud inklusive opsjoner, strøm, vann og ISPS (International Ship and Port 

facilities Security code) ble på kr 44 592 600. 

- Høyeste anbud var 8 millioner kr dyrere 

- I tillegg kommer allerede påløpte og uforutsette kostnader 

- Totalkostnad 52 592 103 kr eks mva 
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Vurdering: 

 

I forbindelse med behandlingen av sak 23/18 tilskudd til Sistranda liggekai, gikk rådmann i 

forhandlinger med Trondheim Havn. Som en følge av dette ble prosjektet endret slik at 

finansieringen som lå til grunn skulle være tilstrekkelig. Etter anbudsprosessen på det nye 

prosjektet, liggekai langs moloen, viste det seg at prosjektet ikke ble rimeligere likevel. Dette 

skyldes tidsperspektivet, og priser som øker fra år til år. Prosjektet må være ferdig innen 

oktober 2019 og rådmann antar, grunnet et kort tidsperspektiv på bygging, gjør at prosjektet 

blir mer kostbart enn tidligere anslått. 

 

Hvis kommunen og Trondheim Havn ikke går videre med realisering av prosjektet, mister 

kommunen tilskuddet fra statsbudsjettet på 16 237 500 kr. Dette er tydelig kommunisert fra 

Kystverket. 
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Trondheim Havn går inn med 2 500 000 kr i prosjektet. De vil videre ha drifts- og 

vedlikeholdsansvaret for kaien samt driftsinntekter. Trondheim Havn har gitt klare signaler om 

at de ikke ønsker å gå inn med ytterlige midler til prosjektet. Frøya kommune vil være eier av 

kaien. 

 

Kommunens inntekter i forbindelse med liggekaien vil være indirekte. Dette vil være bl.a. at 

fartøyene som benytter seg av kaien vil bruke lokalt næringsliv til f.eks. drivstoff, strøm, vann 

og andre forsyninger som mat o.l. Liggekaien vil også muliggjøre anløp av større fartøy f.eks. 

cruiseskip og all den aktivitet dette medfører. 

 

Rådmann anser at en stor liggekai på Sistranda er positivt for Frøya kommune. Selv om kaien 

ikke direkte generer inntekter vil den skape aktivitet og sikre arbeidsplasser som er bra for 

Frøya. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

I tråd med budsjettet som er presentert overfor i saken, har prosjektet en underfinansiering på 

11 354 603 kr eks. mva. I denne summen er det lagt inn ca. 10% i uforutsett og div. uforutsett. 

Teknisk sjef i Trondheim Havn Geir Ove Sumstad som har hatt ansvaret for prosjekteringen av 

liggekaien, sier at prosjektet med dette har et godt og realistisk budsjett. 

 

I forbindelse med prosjektet er det lagt til grunn en bevilgning fra Frøya kommune på 

21 500 000 kr. Dette ble lagt inn i investeringsbudsjettet for 2018. Når kommunen legger frem 

investeringsprosjekter inneholder dette mva som en del av finansieringen. Frøya kommune la 

derfor til grunn i investeringsbudsjettet et lånebeløp på 17 200 000 kr og mva på kr 4 300 000, 

totalt kr 21 500 000. Trondheim Havn har lagt til grunn at kommunens bevilgning var eks. 

mva, og finansieringen av liggekaien også må ta høyde for dette. 

 

Den totale underfinansieringen for prosjektet slik det foreligger nå vil derfor være 11 354 603 

kr pluss 4 300 000 kr. Totalt kr 15 654 603 kr. 

 

Frøya kommune har flere store prosjekter innen VAR som ikke er kommet i gang av ulike 

årsaker, men har likevel allerede betydelige bevilgninger godkjent. Ett av disse prosjektene er 

551445 Renseanlegg avløp – Sistranda. I dette prosjektet er det totalt bevilget 25 000 000 kr 

hittil, og har en saldo på kr 24 700 000 pr 31.12.18. Rådmann foreslår at kommunestyret 

omdisponerer midler fra dette prosjektet til liggekaien. Det vil fremdeles gjenstå ca. 

10 000 000 kr i prosjektet, som vil være mer en nok til lå dekke kapitalbehovet i 2019. 

Investeringer på VAR i kommunens investeringsbudsjett er ikke inkl. mva. 

 

Rådmann vil bemerke at ved en slik omdisponering, der kommunen tar fra et selvkostområdet 

vil det avvike fra kommunens handlingsregel for låneopptak for hele summen på 15 654 603 

kr. 

 

Konklusjon 

 

Rådmann foreslår å omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til 

551358 Liggekai Sistranda kr 15 654 603 kr slik at Frøya kommune og Trondheim Havn 

fullfinansierer prosjektet og får det realisert i 2019. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: S82 &02  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PROSESSVARSEL - OMGJØRING AV DISPENSASJONSVEDTAK - VINDKRAFT  

 

Forslag til vedtak: 

 

Komunestyret vedtar at 

 Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, 

er gyldig 

 Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages 

 

 

Vedlegg: 

 

Prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange, datert 22. januar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 8. februar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 13. februar 2019 

Dispensasjonsvedtak, HFF i sak 49/16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange – 22. januar 2019 -  

gjennom advokat Lars Selmar Alsaker. Alsaker representerer folkeaksjonen «Nei til 

vindkraftverk på Frøya» samt 9 naboer til den planlagte vindmølleparken. Prosessvarselet 

ligger som vedlegg i saken. 

 

Frøya kommune har engasjert advokatfirmaet Bjerkan Stav gjennom advokat Kari Leira 

Bjørsnøs for en vurdering av de juridiske sidene ved saken. Deres vurderinger ligger som 

vedlegg i notat, datert 8. februar 2019. 

 

 

 

 

Sammendrag Prosessvarsel fra Steenstrup Stordrange 

 

Alsaker mener at vedtaket, fattet i Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016 – sak 49/16, er 

ugyldig og kommunen har således plikt til å oppheve sitt ugyldige vedtak. Alsaker mener 

videre at dispensasjonssøknaden må behandles på nytt. 



 

Som grunnlag for kravet om å oppheve vedtaket, mener Alsaker at flere forhold anses 

som alvorlige feil, og dersom feil kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, så 

foreligger ugyldighet. Alsaker legger frem følgende; 

 

 Dispensasjonssaken ble ikke nabovarslet 

 Det ble ikke sendt ut underretning om vedtaket til sakens parter 

 Begrunnelsen for vedtaket var mangelfullt 

 Det foreligger ikke materialrettslig adgang etter PBL - Plan- og Byggningsloven - 

§19-2 – til å dispensere 

 

Sareptas dispensasjonssøknad fra 18.08.2015, samt komplettering av søknad datert 

08.12.2015, refererer til prosjektet slik det var beskrevet i konsesjonen av 28.06.2012. I 

søknaden om konsesjon forut for 2012 var det beskrevet vindmøller med en maksimal 

høyde på 150 meter. Det var dette som var gjenstand for konsekvensutredninger, høring 

og vurdering. Det var dette tiltaket kommunen innvilget dispensasjon for i 2016. I følge 

Alsaker er det nå tale om et vesentlig annerledes tiltak, og dette krever uansett ny 

behandling om dispensasjon. En vurdering av dispensasjon etter PBL er en helt konkret 

vurdering, der både selve dispensasjonsvedtaket og de bestemmelser det søkes 

dispensasjon fra, må tas konkret stilling til. Kommunen har aldri vurdert dispensasjon fra 

de vindmøllene det nå er tale om å etablere. All den tid det ikke er innvilget dispensasjon 

for vindmøller med høyde på 180 meter, så vil en slik etablering være i strid med PBL. En 

økning av høyden på vindmøllene opp til 180 meter innebærer en vesentlig endring av 

tiltaket det ble søkt om, innvilget og gitt konsesjon til. 

 

Etter PBL § 1-3 er reglene slik at forhold som gjelder anlegg for overføring eller 

omforming av elektrisk energi ikke er omfattet av PBL. Detet gjelder kraftledninger og 

transformatorstasjoner. For andre forhold, som selve vidturbinene, fundamenter, 

adkomstveier, internveier og drifts- og servicebygg i vindparkområdet gjelder PBL. Det 

betyr at slike tiltak ikke kan etableres dersom de er i strid med gjeldende arealplan. 

Kommunen kan i utgangspunktet bestemme om de vil ha en vindmøllepark eller ikke. 

Kommunen kan i kommuneplan/ reguleringsplan også gi føreinger for utførelsen av en 

vindmøllepark, f.eks. maksimal høyde på turbiner, støybegrensinger, rekkefølgekrav for 

infrastruktur mm. En reguleringsplanbehandling gir også en demokratisk og åpen prosess 

med bred mulighet for medvirkning og innflytelse for kommunens innbyggere. 

 

Det er i PBL § 6-4 hjemmel for at departementet i den enkelte sak kan bestemme at 

endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven uten videre skal ha virkning 

som statlig plan. I følge Alsaker er det høy terskel for at departementet benytter seg av 

denne hjemmelen, og den hindrer ikke kommunene i å vedta arealplaner som enten nekter 

utbygging av vindmølleparker, eller legger føringer og vilkår for etableringen av dem. 

 

Når Frøya kommune vedtok å dispensere fra reguleringsplankravet, fratok en samtidig seg 

selv og sine innbyggere muligheten til å øve innflytelse og muligheten til å legge føringer 

for utforming. 

 

Kommuneplanens krav om reguleringsplanbehandling av vindmølleparken gav med andre 

ord et utvedtydig signal til kommunens innbyggere om at det ville komme en planprosess 

som ville ta endelig stilling til om kommunen ønsket vindmøllepark eller ikke. Naboer og 



de 10 organisasjonene som hadde vært engasjert i saken om vindmølleparken hadde 

således en berettiget forventning om at de ville få en mulighet til påvirkning og 

medvirkning gjennom reguleringsplanprosessen. Denne muligheten ble imidlertid tatt ifra 

dem. 

 

Alsakers konklusjon: 

 

I vedtak i HFF 10.03.2016 fattet kommunen et dispensasjonsvedtak etter PBL § 19-2, om 

at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel. I tillegg ble det fattet vedtak om fritak 

for nabovarsling etter PBL § 21-3. Ingen naboer eller interesseorganisasjoner ble således 

varslet om at det var initiert en dispensasjonssak. Lovens klare hovedregel er at 

dispensasjonssøknader skal nabovarsles. PBLs forarbeider fastsetter klart at manglende 

varsling av en dispensasjonssak vil kunne medføre ugyldighet. Dette medfører en 

vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

Naboer og gjenboere ble heller ikke gitt underretning om kommunens 

dispensasjonsvedtak. Frøya kommune har en rettslig plikt til å sende grunneiere/ naboer/ 

gjenboere underretning om dispensasjonsvedtaket. At underretning til sakens parter ble 

unntatt er også en vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

I vedtaket fra Frøya kommune var det ikke gitt noen analyse eller beskrivelse av 

hensynene bak de bestemmelser det ble søkt dispensert fra. Det ble ikke engang formulert 

tydelig i vedtaket hva det ble dispensert fra i kommuneplanens arealdel. Vedtaket var 

generelt formulert som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, uten å spesifisere 

hvilket tiltak det ble gitt dispensasjon for – eller hvilke bestemmelser i kommuneplanen det 

ble dispensert fra. Den manglende begrunnelsen utgjør en vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

I tillegg er det også grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele er materiellrettslig 

grunnlag for å dispensere fra LNF-formålet i kommuneplanen, med hjemmel i PBL § 19-2, 

for å etablere en stor vindmøllepark. Dersom hensynet bak arealdisponeringen til LNF-

formål vesentlig tilsidesettes, så vil det ikke være grunnlag for dispensasjon. 

 

 

I denne saken er det tale om tre vesentlige saksbehandlingsfeil. Både hver for seg, og 

samlet, tilsier saksbehandlingsfeilene at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.2016 er 

ugyldig. I og med at det ikke foreligger noe gyldig dispensasjonsvedtak fra gjeldende 

kommuneplan/ reguleringsplankrav, så har Sarepta Energi AS ikke lov til å anlegge 

vindmølleparken. Kommunen har også en selvstendig plikt til å vurdere omgjøring av et 

ugyldig vedtak.  

 

Dersom kommunen unnlater å behandle dispensasjonssaken på ny, til tross for den 

foreliggende ugyldighet, så varsles med dette at vår klient vil vurdere rettslige skritt mot 

kommunen, med sikte på å fastslå ugyldighet. 

 

 

Sammendrag - Vurderinger Bjerkan Stav 

 



Det konstateres at vedtaket om dispensasjon av 10.03.2016 ikke lider av 

saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket er ugyldig. Villkårene for å gi dispensasjon 

var oppfylt og vedtaket lider derfor heller ikke av innholdsmessige feil. 

 

Gjennom kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er utbygger 

gitt en rettighet. Dispensasjonsvedtaket kan etter loven bare omgjøres dersom vedtaket er 

ugyldig. Frøya kommune har derfor ikke adgang til å omgjøre vedtaket. En beslutning om 

at dispensasjonsvedtaket fra 2016 er gyldig og derfor ikke kan omgjøres, vil ikke være et 

enkeltvedtak og vil ikke kunne påplages. Skulle kommunen komme til at vedtaket er 

ugyldig, vil dette være et enkeltvedtak som kan påplages til Fylkesmannen av parter og 

andre med rettslig klageinteresse. 

 

Vedtaket innebærer at kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

etablering av vindkraftverk innenfor rammene som det er gitt anleggskonsesjon for. 

Dispensasjonsvedtaket omfatter også endringer i forhold til tidligere utbyggingsplan, så 

lenge endringene godkjennes av NVE, ved behandling av detaljplan/ Miljø- Transport- og 

Anleggsplan (MTA). Skulle NVE komme til at endringer i utbyggers planer går utenfor 

rammene i anleggskonsesjonen, vil endringene imidlertid ikke omfattes av 

dispensasjonsvedtaket. En beslutning om at ny dispensasjon ikke er nødvendig vil ikke 

være å regne som et enkeltvedtak og vil derfor ikke kunne påklages. 

 

Dersom kommunen skulle komme til at vedtaket om dispensasjon ikke omfatter tiltaket 

som da er planlagt gjennom MTA med detaljplan, vil utbygger kunne hevde overfor 

kommunen at dette innebærer en omgjøring av dispensasjonsvedtaket som det ikke er 

rettslig grunnlag for. Utbygger vil kunne påklage kommunens vedtak til Fylkesmannen. 

 

Om utbyggingsplanene for vindkraftverket blir forsinket eller forhindret som følge av at 

kommunen legger til grunn at dispensasjonsvedtaket er ugyldig eller ikke omfatter 

vindkraftverket som nå planlegges, vil kommunen kunne bli møtt med et erstatningskrav 

fra utbygger. Utbygger vil videre kunne be Olje- og Energidepartementet om at 

anleggskonsesjonen skal gis virkning som statlig plan, med den følge at tiltaket ikke lenger 

vil være avhengig av at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

Om kommunen selv ønsker å utarbeide reguleringsplan for tiltaket, bør dette avklares på 

et tidlig stadium for at prosessene kan bli tidsmessig samordnet på en god måte. I 

forarbeidene til PBL heter det at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være til stede når 

det foreligger en endelig konsesjon etter energiloven. 

 

Alsaker har anført at kommunens dispensasjonsvedtak lider av tre saksbehandlingsfeil:  

 

 Manglende nabovarsling 

 Manglende underretning om dispensasjonsvedtaket 

 Mangelfull begrunnelse  

 

I tillegg har Alsaker hevdet at det er tvilsomt om det forelå materiellrettslig adgang til å 

dispensere etter PBL § 19-2  

 

 

Manglende nabovarsling 



 

Det er på det rene at naboer/ gjenboeres interesser blir berørt av vindkraftverket. 

Ordlyden i PBL §19-1, jf. § 21-3 andre ledd tilsier derfor at det ikke var formelt grunnlag 

for å unnlate nabovarsling. Bestemmelsene om unntak fra varslingsplikten i PBL § 21-3 

fjerde og femte ledd anses ikke å komme til anvendelse. Vurderingen er at det etter dette 

burde vært sendt nabovarsel før kommunen behandlet søknaden om dispensasjon. 

 

Neste spørsmål blir om saksbehandlingsfeilen i form av manglende nabovarsling vil få 

konsekvenser for gyldigheten av dispensasjonsvedtaket. Ved vurderingen av om 

manglende nabovarsling får konsekvenser for dispensasjonsvedtakets gyldighet, må en 

først vurdere om feilen kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Dersom 

feilen ikke kan ha virket inn, vil ugyldighet på grunn av feilen være utelukket. Om man 

kommer til at feilen kan ha virket inn, må det foretas en nærmere vurdering av om dette 

medfører ugyldighet. 

 

Kommunen har i vedtaket om dispensasjon vist at naboer og andre interessenter var 

tilstrekkelig hørt gjennom konsesjonsbehandlingen, og at det derfor var grunnlag for å 

unnlate nabovarsel. Søknaden om dispensasjon gjaldt akkurat det samme tiltaket som 

konsesjonen gjelder. Det fremgår av søknaden av 18.08.2015 at det søkes om 

dispensasjon for «det konsesjonsgitte Frøya vindkraftverk». 

Det framgår av NVEs anleggskonsesjon at det ble holdt offentlige møter i forbindelse med 

melding om planlegging av Frøya vindkraftverk i 2002. Videre framgår at 

konsesjonssøknad ble sendt på offentlig høring i 2004, og at det i den forbindelse ble holdt 

offentlige møter. Det framgår også at planendringssøknad fra 2012 ble sendt på høring 

med frist 15.05.2012, samt at det ble holdt møte med lokale og regionale myndigheter og 

offentlig møte på Sistranda 26.03.2012, hvor NVE og tiltakshaver orienterte om 

prosessen og prosjektet. Naboer, gjenboere og andre berørte hadde gjennom 

konsesjonsbehandlingen god anledning til å fremme sine synspunkter om vindkraftverket. 

 

Spørsmålet om manglende nabovarsling kan ha innvirket på dispensasjonsvedtakets 

innhold må vurderes ut fra situasjonen slik den var i 2016. Forutsetningene for prosjektet 

var ikke endret fra konsesjon ble gitt i 2012 til dispensasjon ble omsøkt i 2016. Spørsmål 

om den nærmere konkretisering av utbyggingsplanene, slik som turbinhøyde og plassering 

av turbinene, ble først aktualisert i forbindelse med utbyggers Detaljplan/ MTA som ble 

utarbeidet i 2018. Det er usannsynlig at det ved nabovarsling om dispensasjonssøknaden 

ville kommet argumenter som kommunen ikke allerede var kjent med gjennom den 

omfattende medvirkningsprosessen forut for konsesjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha 

virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig. 

 

 

Manglende underretning 

 

Det er på det rene at naboer og gjenboere ikke ble underrettet om vedtaket om 

dispensasjon. Det framgår av FVL § 27 at «partene» skal underrettes om vedtaket så snart 

som mulig. Alsaker har i brev hevdet at naboer og gjenboere til vindkraftverket må anses 

som parter i dispensasjonsvedtaket, at de derfor hadde krav på underretning om vedtaket, 

og at manglende underretning fører til at dispensasjonsvedtaket er ugyldig. 

Det kan stilles spørsmål ved om naboer og gjenboere var å anse som parter i 

dispensasjonssaken. Eckhoff og Smith skriver at naboer til et byggetiltak neppe vil anses 



som parter bare fordi tiltaket vil være til en viss sjenanse for dem, men at de vil kunne få 

partsstilling dersom tiltaket vil hindre dem i å utøve sine rettigheter eller medføre vesentlig 

skade for dem. Avgjørelsen beror på en skjønnsmessig vurdering. 

Det er ikke nødvendig å ta stilling til om naboer og gjenboere hadde partsstatus i 

dispensasjonssaken, da brudd på FVL § 27 om underretning til parter ikke i seg selv kan 

ha hatt noen betydning for vedtakets innhold. Manglende underretning kan derfor under 

enhver omstendighet ikke føre til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig. 

 

 

Mangelfull begrunnelse 

 

Alsaker har anført at dispensasjonsvedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at det 

utgjør en vesentlig saksbehandlingsfeil som tilsier at vedtaket er ugyldig. 

Kommunen har i saksframlegget til dispensasjonsvedtaket vist til at kommunens anledning 

til å gi dispensasjon er oppfylt når endelig anleggskonsesjon er gitt, at OED kan gi 

konsesjonen virkning som statlig plan og at det vurderes som viktig at kommunen 

beholder området innenfor kommunens planverk. I følge forarbeidene til PBL § 19-2, er 

vilkårene for å gi dispensasjon alltid til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter 

energiloven. Kommunen har, i forkant av dispensasjonsvedtaket, foretatt en grundig 

vurdering som endte med at kommunen valgte å tilrå NVE å gi konsesjon. Kommunens 

dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at vilkårene for å gi dispensasjon 

alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en eventuell mangelfull begrunnelse 

heller ikke kunne indikere at vedtaket lider av innholdsmessige feil. 

 

 

Alsaker har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er grunnlag for å dispensere fra LNF-

formålet for å etablere en stor vindmøllepark. Det er åpenbart ikke grunnlag for å si at 

kommunen ikke hadde grunnlag for å innvilge dispensasjon, i følge PBL § 19-2 – da 

vilkårene alltid vil være oppfylt der det er gitt endelig konsesjon. 

 

 

I saksbehandlingen har rådmannen blitt gjort oppmerksom på bestemmelser i PBL § 21-9. For 

tiltak som ikke igangsettes innen tre år, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også 

dispensasjoner. Vi har bedt vår advokat om en vurdering av dette. Advokatens konklusjon er 

tydelig; Dispensasjon for Frøya vindkraftverk faller ikke bort etter tre år. Bestemmelsen i PBL 

§21-9 om bortfall av dispensasjon gjelder ikke for vindkraftverk som har fått 

anleggskonsesjon etter energiloven. Dispensasjonen gjelder så lenge konsesjonen varer. 

Utførlig vurdering finnes i vedlegg. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har vurdert prosessvarslet fra Steenstrup Stordrange, og utredning foretatt av 

Bjerkan Stav på vegne av kommunen.  

 

Rådmann vurderer saken slik:  

 

1. Dispensasjonssaken burde vært nabovarslet. Rådmannens vurdering er likevel at 

manglende nabovarsling ikke kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. 



Da feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at 

vedtaket er gyldig 

 

2. Underretning til parter har ingen betydning for vedtakets innhold. Rådmannen anser at 

manglende underretning ikke fører til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig 

 

3. Rådmannen anser at kommunens dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og 

med at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon 

er gitt, vil en eventuell mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at vedtaket 

lider av innholdsmessige feil. 

 

Rådmannen støtter seg til advokatens vurderinger og innstiller til kommunestyret at 

dispensasjonsvedtaket - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, sak 49/16, er 

gyldig. Da dette ikke er et enkeltvedtak, kan ikke dette påklages. 

 

 

 

 





































































Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning   

Møtedato: 10.03.2016 

Sak: 49/16  Arkivsak: 15/143 

 

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA VINDKRAFTVERK - RUNDE 2  

 

Vedtak: 

 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel. 

2. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til. 

3. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 21-3, nabovarsel. 

4. Hvis steinalderlokalitet med ID 95270 (i Askeladden) er til hinder for planlagte tiltak, må det 

søkes dispensasjon fra kulturminneloven. 

5. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 18/3228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA FRØYA KOMMUNE - DETALJPLAN OG MTA - 

FRØYA VINDKRAFTVERK, TILLEGGSUTTALELSE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 

13.12.2018 og oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring 

av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 

31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. 

Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i KST-sak 166/18 – Høring av detaljplan og MTA – Frøya vindkraftverk 

Forslag på brev til NVE (Alsaker) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt et forslag på brev, utarbeidet av advokat Alsaker på vegne av 

«Nei til vindkraftverk på Frøya». Brevet er utformet som en henvendelse til NVE fra Frøya 

kommune. I brevet ber Alsaker om at: 

 

1. Frøya kommune henstiller om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero, og at 

Frøya kommune inngir et nytt tilsvar til NVE etter at folkeavstemningen er avholdt 

2. Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer 

vesentlige endringer i relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik 

kommune oppfatter konsesjonsvilkårene, at NVE først må ta stilling til om de 

vesentlige endringene som søknaden av 19.11.2019 representerer kan godkjennes. 

Først deretter kan MTA-søknad behandles. 

 

Formannskapet har bedt rådmann saksbehandle dette brevet.  



 

Slik rådmann tolker dette er Frøya kommunestyre langt på vei enig i flere punkt som Alsaker 

berører i sitt brev. Rådmann viser da til at Kommunestyret i Frøya kommune behandlet høring 

av detaljplan/ MTA for Frøya vindkraftverk i møte den 13. desember 2018 – sak 166/18. 

Kommunestyret vedtok en høringsuttalelse – se fullstendig høringsuttalelse i vedlegg, der 

kommunen tilrår detaljplan/ MTA for Frøya vindkraftverk med visse spesifiserte endringer.  

 

Følgende ble vedtatt om høyden på vindturbinene: 

 
Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte 

vindkraftutbyggingen, særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den 

opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil 

bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast 

for omgivelsene. 

 
Rådmann foreslår derfor at Frøya kommune forsterker vedtaket, spesielt knyttet til høyden på 

vindmøllene, noe også Alsaker utdyper i sitt forslag til brev. 

 

I punkt 6 i vilkårene som er fastsatt i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya vindmøllepark av 

03.10.2016. Her heter det: 

 

«….Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av 

tiltaket slik det er spesifisert i konsesjonssøknaden, skal dette fremlegges i detaljplan. 

Eventuell detaljplan skal vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av 

vindturbiner og adkomst- og internveier. Detaljplanen skal godkjennes av NVE og 

legges til grunn for miljø-, transport og anleggsplan». 

 

I den opprinnelige konsesjonssøknaden fra mars 2012 var størrelse per turbin spesifisert til å 

være på mellom 2,3 og 3 MW. Videre var det i konsesjonssøknaden fra mars 2012 spesifisert 

at navhøyde ville være mellom 60 og 100 meter, mens rotordiameter ville ligge mellom 70 og 

100 meter. Dette ville etter det tiltakshaver selv har opplyst typisk gitt en vindmølle med 

totalhøyde på 135-150 meter. 

 

I tiltakshavers søknad til NVE av 19.11.2018 er de opprinnelige spesifikasjoner vesentlig 

endret. Det er nå tale om turbiner på 4,2 MW. Videre er det nå søkt om navhøyde på 112 

meter, og rotordiameter på 136 meter. Dette vil gi en totalhøyde på vindmøllene på 180 

meter.   

 

Alsaker berører også den planlagte folkeavstemningen i sitt brev. Rådmann viser her til 

kommunestyrets vedtak om ny folkeavstemning, K-sak 03/19, datert 31.01.2019: 

 

Frøya kommunestyre vedtar en ny forlkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya. 

Dette med bakgrunn i det store engasjementet fra Frøyas innbyggere i denne saken.  

 

Det forutsettes at folkeavstemingen blir avholdt så snart som mulig. 

 

 

Vurdering: 



 

Rådmannen viser til K-sak 166/18, 13.12.2018, «Høring av detaljplan og MTA - Frøya 

vindkraftverk» og anbefaler at kommunestyret forsterker sin uttalelse da de planlagte 

vindmøllene med en totalhøyde på 180 meter medfører en stor endring av tiltaket 

sammenlignet med det som har blitt presentert i søknad og forarbeidet til anleggskonsesjonen.  

 

I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en ny folkeavstemning på Frøya, 

JA/NEI til vindkraft, dato for gjennomføring av avstemningen er satt til 02.04.19. 

 

Ut fra dette innstiller rådmann på at Frøya kommunestyre forsterker uttalelsen til detaljplan/ 

MTA og foreslår følgende punkt som kan oversendes NVE:  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i sak 166/18, datert 

13.12.2018 og oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring 

av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 

31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. 

Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger. 

 

 

 

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

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

7261 Sistranda 

 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

 
Abelsgt. 9 

7030 TRONDHEIM 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 18/3228 S82 &13 Sistranda, 18.12.2018 

 

 

HØRING AV DETALJPLAN OG MILJØ-, TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN 

(MTA) - FRØYA VINDKRAFTVERK  
 

Kommunestyret i Frøya kommune har behandlet høring av MTA for Frøya vindkraftverk, med 

følgende uttalelse: 

 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya 

vindkraftverk med følgende endringer:  

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er 

særlig utsatt på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya 

vindkraftverk. Dette skal danne grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes 

en tidsfrist for når utjevnede fartshumper ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til 

endepunktene for internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da 

sannsynligvis større bruk av området i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med 

rundløypemulighet vil også bidra til å lede turgåing til ønskede områder.  

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av masseuttak og deponi, da dette kan ha 

innvirkning på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv.  

 

4. Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for 

hubropar. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en 

utbygging i det viktige naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved 

at gjennomflyging til fødesøksområdene reduseres.  

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det 

derfor ikke noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. 

Forstyrrelser i hekkeperiode for hubro skal unngås.  

Forstyrrelser av hubro i hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme.  

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 



 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal 

opparbeides av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen 

og/eller frivillige organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall 

biler ved innkjøringen til konsesjonsområdet.  

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i 

planen igjen.  

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 

timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone 

før anleggsstart.  

 

9. Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det 

opprinnelige konsesjonsområdet.  

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, 

særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter 

til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for 

fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsene.  

 

 

 

Samlet saksframstilling som viser behandling i Frøya formannskap og kommunestyre med 

saksframlegg ligger vedlagt.  

 

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart. 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Øyvor Helstad 

Miljøkonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 



   
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Abelsgt. 9 
7030 Trondheim 
 
E-post: nve@nve.no 
 
 
 
 
 
DETALJPLAN OG MTA-PLAN FOR FRØYA VINDKRAFTVERK  
 
Det vises til brev fra Frøya kommune i ovennevnte sak av 18.12.2018. I dette brevet ble det gitt uttrykk for 
at kommunestyret i Frøya tilrådde tiltakshaver sin søknad av 19.11.2018 om MTA med detaljplan for Frøya 
vindkraftverk med visse spesifiserte endringer. 
 
NVE gjøres med dette oppmerksom på at Frøya kommunestyre den 31.01.2019 besluttet å avholde 
folkeavstemning om vindmølleparksaken. Denne vil bli gjennomført i løpet av 1-2 måneder. Vi vil på denne 
bakgrunn henstille om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero. Kommunen vil inngi et nytt tilsvar til 
NVE etter at folkeavstemningen er avholdt. 
 
Frøya kommune vil også vise til punkt 6 i vilkårene som er fastsatt i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya 
vindmøllepark av 03.10.2016. Her heter det: 
 

«….Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av tiltaket slik det 
er spesifisert i konsesjonssøknaden, skal dette fremlegges i detaljplan. Eventuell detaljplan skal 
vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av vindturbiner og adkomst- og internveier. 
Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn for miljø-, transport og anleggsplan». 

 
Videre er det presisert i punkt 8 i konsesjonsvilkårene at arbeid relatert til anlegget ikke kan settes i gang 
«..før miljø-, transport og anleggsplan er godkjent av NVE.» 
 
I den opprinnelige konsesjonssøknaden fra mars 2012 var turbinstørrelse per turbin spesifisert til å være 
på mellom 2,3 og 3 MV. Videre var det i konsesjonssøknaden fra mars 2012 spesifisert at navhøyde ville 
være mellom 60 og 100 meter, mens rotordiameter ville ligge mellom 70 og 100 meter. Dette ville etter det 
tiltakshaver selv har opplyst typisk gitt en vindmølle med totalhøyde på 135 meter. 
 
I tiltakshavers søknad til NVE av 19.11.2018 er de opprinnelige spesifikasjoner vesentlig endret. Det er nå 
tale om turbiner på 4,2 MV. Videre er det nå søkt om navhøyde på 112 meter, og rotordiameter på 136 meter. 
Dette vil gi en totalhøyde på vindmøllene på 180 meter.   
 
Tiltakshaver har også oppgitt at det samlede sveipareal for rotorbladene vil bli større for 14 store vindmøller 
enn for de 26 mindre møllene i opprinnelige spesifisert løsning fra mars 2012. 
 
Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer vesentlige endringer i 
relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik vi oppfatter konsesjonsvilkårene, at NVE 
først må ta stilling til om de vesentlige endringene som søknaden av 19.11.2019 representerer kan 
godkjennes. Først deretter kan MTA-søknad behandles. 
 
NVEs saksbehandling av tiltakshavers endringssøknad av 19.11.2018 forutsettes å finne sted i samsvar med 
energilovens saksbehandlingsregler, og alminnelige forvaltningsrettslige regler om at en sak skal utredes 
så grundig som mulig før vedtak treffes. I forlengelsen av dette er det flere forhold som ikke kan anses 
tilstrekkelig saksutredet i tiltakshavers søknad av 19.11.2018. Herunder kan det ikke ses at konsekvensene 
av økt vindmøllehøyde, og økt sveipeareal, er tilstrekkelig utredet. Dette gjelder konsekvenser både i forhold 
til visuelt influensområde, i forhold til natur, landskap og kulturminner og i forhold til allmennhetens bruk 
av LNF-områder på Frøya. Det må utarbeides kart som viser de arealer møllene vil være synlig fra, og 
illustrasjonsskisser/foto som viser hvordan vindmøller på 180-meter vil se ut fra ulike representative steder 



   
 

i kommunen. Frøya kommune forutsetter at NVE vil tilsikre at alle forhold undergis en forsvarlig 
saksbehandling.  
 
Det bes om at NVE pålegger TrønderEnergi/Sarepta Energi å supplere saksutredningen på de ovennevnte 
punktene. Det bes om at NVE holder kommunen løpende orientert om supplerende utredninger. 
 
Frøya kommune vil i etterkant av den tillyste folkeavstemningen gi NVE en endelig tilbakemelding med 
stillingtagen til tiltakshavers søknad om vesentlig endring/detaljplan/MTA. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Frøya kommune 
 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
Kopi: 
 

- Trøndernergi/Sarepta Energi 
- Miljødirektoratet 
- Trøndelag Fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Trøndelag 
-  

 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/298    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 19.02.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.02.18 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/463    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.01.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 31.01.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 31.01.19 

 

 

 

 

































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/464    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Referat styringsgruppa 24.01.19 

Årsrapport 2018 Fosen tingrett 
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                                 Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Kommunestyresalen 

          

Møte nr. 1 -2019 

Møtedato:   
24.01.19 

 

 
Kl 09.00 -11.00 

 

Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø  

Kristin Strømskag 
Pål Terje Bekken 
Thomas Sandvik 

 
Ivar Sæther  
Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted: Kommunestyresalen 
 

Forfall: Pål Terje Bekken 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent:  

Torny 
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1-19 Godkjenning av referat 6.11.18.  

Møtereferat godkjent 
Notat 6.12.18 tas til orientering 
 

B Beathe 

2-19 Status i DP1 

 Orientering om innkomne tilbud / forlag Plan og 
designkonkurransen 

 Digital folkehøring v. Frode Larsen. 
              På hvilken måte kan dette gjennomføres? 

 Politisk behandling av juryens kåring. 

 Storkjøkken – status i arbeidet 

 Fremdriftsplan 
 
Behandling i styringsgruppa: 

 Plan og designkonkurransen. Tre løsningsforslag er 
anonymisert og sendt til jurymedlemmene. Juryen har hatt 

O 

D 

B 

 

 

 

 

 

 
Ivar Sæther 
Frode L. 

Torny D.S. 



2 

 

sitt første møte 23.01.19. Juryen gjør sine vurderinger etter 
fastsatte kriterier i konkurransegrunnlaget, og utformer en 
rapport (konklusjon). 
Når vinner er valgt, åpnes konvolutten med pristilbud (kun 
for videre prosjektering) 
Juryens kåring legges fram for politisk behandling. 

 Digital folkehøring. Forslagene legges ut for offentligheten, 
både i form av utstilling av løsningsforslagene ( «åpen 
dag») samt på kommunens hjemmeside og lokal nettavis i 
uke 5. Dette skal kun være en folkeopplysning, der den 
enkelte kan kommentere/ gi innspill via e- post til Frøya 
kommune. Eposten arkiveres i kommunen. Leseheftene vil 
bli liggende ute på nett t.o.m 10.02.19. (uke 6) 
Kommentarer/ innspill behandles av juryen. 

 Behandling av juryens kåring. Rapporten sendes 
styringsgruppa, og legges deretter fram for 
Eldreråd/Brukerråd (uke10), HFD 12.03, Formannskap 
19.03 og KST 28.03.19 

 Storkjøkken. Det er gjennomført kommunebesøk for å 
høste erfaringer fra andre storkjøkken (Åfjord, Hitra, 
Stjørdal). Det er innhentet forslag til arealløsninger, 
logistikk/produksjonsflyt, cafeløsninger. Det er innhentet 
forslag til distribusjonsløsninger med tanke på avdelinger 
og hjemmeboende brukere. Flere benytter frivilligsentralen 
som har ansvar for å skaffe frivillige for utkjøring. Hitra 
Storkjøkken har egen bil til utkjøring. 
Kok- kjølprinsippet er valgt. 

       Det jobbes nå videre med forslag til    
       funksjoner/arealløsninger. Planlegging av storkjøkkenet vil 
       bli et eget tema i «samspillsfasen» som antas blir i slutten 
       av februar/1 uke på mars? 

 Fremdriftsplan. 
PL reviderer fremdriftsplanen. 

 
 

3-19 Infrastruktur, strøm, vann og avløp etc. 
Status 
Strøm: Egen trafo settes opp. 
Vann/avløp: ligger fram til tomt. 
Sak vedr renseanlegg må opp til pol.behandling. 
 

O Ivar S. 

4 -19 Geotekniske undersøkelser. 
 Status 
Ut på anbud. 
Kåring av vinner i uke 5. 
Geoteknisk rapport forventes ferdig om 5-7 uker. 

O Ivar S.  

5 -19 Utvidelse av mandat, delprosjekt 1. 
Vedtak i HFD nov.2018: ««Rådmann vurderer om hele eller deler av 
St. melding 15 «Leve hele livet» skal inngå i delprosjekt 1. sitt 
mandat, da i en planleggings/kartleggingsfase». 
Forslag til mandat behandles i Rådgivende gruppe 18.01.19. 

O 

D 

B 

Torny D.S. 



3 

 

Vedtak i styringsgruppa:  
Styringsgruppa slutter seg til forslaget fra rådgivende gruppe. 
Mandat til DP1: 
DP1. gjør seg kjent med St.Melding 15, og gjør prioriteringer innen 
satsningsområdene. DP1 planlegger kartlegging av behov og 
utfordringer i de tre virksomhetene Plo, Bam og Fam.Helse. 
Gjennomføringen av kartleggingen legges til linja. 
Videre anbefales endring av prosjektdeltakere i dette arbeidet: 
Fagutviklingssykepleier Plo, avdelingsledere fra hjemmetjenesten, 
sykehjemmet, Bam og fra Fam.helse. I tillegg deltakelse fra 
kommuneoverlege.  
 

6-19 Delprosjekt 2 
Arbeidsnotat 3 «Morgendagens omsorg», RO des. 2018 
Behandling/ vedtak i styringsgruppa: 
Arbeidsnotat 3 fra RO tas til orientering. 
 

O 

D 

Torny D.S. 

7-19 Prosjektet Morgendagens omsorg, forslag til oppgaver som 
framover legges til linja. 
 
Behandling / Vedtak i styringsgruppa: 
Styringsgruppa slutter seg til forslaget fra Rådgivende gruppe: 

1. Endrings- og utviklingsprosesser (jfr. R.O. rapport) 
fortsetter i prosjektet inntil videre. 

2. Helhetlig tjenesteløp med fokus på større samhandling og 
sømløshet fortsetter i prosjektet. 

3. Arbeidet med organisering og bemanning i pleie og omsorg 
fortsetter i prosjektet, inntil fremtidig modell er vedtatt i 
styringsgruppa/ evt. politisk behandling. 
 Arbeidet legges deretter til linja ( se pkt. 4 under) 

4. Innplassering av ansatte i ny organisering trekkes ut av 
prosjektet, da retningslinjer allerede er utarbeidet og pol. 
godkjent. Gjennomføringen av ny innplassering legges til 
linja. 

 

O 

B 

Torny D.S. 

8 -19 Møteplan 2019 
Datoer som er satt framover: 

 15.02.19 kl 14.30 - 15.30 

 20.03.19 kl 12.00 – 14.00 

 30.04.19 etter kl 12.00 
 

  

9-19 Evt. 
Valg av miljø/energi -  rådgiver som skal bistå juryen i plan og 
designkonkurransen. 
Behandling i styringsgruppa: 
Det engasjeres en miljø- og energirådgiver for å bistå i evalueringen 
av forslagene. Enten engasjeres en rådgiver direkte (forutsatt verdi 
under 100’), eller det engasjeres en rådgiver under juryformann sitt 
engasjement. PL tar dette videre. 

 Torny 
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INNLEDNING      

Fosen tingrett er en fullfaglig domstol. Domstolen har 6 medarbeidere og er lokalisert i 
Fosen tinghus på Brekstad.  
 
Domstolens verneting omfatter 8 kommuner: Bjugn, Frøya, Hitra, Osen, Roan, Ørland, 
Åfjord og Indre Fosen kommune. Til sammen bodde det om lag 35.000 personer i 
domstolens verneting i 2018.   
 
Domstolens dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse 
privatrettslige tvister, konkursbehandling, offentlige skifter, tvangsfullbyrdelse og 
gjeldsordning. I tillegg har domstolen enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver knyttet 
til dødsfall, skifteattester og notarialbekreftelser.  
 
Domstolens prioriteringer i 2018  
Fosen tingretts virksomhet er forankret i domstolenes idé- og verdigrunnlag. I tillegg har 
domstolen sin egen virksomhetsplan.  
 
Domstolen legger vekt på å levere høy kvalitet i alle ledd og til riktig tid. Domstolen skal 
levere riktige avgjørelser til rett tid.  
 
Underveis i året har det blitt rettet fokus på å legge arbeidet til rette mer rasjonelt, også med 
digitalisering av arbeidsprosesser. Domstolen har påbegynt et arbeid med å gjennomgå 
arbeidsmåtene i de ulike sakskategoriene.   
 
Det er viktig for domstolen at aktører og publikum skal oppleve en åpen og tilgjengelig 
domstol der alle møtes med respekt og god service. For Fosen tingrett er det viktig å ha et 
konstruktivt samarbeid med eksterne aktører, deriblant advokater, påtalemyndighet og andre 
aktører ved domstolen, samt lokale medier.  
 
Felles ledelse  
Særlig når det gjelder kvalitet- og kompetanseutvikling, organisering og sikkerhet & service 
har Fosen tingrett fra andre halvår av 2018 arbeidet i forståelse med Sør-Trøndelag tingrett. 
Domstolene har hatt felles ledelse fra sommeren 2018, en ordning som i løpet av høsten ble 
permanent. Også for saksavviklingen legges det til rette for mest mulig rasjonell utnyttelse 
av domstolenes samlede ressurser – likevel med den begrensning at de to domstolene er, og 
skal fortsette å være, selvstendige enheter.  
 
Utviklingen i 2018 – kort oppsummert   
Rapporten beskriver en domstol som har utfordringer med å nå en del sentrale mål som er 
satt for saksavviklingen. Domstolen satte derfor i gang med et arbeid med å forbedre 
arbeidsprosesser og ytelsen for brukerne i 2018, et fokus som må forsterkes i 2019.  
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Domstolens saksinngang er preget av stor nedgang i antallet sivile tvistesaker (ca. 15 %), og 
større enn den generelle trenden på landsbasis. Hovedsakelig er nedgangen i sivilsakene 
knyttet til færre innkomne foreldretvister og færre barnevernssaker. For øvrig er 
saksinngangen relativt stabil.  
 
Antallet straffesaker er i sterk økning. Domstolen mottok ca. 25 % flere meddomssaker i 
2018 sammenlignet med 2017. Også antallet enedommersaker var betydelig høyere i 2018 
enn året før. Denne utviklingen er på tvers av den nasjonale trenden hvor det er en nokså 
markant nedgang i straffesakstilfanget.  
 
Gjennom siste del av 2018 er restansene på flere sentrale saksfelter noe redusert. En 
konsekvens av at beholdningen nedarbeides er at saksbehandlingstiden er økende for en 
rekke sakskategorier. For domstolen er det svært viktig i arbeidet fremover at medarbeiderne 
– saksbehandlere og dommere – har høy kompetanse og et stort engasjement for Fosen 
tingrett.   
 
Et kort fremsyn 

Norske domstoler er europamestre i effektivitet. Norske domstoler er rimeligere i drift enn 
land det er naturlig å sammenligne med. Domstolene i Norge har også høy tillit i 
befolkningen. Tingretten er helt sentral for å bygge denne tilliten da stort sett alle de sivile 
sakene og straffesakene behandles her. De aller fleste rettssakene avgjøres endelig i 
tingretten. For å fortsette arbeidet med å utvikle solide tingretter er det nødvendig å snu 
nedbyggingen av domstolene.  
 
Robuste tingretter sikrer rettssikkerhet og god tvisteløsning for flest mulig. Det er nødvendig 
at domstolene tilføres ressurser som er tilpasset oppgavene de utfører. Med dagens 
ressurssituasjon er Fosen tingrett en lite robust domstol, noe årsrapporten her illustrerer. Bl. 
a. er domstolen svært sårbar for fravær og endringer i saksinngangen.  
 

KVALITET- KOMPETANSE- OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

Selv om ledelsen har det overordnede ansvaret for den enkeltes og virksomhetens samlede 
kompetanse skal den enkelte medarbeider ta hovedansvaret for sin egen utvikling, bl. a. og 
for å tilegne seg kompetanse og ferdigheter som domstolen til enhver tid har behov for.  
 
For å ivareta behovet for kvalitet- og kompetanseutvikling er Fosen tingretts medarbeidere 
i løpet av 2018 involvert i felles faggrupper med Sør-Trøndelag tingrett. Det faglige 
samarbeidet omfatter både saksbehandlere og dommere. Domstolene har faggrupper på flere 
områder: 
 

• Barnegruppe (barnelov og barnevern) 

• Asaph-gruppe (småkrav, midlertidig sikring, akuttsaker etter barnevernloven, 
bevissikring, samt utskrivingssaker etter tvisteloven kap. 36) 

• Rettsmeklingsgruppe (rettsmekling av sivile saker) 



 

Side 5 av 16 

 

5 

• Straffeteam (beramming av straffesaker) 

• Straffeforberedelsesgruppe (forberedelse av meddomssaker) 

• Byfogdgruppe (tvangssalg, skifte, konkurs, gjeldsordning m.v.) 

• Digitalt team, Digitale Superhelter – ny i 2018 
 
Kvalitetsutvikling 

Fosen tingrett er opptatt av kvalitet i alle ledd, og at utførelsen av samfunnsoppdraget 
gjenspeiler dette - riktig avgjørelser til rett tid.   
 
Domstolen har arbeidet med å forbedre arbeidsmåter, herunder innfasing og opplæring i 
digitale arbeidsmåter i 2018.  
 
Gjennom 2018 er det gjennomført forskjellige kompetansetiltak for alle 
medarbeidergrupper. Bl. a. er det – sammen med Sør-Trøndelag tingrett – gjennomført felles 
fagdager for hele domstolen, dommerne har bl. a. ukentlige fagmøter, heldags 
dommermøter, løpende sparring med kolleger, samt eksterne kurs og seminarer. 
Saksbehandlerne har bl.a. faglig utvikling som fokus i fagluncher / møter for alle og med 
miljøet ved Sør-Trøndelag tingrett, samt ved deltagelse i eksterne arrangementer.  
 
Fosen tingrett praktiserer utstrakt grad av delegasjon av oppgaver fra dommer til 
saksbehandler, et tiltak som bl. a. har til formål å rasjonalisere saksbehandlingen og å styrke 
saksbehandlernes kompetanse.  
 
Midtveis i 2018 fikk Fosen tingrett felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett, en utvikling 
som bl. a. gir potensiale for et sterkere fagmiljø for domstolene sett under ett, både på 
dommersiden og blant saksbehandlerne. Den endrede organiseringen gir også muligheter for 
større fleksibilitet og mindre sårbarhet for Fosen tingrett selv om Fosen tingrett må være 
innrettet for å håndtere sine oppgaver som selvstendig domstol. 

SAKSAVVIKLING 

Det er ikke-ubetydelige variasjoner i sammensetningen av domstolens portefølje fra år til år. 
Dette gjør at det er utfordrende å forutse og planlegge saksavviklingen fremover. I 2018 har 
domstolen opplevd en betydelig nedgang i antallet innkomne sivile saker mens det var en 
markant økning i inngangen av straffesaker.  
 
Totalbelastningen for domstolen er økende sett hen til antallet gjennomførte rettstimer. 
Tidsbruken i retten kan sammen med antall saker gi en pekepinn om omfang og 
vanskelighetsgrad. Til tross for dette har domstolen lyktes med å redusere restansene / 
beholdningen av saker noe innen de tyngste sakskategoriene.  
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OMFANG 
Tabellen nedenfor viser omfang av rettsmøtetid i hhv sivile saker og meddomsrettsaker i 
tidsrommet 2010-2018. Den samlede tidsbruken i retten er økt med nesten 40 % fra 2017 til 
2018, fra ca. 380 timer til ca. 532 timer.   
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I tabellen under vises antall møtte vitner i hhv sivile saker og meddomsrettsaker i tidsrommet 
2010-2018. Det møtte om lag 265 vitner for Fosen tingrett i 2018.  
 

 
 

 
 
STRAFFESAKER  
 
MEDDOMSSAKER 
Ordinære straffesaker (MED-saker), der både spørsmålet om skyld og straffereaksjon skal 
avgjøres, settes som meddomsrett. Retten består av en fagdommer og to legdommere - en 
av hvert kjønn. Utvalget av meddommere bestemmes av kommunene og trekkes tilfeldig ut 
for den enkelte sak. Meddommerne har samme ansvar og myndighet som fagdommeren. Fra 
januar 2017 trådte et nytt meddommerutvalg i funksjon.  
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Antallet innkomne meddomssaker er betydelig økt sammenlignet med 2017. Det året kom 
det inn 35 saker mot 44 i 2018. Med en saksbehandlingstid på 109 dager har ikke domstolen 
greid å innfri lovgivers krav til en saksbehandlingstid på maksimalt 90 dager.  
 

 
 
ENEDOMMERSAKER 
Enedommersakene (ENE-saker) representerer straffesaker hvor retten settes med en 
fagdommer som avgjør saken. Innenfor denne kategorien saker er bl. a. tilståelses-
pådømmelser, varetektsfengslinger, besøksforbud, kommunikasjonskontroll, beslag av 
førerkort, endring av vilkår for betinget dom, fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff ved 
brudd på vilkårene for samfunnsstraff og begjæring om ransaking.  
 
I 2018 kom det inn og ble avgjort drøyt 10 % flere ene-saker enn i 2017.  
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Tilståelsessakene er saker der siktede erkjenner straffskyld. Domstolens oppgave i disse 
sakene er å kontrollere at vilkårene for straff er oppfylt og utmåle straff. I 2018 ble det 
avgjort ca. 80 saker mot ca. 60 året før.  
 
Videre er det i 2018 behandlet ca. 20 saker om førerkortbeslag mot ca. 30 i 2017. Domstolen 
behandlet 7-8 besøksforbud hvert av årene. Fosen tingrett behandler ikke saker om 
kommunikasjonskontroll eller varetektsfengsling.  
 
Domstolen innfrir lovgivers krav til saksbehandlingstid på 30 dager for ene-sakene generelt. 
 
TVISTESAKER 
Innenfor sakskategorien sivile tvistesaker (TVI-saker) er det et stort mangfold av sakstyper. 
Her fremheves fem utvalgte kategorier; allmennprosess, småkravssaker, foreldretvister / 
barnelov, tvangsinngrep og skjønn.  
 
Selv om det er variasjoner innad i kategorien TVI-saker, kan den generelle inngangen av 
saker anses å være redusert sammenlignet med 2017. Året sett under ett har domstolen 
avgjort noe flere saker enn det som er kommet inn. Saksbehandlingstiden er betydelig økt 
gjennom året.  
 
Domstolen har en saksbehandlingstid på nesten 200 dager for disse sakskategoriene sett 
under ett. Saksbehandlingstiden er utenfor lovgivers krav på 180 dager. Innenfor de ulike 
delene av denne porteføljen er det imidlertid nokså store variasjoner.  
 

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENEDOMMERSAKER

Innkommet

Avgjort

Saksbehandlingstid

Beholdning



 

Side 10 av 16 

 

10 

 
 

ALLMENNPROSESS OG RETTSMEKLING 

Sakskategorien allmennprosess utgjør de alminnelige sivile tvistesakene med tvistesum over 
kr 125.000. Det kom inn noe færre saker i 2018 enn året før; 28 saker i 2018 mot 31 i 2017. 
Antallet avgjorte saker er økt en god del, fra 26 til 37. Beholdningen er redusert fra 22 til 
14.  
 

 
 
I siste halvår har domstolen arbeidet for å få flere saker til rettsmekling. Andelen saker som 
rettsmekles ved domstolen er fortsatt lav.  
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SMÅKRAVSAKER 

Antallet innkomne småkravsaker (sivile krav under kr 125.000) var nokså stabilt i 2018 
sammenlignet med 2017. I 2017 kom det inn 7 saker mens domstolen fikk inn noen flere 
saker, 10 stykker, i 2018. Det ble avgjort noe om lag samme antall saker i 2018 som årene 
før.  
 
Saksbehandlingstiden er redusert fra 255 dager i 2017 til 161 dager i 2018. Domstolen 
oppnådde ikke lovgivers krav om en saksbehandlingstid på inntil 90 dager.  
 

 
 
FORELDRETVISTER  
Tendensen med færre innkomne foreldretvister fortsetter. I 2017 kom det inn 15 saker mot 
8 saker i 2018. Det ble avgjort 13 saker begge årene slik at beholdningen er redusert fra 12 
til 7 saker.  
 
Saksbehandlingstiden er betydelig økt sammenlignet med fjoråret, opp fra 223 dager til 284 
dager. Lovgivers krav om en saksbehandlingstid på under 180 dager er ikke nådd.  
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TVANGSINNGREP – TVISTELOVEN KAP. 36  
Saker som behandles etter tvisteloven kapittel 36 (rettslig prøving av administrative vedtak 
om tvang mot personer, i hovedsak barnevern siden domstolen ikke behandler saker etter 
psykisk helsevernloven) er saker som skal berammes hurtig og som normalt krever 
betydelige ressurser hos domstolen. I de fleste sakene i denne kategorien er det rettsoppnevnt 
sakkyndig og saksforberedelsen tar derfor en del tid. 
 
Antallet innkomne saker er halvert fra 2017 til 2018; fra 6 til 3 saker. Det ble behandlet 1 
sak i 2018 mot 9 året før. Beholdningen av saker er på et stabilt lavt nivå.   
 
Saksbehandlingstiden er betydelig redusert fra 2017 til 2018. Saksbehandlingstiden er på 60 
dager, ned fra 144. Statistikken er imidlertid lite representativ i og med at bare 1 sak ble 
avgjort. Lovgivers krav om en saksbehandlingstid på 90 dager er ivaretatt.   
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SKJØNN 
Skjønn er en egen prosessform i sivile saker som særlig retter seg mot verdsetting, men også 
bl. a. spørsmål om gyldighet av ulike beslutninger. Typiske saker går ut på 
erstatningsfastsettelse etter ekspropriasjon og ulike former for takster. Domstolen behandler 
relativt få skjønnssaker pr. år. Sakene er imidlertid ofte tidkrevende og mange har stort 
omfang. 
 
Saksinngangen, antallet avgjørelser og beholdningen er beskjeden; det kom inn ett skjønn i 
2017 og ingen i 2018.  
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TVANGSSAKER 
Tvangssakene (TVA-sakene) er saker som stort sett knytter seg til tvangsgjennomføring av 
sivile krav, eksempelvis tvangssalg. Kategorien omfatter imidlertid enkelte andre sakstyper, 
eksempelvis gjeldssanering for privatpersoner gjennom systemet for tvungen gjeldsordning.   
 
TVANGSSALG 

Hvert år mister mange eiendom gjennom tvangssalg fordi de ikke greier å betale gjelden sin. 
Krav som er sikret med pant i bolig og annen fast eiendom kan inndrives ved at eiendommen 
selges, uavhengig av eierens medvirkning.  
 
For å oppnå best mulig pris gjennomføres tvangssalget mest mulig likt et frivillig salg. Fosen 
tingrett medhjelpere (eiendomsmeklere og advokater) til å gjennomføre salgene.   
 
Tvangssalgssakene er en omfattende portefølje som har økt relativt kraftig de siste par årene. 
I 2017 kom det inn 235 saker mens inngangen av nye saker ble redusert til 221 i 2018. 
Domstolen avgjør noe flere saker som før, men beholdningen og saksbehandlingstiden øker.  
 
Saksbehandlingstiden for tvangssalgene består dels av tiden for domstolens saksbehandling 
og er i det vesentlige knyttet opp mot tiden det tar for medhjelper å gjennomføre salget.  
 

 
 
GJELDSORDNING 

En gjeldsordning gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll 
på egen økonomi ved at skyldneren tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en 
angitt periode. Skyldnere som ikke kommer til en frivillig løsning med kreditorene kan kreve 
rettens avgjørelse.   
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Retten behandler også begjæringer om oppheving / endring av gjeldsordning etter krav fra 
kreditorer. 
 
Inngangen av saker og antallet avgjorte saker er redusert fra 12 i 2017 til 7 i 2018.  
 
KONKURS OG GJELDSFORHANDLING 

Rettssubjekter som er insolvente kan tas under konkursbehandling. Fosen tingrett har et 
utvalg advokater til å gjennomføre bobehandlingen.   
 
Antallet innkomne begjæringer er økt fra knapt 50 i 2017 til drøyt 60 i 2018. I 2018 ble det 
åpnet 15 konkurser mens tilsvarende tall for 2017 var 12. 
 
Ved utløpet av 2017 hadde domstolen 15 aktive konkursboer, mens den ved utløpet av 2018 
hadde 18 aktive boer. I 2017 ble 26 konkursboer avsluttet, hvorav ble 22 innstilt, 2 sluttet 
og 2 ble tilbakelevert. Samme tall for 2018 er 42 konkursbo avsluttet, hvorav 36 ble innstilt, 
1 sluttet og ingen konkursboer ble tilbakelevert.  
 

 
 
OFFENTLIG SKIFTE OG DØDSFALLSBEHANDLING  
Domstolen behandler bl. a. oppgjør og tvister knyttet til dødsfall og samlivsbrudd mellom 
ektefeller under sakstypen offentlig skifte. Domstolen håndterer også dødsfallsmeldinger.  
Antallet dødsfallsmeldinger er nokså stabilt fra år til år. I 2017 registrerte tingretten 319 
dødsfallsmeldinger og i 2018 var antallet 348 dødsfallsmeldinger. De aller fleste dødsbo 
gjennomføres privat, enten ved at det utstedes skifteattest til arvingene eller uskifteattest til 
gjenlevende ektefelle.  
 
Offentlig skifte består av døds- og ektefellebo. Det kom inn 4 begjæringer om åpning av 
offentlig skifte av dødsbo i 2017, mens det i 2018 kom inn 9 begjæringer. Det ble åpnet 7 
dødsboskifter i 2018 mot 2 året før.   
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Det kom inn 1 begjæring om åpning av offentlig skifte i ektefellebo i 2017, mens det i 2018 
ikke kom inn noen slike saker. Det ble ikke åpnet felleseieskifter verken i 2017 eller 2018.  
 
Domstolen driver et betydelig informasjons- og veiledningsarbeid knyttet til disse sakene. 
Dette veiledningsarbeidet bidrar til et lavt antall åpnede offentlige skifter i dødsbo.  
 
I 2018 ble det innlevert 67 nye testamenter til oppbevaring mot 68 året før. Pr. årsslutt har 
domstolen 669 testamenter til oppbevaring. 

SIKKERHET OG SERVICE  

Samfunnets krav til service er økende. Fosen tingrett skal være en brukervennlig og åpen 
domstol. Domstolen driver utstrakt veiledning og informasjon til publikum, parter, presse 
og andre aktører. 
 
Sikkerhet  
Fosen tingrett prioriterer sikkerhetsarbeid. Alle medarbeidere har ansvar for å bidra til en 
god sikkerhetskultur.  
 
I 2018 ble det gjort et omfattende arbeid med å styrke sikkerheten både mht. utarbeidelse av 
planverk og rutiner, samt nødvendig grunnsikring. Arbeidet fortsetter i 2019, bl. a. blir 
domstolens trusselalarm knyttet direkte mot politiet. 
 
Vitnestøtte 

Domstolen har ikke hatt vitnestøtteordning så langt. Domstolen vil ila. 2019 vurdere å 
samordne vitnestøtteordningen med Trondheim tinghus og Røde Kors.  
 
Arbeidsmiljø 

Medarbeiderne er Fosen tingretts viktigste ressurs.  
 
Sykefraværet er lavt og trivselen god. Det prioriteres å opprettholde denne situasjonen.  
HMS-arbeidet er viktig for Fosen tingrett. Et godt arbeidsmiljø og HMS-arbeid skal fortsatt 
være i fokus. Den enkelte medarbeider vil bli fulgt opp etter behov.  
 
IKT og digitale domstoler  
Domstolen har arbeidet målrettet med å øke bruken av IKT-verktøy i arbeidsprosesser og å 
høyne medarbeidernes kompetanse. I andre halvår fikk domstolen bl. a. etablert en fulldigital 
sal og domstolen kom i gang med å avvikle digitale saker mot slutten av året.    
 
Domstolen har 1 sal for digitale rettsmøter.   
 
Trondheim, 2. februar 2019 
 
Leif O. Østerbø   
sorenskriver   



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/385    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

DELEGERING TIL VALGSTYRET - KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2019 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL 

STEMMESTYRENE, ANTALL STEMMEKRETSER OG OPPTELLINGSMÅTE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunenstyret delegerer myndighet til valgstyret i følgende saker når det gjelder 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

 

1. Oppnevne medlemmer til stemmestyrene. 

2. Avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok utvalgssak 133/15 (arkivsak 15/1543) at 

formannskapet i Frøya kommune skulle være valgstyre for gjennomføringen av valgene i 

perioden 2015-2019. 

 

I kommunen delegeringsreglement mangler imidlertid noen delegeringer av myndighet til 

valgstyret.   

Kommunestyret har per definisjon ikke delegert fra seg myndigheten i følgende punkter i 

valgloven: 

 

1. Oppnevne medlemmer til stemmstyrene (jmf. §4-2 i valgloven) 

2. Avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i (jmf. §9-3 (1) i 

valgloven) 

 

Dette er punkter som i følge valgloven kan delegeres til valgstyret av kommunestyret, men 

som også kommunestyret selv kan avgjøre. 

 

 

 

 

Vurdering: 

 



Rådmannen vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig at myndigheten i punkt 1 og 2 i 

saksopplysningene delegeres til valgstyret. Dette grunnet at valgstyret har hyppigere møter 

enn kommunestyret og at valgstyret har mer kjennskap til valggjennomføringen i praksis. 

 

Frist for å melde endringer rundt stemmekretster er 31.mars valgåret. Dette meldes da inn til 

sentral matrikkelmyndighet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: H12  

Arkivsaksnr.: 19/428    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PLAN OG DESIGNKONKURRANSE - FRØYA HELSE- OG OMSORGSSENTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og omsorgssenter 

godkjennes. 
1. Hjerterom – Link Arkitektur AS 

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS 

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er 

foretatt forhandlinger med tilbyderne. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Juryens sluttrapport – samlet vurdering 

- Juryens sluttrapport – individuell vurdering 

- Erichsen og Horgen AS – Vurdering av energieffektive løsninger 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Juryen har bestått av følgende medlemmer: 
1. Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune – konstituert rådmann 

2. Ann Kristin Sandvik, Frøya kommune – virksomhetsleder Pleie- og omsorg 

3. Otto Falkenberg, Frøya kommune – arkitekt 

4. Pål Terje Bekken, Frøya kommune – politisk representant 

5. Arvid Hammernes, Frøya kommune – politisk representant 

6. Astrid Reikvam, Arkitektformidling – sivilarkitekt MNAL (Juryens formann) 

Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam har vært engasjert som leder for juryen og utarbeidet 

juryens rapporter (individuell og samlet). Sven Hoff Johnstad i Abakus AS har vært engasjert 

som ansvarlig for konkurransetekniske forhold, samt som konkurransefunksjonær. Ekstern 

prosjektleder Ivar Sæter i XPRO AS og kommunens prosjektleder Torny Lillian Dahlø Sørlie 

har deltatt i juryens møter for KS og oppfølging av programkrav. 



Erichsen og Horgen AS er engasjert for ekstern vurdering av evalueringskriteriet 

energieffektive løsninger. Notat er utarbeidet som eget vedlegg og konklusjon er inkludert i 

evalueringsrapporter. 

 

Deltagere/prekvalifiserte arkitekter: 
1. Arkitema Architects AS 

2. Link Arkitektur AS 

3. Streken AS i samarbeid med Ratio AS 

Mottatte forslag: 

Det er bekreftet og dokumentert at følgende forslag er mottatt rettidig innen 18.01.2019: 

Motto (alfabetisk rekkefølge): Leveranse: 
  

«Frøyahagene» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Hjerterom» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

«Lophelia» Iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

 

 

Utstilling / offentliggjøring av forslagene: 

Forslagene ble offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 31. januar 2019 og plansjer ble 

stilt ut for offentligheten i slutten av uke 5. Det ble tilrettelagt for å kunne gi synspunkter på 

forslagene fra lokalmiljøet til kommunen frem til 10. februar 2019. Tilbakemeldingen ble 

samlet forelagt juryen før endelige konklusjoner i juryens rapporter. 

 

Jurymøter: 

Juryen har hatt følgende 4 evalueringsmøter i januar og februar 2019 før det ble konkludert 

med vinnere av konkurransen: 23.01, 30.01, 06.02 og 13.02.2019 (siste møte som Skype 

møte) 

Protokoll for kritikk samlet og individuell ble signert og anonymiteten ble deretter brutt ved at 

navnekonvolutt og pristilbud ble åpnet. Juryens avgjørelse ble deretter offentliggjort. 

 

Evaluering:    

Forslag til løsninger er evaluert etter de forutsetninger som er beskrevet i 

konkurranseprogrammet.  

Gjennom prosjektkonkurransen er det forutsatt å finne fram til de løsningsforslagene som 

samlet sett ivaretar konkurransens forutsetninger og krav på en best mulig måte. 

Juryens rapport inneholder både samlet vurdering av forslagene og juryens konklusjoner fra 

juryarbeidet samt individuelle vurderinger, som dokumentasjon for juryens konklusjoner. 

 

 

Kriterier for bedømmelse. 
I uprioritert rekkefølge er følgende kriterier grunnlag for juryens bedømmelse av mottatte 

løsningsforslag:  

 

Arkitektonisk grep 

Prosjektet vurderes ut fra arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til funksjoner, 

landskap, omgivelser forøvrig, samt materialvalg. 

Byggets utforming som helsebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet vurderes. 

Det forutsettes solid robust materialbruk av varig kvalitet. Det skal være fokus på lave LCC 

kostnader og driftsoptimale løsninger. 



 

Forholdet til omgivelser 

Prosjektet vurderes ut fra samlet helhetlig disponering av tomten med plassering av bygninger 

og utendørs funksjoner, samt adkomstforhold og varelevering.  

Adkomst situasjon gangveier og uteoppholdsareal er særlig vesentlig å vurdere i forhold til 

anleggets øvrige funksjoner.  

 

Funksjonalitet 

Prosjektet vurderes ut fra oppfyllelse av gjeldende funksjonsanalyse og romprogram. 

Universell tilgjengelighet vurderes særskilt.  

Prosjektets utviklingsmuligheter og potensialet for videre bearbeiding, vurderes i sammenheng 

med generelle vurderinger av konseptets generalitet og fleksibilitet. 

 

Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet vurderes spesielt, da dette er av stor betydning for 

prosjektets totaløkonomi.  

Hvordan arealene utnyttes, samt brutto- /nettoareal, sjekkes da spesielt.  

Andre særskilte forhold knyttet til tekniske løsninger som vurderes å være kostnadsdrivende 

vil også bli vurdert. 

 

Energieffektive løsninger  

Miljøambisjonen for prosjektet er at det skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. 

Det legges til rette for solceller/solfangere, og det skal være forenklede og bygningsintegrerte 

ventilasjonsløsninger. Det skal planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte 

løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Det skal også vurderes nye 

løsninger for lavkarbon-betong i grunn og fundamenter. 

 

Kåring av vinnere 

Først etter at juryen har avsluttet evalueringsarbeidet og sluttprotokollen er signert, vil pris 

/deltakerinformasjon gjøres kjent (anonymiteten brytes). 

Det er kåret 2 vinnere som er rangert. Rangering gjøres kjent for deltakerne før 

kontraktsforhandling. Det er kommunens intensjon å videreføre oppdraget med den vinneren 

som av juryen er rangert som best. 

Juryens kåring av vinner(e) av plan- og designkonkurranse skal behandles politisk. Det vil da 

bli tatt endelig stilling til videreføring av foreliggende utkast og ev. andre kontraktsmessige 

forhold.     

 

 

Vurdering: 

Juryen har i sitt arbeid forholdt seg til gjeldende konkurranseprogram med alle vedlegg og 

evalueringskriterier. Likebehandling av forslagene etter disse kriteriene, har vært vesentlig i 

juryens arbeid.  

Hvordan ny bebyggelse skal fungere med de vær, vind og tomtespesifikke forhold som er på 

stedet, har særlig vært tema i juryens arbeid. Plassering av volum, utsikt og anleggets 

uteoppholdsareal samt offentlig gangvei er da vektet i forhold til dette.  

Det er i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan helsehuset er forutsatt å kunne bidra til at 

brukere /pasienter skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Effektive fleksible funksjonsareal 

og kvalitativt gode fellesareal vil best ivareta dette. Fellesareal som kan fungere godt for 

nærmiljøet forøvrig, har også særlig blitt vurdert.  



De prosjektene som samlet sett best svarer ut oppgaven etter gjeldende konkurransegrunnlag, 

kåres som vinnere. 

 

1.Arkitektonisk grep 

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som 

institusjonsbebyggelse. Mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende 

bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet 

forøvrig. Alle konkurranseforslagene viser løsninger hvor disse forhold er vektlagt. 

Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte uteoppholdsareal i alle forslagene. 

«Frøyahagene» etablerer i tillegg atrium, som også sikrer tett dialog mellom utvendige og 

innvendige areal i størst mulig omfang. 

 

Det ble i konkurransegrunnlaget åpnet for at reguleringshøyder og bebyggelsens avgrensning 

mv. vil kunne avvike noe fra gjeldende regulering, men da forutsatt å kunne behandles som 

mindre vesentlig endring med ev. dispensasjon fra planen i et videre prosjektforløp. Både 

«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser noe avvik, som da er forutsatt å kunne behandles som 

mindre vesentlig endring i forhold til reguleringsplanen i samsvar med konkurransegrunnlagets 

spesifikasjoner for dette. 

 

Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og dagslysforhold i 

både «Frøyahagene» og «Lophelia» på en god måte. «Hjerterom» er gitt de beste 

utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 

begrenset utsikt. Det er også mer uklart hvordan «Hjerterom» planlegger massebalanse i øst, 

når naturlig lavere nivå ikke benyttes for bokollektivet. 

 

Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i 

«Frøyahagene» og «Hjerterom». «Hjerterom» har også valgt repeterende skrådde tak 

tilsvarende stedlig bebyggelse mot sjøen. Juryen er imidlertid her noe usikker på tekniske 

løsninger i takoverganger og formmessige løsninger mot de større volumene til helsehuset. 

Juryen har vurdert at «Frøyahagene» sammenstiller saltak på en god måte med referanser til 

både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige tekniske installasjoner som 

solceller/solfangere på tak. «Lophelia» viser flate tak med tekniske rom plassert på disse. 

Juryen mener plassering av solceller/solfangere ikke er tydelig nok begrunnet i forslaget. 

 

Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Både «Hjerterom» og 

«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god 

oversikt og gjenkjennelse. «Lophelia» viser mindre varierte fasader slik at gjenkjennelse og 

markering av ulike deler av anlegget er mindre god. «Hjerterom» etablerer lite markant fasade 

mot hovedvei, slik at adkomst mot denne er for lite tydelig. Juryen mener «Frøyahagene» 

etablerer best gjenkjennende varierte fasader og god markering av anlegget mot hovedvei, 

samt sikring av brukshus med særpreg for nærmiljøet forøvrig. 

Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i 

alle forslagene. Forslagene viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig. 

 

 

 

2.Forhold til omgivelsene 



Alle forslagene viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede areal og dertil 

varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på 

Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig. Alle 

forslagene viser løsningen hvor dette er vektlagt. «Frøyahagene» har også etablert 3 indre 

gårdsrom, som ytterligere sikrer helt skjermede uteoppholdsareal på en god måte. Juryen 

mener disse gårdsrommene gir anlegget kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og 

innvendige areal. 

Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært av 

små busker og gress/myr. Både «Lophelia» og «Frøyahagene» viderefører dette grepet på en 

god måte i forslagene. For «Hjerterom» er arealene ytterligere bearbeidet med større omfang 

fast dekke, som juryen mener i mer begrenset grad er tilpasset stedlig vegetasjon med mer 

landlig preg og dertil værforhold. 

 

De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 

gangvei mellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg med fast dekke og 

adkomstvei for bil til hovedinngang, samt hager/fellesareal tett mot denne. Juryen mener 

forutsetningene med offentlig gangvei gjennom området, på denne måten blir forringet, når 

den skal kombineres som bilvei og ligge tett på hager/fellesareal. «Lophelia» foreslår gangvei 

hvor generasjonslekeplass og sansehager ligger langs denne strengen, samt at den krysser 

daglig og direkte forbindelse mellom helsehuset og bokollektivet. Juryen mener gangveien på 

denne måten i mindre grad sikres som tydelig offentlig gangforbindelse gjennom området. 

«Frøyahagene» viser mer offentlige aktiviteter langs gangvei og fellesareal/brukshus i anlegget 

som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på denne måten, best løser gangvei 

som tydelig offentlig gangforbindelse, med merverdi gjennom området. 

 

Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet 

plassert mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd på 

egnet måte, mens bokollektivets sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig kobling 

til innvendige fellesareal. I «Frøyahagene» er helsehusets sansehage ikke tydelig koblet mot 

dagsenteret som etterspurt. Bruk av sansehagene som atrium i anlegget, gir både tilskudd som 

varierte naturlig avgrensede uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye dagslys inn i anlegget. 

«Frøyahagene» foreslår best et slikt tydelig grep for etablering av sansehager. 

Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 

trafikanter.  

I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet plassdannelse, slik at 

parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter parkeringsareal så tett 

mot hovedinngang, at hyggelige oppholdsareal i mindre grad kan løses ved denne. 

Hovedinngang er også plassert i ytterkant av anlegget, vurdert som en mindre optimal løsning. 

«Hjerterom» plasserer parkering i egnet avstand til sentral hovedinngang, men biladkomst for 

leveranser trekkes unødig lang inn i området ment for myke trafikanter. «Frøyahagene» 

plasser parkering i egnet avstand fra hovedinngang, slik at gode oppholdsareal kan sikres ved 

denne. 

Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 

mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen. 

 

 

 

3.Funksjonalitet 



Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles i 

soner og todelt dagsenter er forutsatt med egen avdeling for demente og utgang til sansehage. 

I «Lophelia» er dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje blir på denne 

måten ikke inkludert mot dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte at sambruk og 

fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst. «Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter 

godt mot hovedinngang. Som brukshus er dagsenter i «Frøyahagene» best løst med sentral og 

tydelig plassering sentralt i anlegget mot hovedadkomst. Forslaget viser imidlertid også en del 

av dagsenteret i etasjen over hovedplanet, som er vurdert som mindre optimalt for sambruk. 

Direkte kontakt fra dagsenter mot sansehage mangler også i dette forslaget. «Hjerterom» er 

vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt, med tett kobling av arealene for fleksibel 

sambruk.  

Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» og «Frøyahagene» viser dette løst, er 

også vurdert av juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og for 

nærmiljøet forøvrig. «Lophelia» har plassert kantine i avstand til dagsenter, som er vurdert 

som mindre godt, for best mulig sambruk av disse arealene.  

 

Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 

kantines areal. Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for 

kjøkken og kantine. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til 

kantine. Juryen mener dette er en mindre god løsning, for effektiv kantinedrift. 

Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan i alle forslagene. 

«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser imidlertid best kobling av disse arealene mot øvrige 

fellesareal for effektiv og fleksibel bruk. 

 

Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene. 

Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i alle forslagene. «Lophelia» og 

«Frøyahagene» etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom på en god måte. Særlig 

«Frøyahagene» etablere best utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset.  

Adkomst til pasientrommene i helsehuset løses best i «Lophelia» og «Frøyahagene» da 

korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» 

foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært god kvalitet for 

anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget 

løsning og dermed mindre optimalt for helsehusets pasientrom. 

 

Pårørende leilighet er generelt lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i helsehuset i 

«Lophelia» og «Hjerterom» på hensiktsmessig måte. «Frøyahagene» har etter juryens 

vurdering vist pårørende leilighet for tett koblet mot ansatte areal. 

Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan i alle konkurranseforslagene. «Lophelia» og 

«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i samsvar med 

konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er etablert for de med bolig i 2. 

etasje, da helsehuset er lagt lavere i terrenget i disse forslagene. «Hjerterom» etablere best 

utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en god måte, da disse boligene er plassert øst i 

området.  

Tilsvarende pasientrom i helsehuset løser «Lophelia» og «Frøyahagene» best adkomst 

situasjon til boligene i bokollektivet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert 

i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium (som i 

helsehuset), som er vurdert som en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette 

korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for 

bokollektivet. 



Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. «Lophelia» 

og «Hjerterom» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets hovedplan på 

en god måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. Denne plasseringen 

er vurdert av juryen som noe mindre sentral for effektiv drift. 

 

 

4.Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 

prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 

vurdert. 

Både «Lophelia» og «Frøyahagene» foreslår noe nettoareal utover programareal. Juryen 

mener generelt det er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne 

måte. Prosjektene er vurdert om de har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende 

programareal. Da areal økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det 

vurdert som realistisk å nedskalere disse til programareal, uten at dette går på bekostning av 

prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon 

i bruttoareal. 

«Hjerterom» er vurdert av juryen tydelig å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en 

svært god måte.  

Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et 

videre prosjektforløp. 

 

5.Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektenes energieffektive løsninger. 

Det er vurdert at de tre forslagene i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i 

konkurransegrunnlaget, enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike kriteriene 

eller ved å vise forståelse for hva som kreves ved å dokumentere oppfyllelse. Eksempel på 

dette er bæreevne i trekonstruksjon i forhold til planlagte bygning, eller ved å beregne 

energibehovet. Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø er tilstede i alle 

forslagene. 

Løsningsforslaget «Lophelia» fremstår som det forslaget som oppfyller kriterier knyttet til 

energi og miljø i konkurransen noe bedre enn «Hjerterom» og «Frøyahagene». 

 

 

Konklusjon 

Konkurransedeltakerne i begrenset plan- og designkonkurranse for Frøya helse- og 

omsorgssenter har samlet sett levert et godt grunnlag for evaluering. Prosjektforslagene viser 

alternative løsninger for nytt helse- og omsorgssenter, belyst på en god måte.  

Juryen har vurdert prosjektene i forhold til arkitektonisk grep, forhold til omgivelser, 

funksjonalitet, arealøkonomi, samt energieffektive løsninger. Særlig har juryen vurdert 

hvordan ny bebyggelse vil fungere med de vær og tomtespesifikke forhold som er på dette 

stedet. Plassering av volum og hvordan uteoppholdsareal samspiller med volum og innvendige 

areal er også likeledes særlig vurdert, samt effektive funksjonsareal for sambruk og 

fleksibilitet. De prosjektene som samlet sett svarer best på oppgaven iht. gjeldende 

konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 

 

Prosjektene er rangert av juryen som følger: 

1. «Hjerterom» 



2. «Frøyahagene» 
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FRØYA KOMMUNE, 12.02.2019 

Juryens rapport 
PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE, FRØYA KOMMUNE 
Arbeidsperiode 23.01.2019 til 13.02.2019  
 
Prosjekt: 

Frøya helse- og omsorgssenter 
 
1. Juryen har bestått av følgende medlemmer: 
 

1. Beathe Sandvik Meland, Frøya kommune -konstituert rådmann 
2. Ann Kristin Sandvik, Frøya kommune -virksomhetsleder Pleie og omsorg 
3. Otto Falkenberg, Frøya kommune -arkitekt 
4. Pål Terje Bekken, Frøya kommune -politisk representant 
5. Arvid Hammernes, Frøya kommune -politisk representant  
6. Astrid Reikvam, Arkitektformidling, -sivilarkitekt MNAL (Juryens leder) 

 
Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam har vært engasjert som leder for juryen og utarbeidet 
juryens rapporter (individuell og samlet). Svend Hoff Johnstad i Abakus AS har vært 
engasjert som ansvarlig for konkurransetekniske forhold, samt som konkurransefunksjonær. 
Ekstern prosjektleder Ivar Sæter i Xpro AS og kommunens prosjektleder Torny Lillian Dahlø 
Sørlie har deltatt i juryens møter for KS og oppfølging av programkrav. 
 
Erichsen og Horgen AS er engasjert for ekstern vurdering av evalueringskriteriet 
energieffektive løsninger. Notat er utarbeidet som eget vedlegg og konklusjon er inkludert i 
evalueringsrapporter. 
 
 
2. Deltakere/prekvalifiserte arkitekter: 

1. Arkitema Architects AS 
2. Link Arkitektur AS 
3. Streken AS i samarbeid med Ratio AS 

 
 

3. Mottatte forslag: 
Det er bekreftet og dokumentert at følgende forslag er mottatt rettidig innen 18.01.2019: 
 

Motto (alfabetisk rekkefølge): Leveranse: 
  
«Frøyahagene» iht. krav for tegninger og dokumentasjon 
«Hjerterom» iht. krav for tegninger og dokumentasjon 
«Lophelia» iht. krav for tegninger og dokumentasjon 

 
 
4. Utstilling /offentliggjøring av forslagene: 
 
Forslagene ble offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 31. januar og plansjer ble stilt ut 
lokalt for offentligheten i slutten av uke 5. Det ble tilrettelagt å kunne gi synspunkter på 
forslagene fra lokalmiljøet til kommunen frem til 10. februar. Tilbakemeldingene fra ble 
samlet forelagt juryen før endelige konklusjoner i juryens rapporter. 
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«Y»  
 
 
 
 
 
 
 
«Hjerterom»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Lophelia»  
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5. Jurymøter: 
Juryen har hatt følgende 4 evalueringsmøter i januar og februar 2019 før det ble konkludert 
med vinnere av konkurransen: 23.01, 30.01, 06.02, og 13.02.2109 (siste møte som Skype 
møte).  
 
Protokoll for kritikk samlet og individuell ble signert og anonymiteten ble deretter brutt -NEI vi 
vurderer etter konklusjon nå?? ved at navnekonvolutt og pristilbud ble åpnet. Juryens 
avgjørelse ble deretter offentliggjort. 
 
 
6. Evaluering:    
Forslag til løsninger er evaluert etter de forutsetninger som er beskrevet i 
konkurranseprogrammet.  
 
Gjennom prosjektkonkurransen er det forutsatt å finne fram til de løsningsforslagene som 
samlet sett ivaretar konkurransens forutsetninger og krav på en best mulig måte. 
 
Juryens rapport inneholder både samlet vurdering av forslagene og juryens konklusjoner fra 
juryarbeidet samt individuelle vurderinger, som dokumentasjon for juryens konklusjoner. 
 
I uprioritert rekkefølge er følgende kriterier grunnlag for juryens bedømmelse av mottatte 
løsningsforslag:  
 

ARKITEKTONISK GREP 

Prosjektet vurderes ut fra arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til funksjoner, 
landskap, omgivelser forøvrig, samt materialvalg. 

  
Byggets utforming som helsebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet vurderes. 

  
Det forutsettes solid robust materialbruk av varig kvalitet. Det skal være fokus på lave LCC 
kostnader og driftsoptimale løsninger. 

FORHOLDET TIL OMGIVELSER 

Prosjektet vurderes ut fra samlet helhetlig disponering av tomten med plassering av 
bygninger og utendørs funksjoner, samt adkomstforhold og varelevering.  
Adkomst situasjon gangveier og uteoppholdsareal er særlig vesentlig å vurdere i forhold til 
anleggets øvrige funksjoner.  

FUNKSJONALITET 

Prosjektet vurderes ut fra oppfyllelse av gjeldende funksjonsanalyse og romprogram. 
Universell tilgjengelighet vurderes særskilt.  
Prosjektets utviklingsmuligheter og potensialet for videre bearbeiding, vurderes i 
sammenheng med generelle vurderinger av konseptets generalitet og fleksibilitet. 

AREALØKONOMI 

Arealøkonomi og arealeffektivitet vurderes spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi.  
Hvordan arealene utnyttes, samt brutto- /nettoareal, sjekkes da spesielt.  
  
Andre særskilte forhold knyttet til tekniske løsninger som vurderes å være kostnadsdrivende 
vil også bli vurdert. 
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ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER  

Miljøambisjonen for prosjektet er at det skal bygges med nær-nullenergistandard eller bedre. 
Det legges til rette for solceller/solfangere, og det skal være forenklede og bygningsintegrerte 
ventilasjonsløsninger. Det skal planlegges med innovativ bruk av tre og biomassebaserte 
løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Det skal også vurderes nye 
løsninger for lavkarbon-betong i grunn og fundamenter. 
 
 
6. Kåring av vinner: 
 
Først etter at juryen har avsluttet evalueringsarbeidet og sluttprotokollen er signert, vil pris 
NEI??/deltakerinformasjon gjøres kjent (anonymiteten brytes). 
  
Det er kåret 2 vinnere som er rangert. Rangering gjøres kjent for deltakerne før 
kontraktsforhandling. Det er kommunens intensjon å videreføre oppdraget med den vinneren 
som av juryen er rangert som best. 
  
Juryens kåring av vinner(e) av plan- og designkonkurranse skal behandles politisk. Det vil da 
bli tatt endelig stilling til videreføring av foreliggende utkast og ev. andre kontraktsmessige 
forhold.     
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SAMLET VURDERING 
Innledning 
 
Juryen har i sitt arbeid forholdt seg til gjeldende konkurranseprogram med alle vedlegg og 
evalueringskriterier. Likebehandling av forslagene etter disse kriteriene, har vært vesentlig i 
juryens arbeid.  
 
Hvordan ny bebyggelse skal fungere med de vær, vind og tomtespesifikke forhold som er på 
stedet, har særlig vært tema i juryens arbeid. Plassering av volum, utsikt og anleggets 
uteoppholdsareal samt offentlig gangvei er da vektet i forhold til dette.  
 
Det er i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan helsehuset er forutsatt å kunne bidra til at 
brukere /pasienter skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Effektive fleksible funksjonsareal 
og kvalitativt gode fellesareal vil best ivareta dette. Fellesareal som kan fungere godt for 
nærmiljøet forøvrig, har også særlig blitt vurdert.  
 
De prosjektene som samlet sett best svarer ut oppgaven etter gjeldende 
konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 
 

1. Arkitektonisk grep 

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som 
institusjonsbebyggelse. Mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende 
bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet 
forøvrig. Alle konkurranseforslagene viser løsninger hvor disse forhold er vektlagt. 
Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte uteoppholdsareal i alle forslagene. 
«Frøyahagene» etablerer i tillegg atrium, som også sikrer tett dialog mellom utvendige og 
innvendige areal i størst mulig omfang. 
 
Det ble i konkurransegrunnlaget åpnet for at reguleringshøyder og bebyggelsens 
avgrensning mv. vil kunne avvike noe fra gjeldende regulering, men da forutsatt å kunne 
behandles som mindre vesentlig endring med ev. dispensasjon fra planen i et videre 
prosjektforløp. Både «Frøyahagene» og «Hjerterom» viser noe avvik, som da er forutsatt å 
kunne behandles som mindre vesentlig endring i forhold til reguleringsplanen i samsvar med 
konkurransegrunnlagets spesifikasjoner for dette. 
 
Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og dagslysforhold i 
både «Frøyahagene» og «Lophelia» på en god måte. «Hjerterom» er gitt de beste 
utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 
begrenset utsikt. Det er også mer uklart hvordan «Hjerterom» planlegger massebalanse i 
øst, når naturlig lavere nivå ikke benyttes for bokollektivet. 
 
Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i 
«Frøyahagene» og «Hjerterom». «Hjerterom» har også valgt repeterende skrådde tak 
tilsvarende stedlig bebyggelse mot sjøen. Juryen er imidlertid her noe usikker på tekniske 
løsninger i takoverganger og formmessige løsninger mot de større volumene til helsehuset. 
Juryen har vurdert at «Frøyahagene» sammenstiller saltak på en god måte med referanser til 
både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige tekniske installasjoner som 
solceller/solfangere på tak. «Lophelia» viser flate tak med tekniske rom plassert på disse. 
Juryen mener plassering av solceller/solfangere ikke er tydelig nok begrunnet i forslaget. 
 
Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Både «Hjerterom» og 
«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god 
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oversikt og gjenkjennelse. «Lophelia» viser mindre varierte fasader slik at gjenkjennelse og 
markering av ulike deler av anlegget er mindre god. «Hjerterom» etablerer lite markant 
fasade mot hovedvei, slik at adkomst mot denne er for lite tydelig. Juryen mener 
«Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende varierte fasader og god markering av anlegget 
mot hovedvei, samt sikring av brukshus med særpreg for nærmiljøet forøvrig. 
 
Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i 
alle forslagene. Forslagene viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig. 
 

2. Forhold til omgivelsene 

Alle forslagene viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede areal og dertil 
varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på 
Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig. Alle 
forslagene viser løsningen hvor dette er vektlagt. «Frøyahagene» har også etablert 3 indre 
gårdsrom, som ytterligere sikrer helt skjermede uteoppholdsareal på en god måte. Juryen 
mener disse gårdsrommene gir anlegget særlige kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige 
og innvendige areal. 
 
Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært 
av små busker og gress/myr. Både «Lophelia» og «Frøyahagene» viderefører dette grepet 
på en god måte i forslagene. For «Hjerterom» er arealene ytterligere bearbeidet med 
bymessige kvaliteter, som juryen mener i mindre grad er tilpasset stedlig vegetasjon med 
mer landlig preg og værforhold. 
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangvei mellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg med fast dekke og 
adkomstvei for bil til hovedinngang, samt private hager tett mot denne. Juryen mener 
forutsetningene med offentlig gangvei gjennom området, på denne måten blir forringet, når 
den skal kombineres som bilvei og ligge tett på private hager. «Lophelia» foreslår gangvei 
hvor generasjonslekeplass og sansehager ligger langs denne strengen, samt at den krysser 
daglig og direkte forbindelse mellom helsehuset og bokollektivet. Juryen mener gangveien 
på denne måten i mindre grad sikres som tydelig offentlig gangforbindelse gjennom området. 
«Frøyahagene» viser mer offentlige aktiviteter langs gangvei og fellesareal/brukshus i 
anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på denne måten, best 
løser gangvei som tydelig offentlig gangforbindelse, med merverdi gjennom området. 
 
Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet 
plassert mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd 
på egnet måte, mens bokollektivets sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig 
kobling til innvendige fellesareal. I «Frøyahagene» er helsehusets sansehage ikke tydelig 
koblet mot dagsenteret som etterspurt. Bruk av sansehagene som atrium i anlegget, gir både 
tilskudd som varierte naturlig avgrensede uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye 
dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt tydelig grep for etablering av 
sansehager. 
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter 
parkeringsareal så tett mot hovedinngang, at hyggelige oppholdsareal i mindre grad kan 
løses ved denne. Hovedinngang er også plassert i ytterkant av anlegget, vurdert som en 
mindre optimal løsning. «Hjerterom» plasserer parkering i egnet avstand til sentral 
hovedinngang, men biladkomst for leveranser trekkes unødig lang inn i området ment for 
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myke trafikanter. «Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra hovedinngang, slik at 
gode oppholdsareal kan sikres ved denne. 
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen. 
 

3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter er forutsatt med egen avdeling for demente og utgang til 
sansehage. I «Lophelia» er dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje 
blir på denne måten ikke inkludert mot dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte 
at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst. «Frøyahagene» løser foaje og 
todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er dagsenter i «Frøyahagene» best 
løst med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget mot hovedadkomst. Forslaget viser 
imidlertid også en del av dagsenteret i etasjen over hovedplanet, som er vurdert som mindre 
optimalt for sambruk. Direkte kontakt fra dagsenter mot sansehage mangler også i dette 
forslaget. «Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt, med tett 
kobling av arealene for fleksibel sambruk.  
 
Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» og «Frøyahagene» viser dette løst, 
er også vurdert av juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal 
og for nærmiljøet forøvrig. «Lophelia» har plassert kantine i avstand til dagsenter, som er 
vurdert som mindre godt, for best mulig sambruk av disse arealene.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for 
kjøkken og kantine. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til 
kantine. Juryen mener dette er en mindre god løsning, for effektiv kantinedrift. 
 
Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan i alle forslagene. 
«Frøyahagene» og «Hjerterom» viser imidlertid best kobling av disse arealene mot øvrige 
fellesareal for effektiv og fleksibel bruk. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene. 
 
Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i alle forslagene. «Lophelia» og 
«Frøyahagene» etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom på en god måte. Særlig 
«Frøyahagene» etablere best utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset.  
 
Adkomst til pasientrommene i helsehuset løses best i «Lophelia» og «Frøyahagene» da 
korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» 
foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært god kvalitet for 
anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget 
løsning og dermed mindre optimalt for helsehusets pasientrom. 
 
Pårørende leilighet er generelt lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i helsehuset i 
«Lophelia» og «Hjerterom» på hensiktsmessig måte. «Frøyahagene» har etter juryens 
vurdering vist pårørende leilighet for tett koblet mot ansatte areal. 
 
Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan i alle konkurranseforslagene. «Lophelia» og 
«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i samsvar med 
konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er etablert for de med bolig i 2. 
etasje, da helsehuset er lagt lavere i terrenget i disse forslagene. «Hjerterom» etablere best 
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utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en god måte, da disse boligene er plassert øst i 
området.  
 
Tilsvarende pasientrom i helsehuset løser «Lophelia» og «Frøyahagene» best adkomst 
situasjon til boligene i bokollektivet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert 
i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium (som i 
helsehuset), som er vurdert som en svært god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår 
rette korridorer som er vurdert som mer institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt 
for bokollektivet. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. 
«Lophelia» og «Hjerterom» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets 
hovedplan på en god måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. 
Denne plasseringen er vurdert av juryen som noe mindre sentral for effektiv drift. 
 

4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert. 
 
Både «Lophelia» og «Frøyahagene» foreslår noe nettoareal utover programareal. Juryen 
mener generelt det er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne 
måte. Prosjektene er vurdert om de har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende 
programareal. Da areal økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det 
vurdert som realistisk å nedskalere disse til programareal, uten at dette går på bekostning av 
prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon 
i bruttoareal. 
 
«Hjerterom» er vurdert av juryen tydelig å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en 
svært god måte.  
 
Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et 
videre prosjektforløp. 
 

5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektenes energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at de tre forslagene i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i 
konkurransegrunnlaget, enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike 
kriteriene eller ved å vise forståelse for hva som kreves ved å dokumentere oppfyllelse. 
Eksempel på dette er bæreevne i trekonstruksjon i forhold til planlagte bygning, eller ved å 
beregne energibehovet. Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø er 
tilstede i alle forslagene. 
 
Løsningsforslaget «Lophelia» fremstår som det forslaget som oppfyller kriterier knyttet til 
energi og miljø i konkurransen noe bedre enn «Hjerterom» og «Frøyahagene». 
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Konklusjon 
 
Konkurransedeltakerne i begrenset plan- og designkonkurranse for Frøya helse- og 
omsorgssenter har samlet sett levert et godt grunnlag for evaluering. Prosjektforslagene 
viser alternative løsninger for nytt helse- og omsorgssenter, belyst på en god måte.  
 
Juryen har vurdert prosjektene i forhold til arkitektonisk grep, forhold til omgivelser, 
funksjonalitet, arealøkonomi, samt energieffektive løsninger. Særlig har juryen vurdert 
hvordan ny bebyggelse vil fungere med de vær og tomtespesifikke forhold som er på dette 
stedet. Plassering av volum og hvordan uteoppholdsareal samspiller med volum og 
innvendige areal er også likeledes særlig vurdert, samt effektive funksjonsareal for sambruk 
og fleksibilitet. 
 
Både «Hjerterom» og «Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til 
utomhus, noe som gir god oversikt og gjenkjennelse. «Lophelia» viser oppdelte volum men 
mindre varierte fasader, slik at gjenkjennelse og markering av ulike deler av anlegget ikke er 
like tydelig. «Hjerterom» etablerer lite markante fasader mot hovedvei, slik at adkomst mot 
denne er mer utydelig. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best gjenkjennende varierte 
volum, tydelig markering av anlegget mot hovedvei og markering av fellesareal for 
nærmiljøet forøvrig. 
 
Alle forslagene viser løsningen hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er søkt 
ivaretatt. «Frøyahagene» har imidlertid også etablert 3 indre gårdsrom, som ytterligere sikrer 
helt skjermede uteoppholdsareal. Juryen mener disse gårdsrommene gir anlegget særlige 
kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og innvendige areal. 
 
Juryen mener gangveien ikke tilstrekkelig sikres som tydelig offentlig gangvei gjennom 
området i «Lophelia» og «Hjerterom». «Frøyahagene» viser tydelig offentlige aktiviteter 
langs turvei og fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener 
«Frøyahagene» på denne måten, best løser gangvei som tydelig offentlig forbindelse med 
merverdi gjennom området. 
 
Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er fint og skjermet 
plassert mot syd i «Hjerterom». I «Lophelia» er også den ene sansehagen plasser mot syd 
på egnet måte, men omsorgsboligenes sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig 
kobling til innvendige fellesareal. Bruk av sansehagene som atrium i anlegget, gir både 
tilskudd som varierte naturlig avgrensede uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye 
dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår best et slikt tydelig grep for etablering av 
sansehager for omsorgsboligene og helsehuset. Prosjektet sikrer imidlertid ikke direkte 
kontakt til sansehage fra dagsenter. 
 
Dagsenter er todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst 
i «Lophelia». «Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som 
brukshus er dagsenter i «Frøyahagene» godt løst, med sentral og tydelig plassering sentralt i 
anlegget og hovedadkomst. Forslaget viser imidlertid også en del av dagsenteret i 2. etasje i 
avstand til kantine/dagsenter, som er vurdert som lite optimalt for sambruk. «Hjerterom» er 
vurdert at løser dagsenter og foaje mest funksjonelt med tett kobling av disse arealene for 
fleksibel sambruk.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. Både «Lophelia» og «Hjerterom» viser slike effektive driftsløsninger for 
kjøkken og kantine. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen i unødig avstand til 
kantine. Juryen mener dette er en mindre god løsning for effektiv kantinedrift. 
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 «Lophelia» og «Frøyahagene» etablerer utsikt mot sjøen for mange pasientrom i 
helsehuset. Særlig «Frøyahagene» etablere best utsikt til flest mulig pasientrom i helsehuset. 
«Hjerterom» etablere best utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en god måte, da disse 
boligene er plassert øst i området.  
 
«Lophelia» og «Frøyahagene» løser best adkomst situasjon til boenhetene i helsehuset og 
bofellesskapet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 
«Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært 
god kvalitet for anlegget. «Hjerterom» foreslår rette korridorer som er vurdert som mer 
institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for helsehusets pasientrom. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i alle forslagene. 
«Lophelia» og «Hjerterom» foreslår administrasjonens primære areal lokalisert sentralt i 
helsehusets hovedplan på en god måte. I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 
2. etasje. Denne plasseringen er vurdert av juryen som noe mindre sentral for effektiv drift. 
 
Det prosjektene som samlet sett svarer best på oppgaven iht. gjeldende 
konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 
 
De to forslagene med best hovedgrep og fleksibilitet for å kunne videreføres til det prosjektet 
som samsvarer med gjeldende konkurransegrunnlag, kåres som vinnere. 
 
  
Juryen har konkludert med at vinnere av Plan- og designkonkurransen for 
Frøya helse- og omsorgssenter er «Frøyahagene» og «Hjerterom».   
 
 
 
 
 
 
 
 
Beathe Sandvik Meland     Ann Kristin Sandvik, 
konstituert Rådmann      virksomhetsleder Pleie og omsorg  
Frøya kommune       Frøya kommune 
  

Otto Falkenberg        Pål Terje Bekken 
Arkitekt        politisk representant 
Frøya kommune        Frøya kommune  
         
  
             
Arvid Hammernes       Astrid Reikvam 
politisk representant      Sivilarkitekt MNAL 
Frøya kommune       juryens leder /jurysekretær 
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«FRØYAHAGENE» 
1. Arkitektonisk grep 

«Frøyahagene» har vektlagt frihet til bevegelse for brukerne. Landsbybebyggelse 
etableres på en god måte for beboere og nærmiljøet forøvrig, fremfor 
institusjonsbebyggelse i «Frøyahagene». Mindre sammenstilte volum i samsvar med 
omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye 
boenheter på stedet, slik «Frøyahagene» foreslår. Tilhørighet etableres ved å knytte 
de ulike boligene mot elementer som eng, plass mv. for å gi god oversikt og 
gjenkjennelse. Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte 
uteoppholdsareal. «Frøyahagene» etablerer også atrium, som sikrer tett dialog 
mellom utvendige og innvendige areal på en god måte. 

Volumene er fint trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og 
dagslysforhold i «Frøyahagene».  

Saltaksform er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse i 
«Frøyahagene». Juryen har vurdert at prosjektet sammenstiller saltak på en god 
måte, med referanser til både omkringliggende bebyggelse, øvrige volum og mulige 
tekniske installasjoner som solceller/solfangere på tak. 

Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. 
«Frøyahagene» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som 
gir god oversikt og gjenkjennelse. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer best 
gjenkjennende varierte volum, god markering av anlegget mot hovedvei og sikring av 
fellesareal for nærmiljøet for øvrig på en god måte. 

Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og 
limtre) i alle forslagene. «Frøyahagene» viser også tydelig aktiv bruk av treverk i 
fasader for øvrig på en god måte. 
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2. Forhold til omgivelsene 

«Frøyahagene» viser et godt hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede 
oppholdsareal og dertil varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller 
en vesentlig rolle på Frøya og etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er 
variert løst i «Frøyahagene», men mer begrenset mot syd. Prosjektet har også etablert 3 
indre gårdsrom, som ytterligere sikrer varierte uteoppholdsareal. Juryen mener disse 
gårdsrommene gir anlegget særlige kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og innvendige 
areal på en god måte. 
 
Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært 
av små busker og gress/myr. «Frøyahagene» viderefører dette grepet på en god måte i 
forslaget.  
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangveien mellom. «Frøyahagene» viser tydelig offentlige aktiviteter langs gangveien og 
fellesareal/brukshus i anlegget som åpner opp mot denne. Juryen mener «Frøyahagene» på 
denne måten, best løser gangvei som tydelig offentlig forbindelse, med merverdi for 
nærmiljøet forøvrig gjennom området. 
 
Sansehager er vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet. Bruk av 
sansehagene som atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede 
uteoppholdsareal, samt kvaliteter med mye dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår 
et slikt tydelig grep for etablering av sansehager for omsorgsboligene og helsehuset. 
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. 
«Frøyahagene» plasser parkering i egnet avstand fra hovedinngang, slik at gode 
oppholdsareal sikres ved hovedinngang som er sentralt plassert i anlegget på egnet måte.  
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen. 30 p-plasser (inkl. 
4 uu og 3 uu nivå 00) samt 10 p-plasser som er overdekket og 15 mot nordvest, gir totalt 55 
plasser (samt minibuss oppstillingsplass).  
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3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter skal ha egen avdeling for demente med utgang til sansehage. 
«Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er 
dagsenter i «Frøyahagene» godt løst med tydelig plassering sentralt i anlegget mot 
hovedadkomst, men direkte kobling til sansehage mangler. Forslaget viser også en del av 
dagsenteret i 2. etasje, vurdert av brukerne som mindre optimalt for sambruk.  
 
Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Frøyahagene» viser dette løst, er også vurdert 
av juryen som god for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og for nærmiljøet 
forøvrig.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantinen. 
Juryen mener dette er en lite god løsning for effektiv kantinedrift. 
 
Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan. «Frøyahagene» 
viser god kobling av disse arealene mot øvrige fellesareal for effektiv og fleksibel bruk. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i alle forslagene. 
 
Pasientrom er fint fordelt i 2. etasje i helsehuset. «Frøyahagene» etablere god utsikt til sjøen 
for flest mulig pasientrom i helsehuset, samt at noen av disse også får direkte bakkekontakt. 
«Frøyahagene» løser svært god adkomst situasjon til boenhetene, da korridor er 
vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår dagslys 
mot korridor via atrium, som er vurdert som en god kvalitet for anlegget. 
 
«Frøyahagene» har etter juryens vurdering vist pårørende leilighet for tett koblet mot areal 
for ansatte. 
 
«Frøyahagene» har foreslått bofellesskapet lokalisert vest i området i to likeverdige etasjer, i 
samsvar med konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot sjøen er da kun etablert 
for de med bolig i 2. etasje, da helsehuset er lagt lavere i terrenget mot øst. «Frøyahagene» 
løser svært godt adkomst situasjon til boligene, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue 
optimalisert i forhold til dette. «Frøyahagene» foreslår også dagslys mot korridor via atrium 
(som i helsehuset), som er vurdert som en god kvalitet for anlegget.  
 

I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt primært til 2. etasje i helsehuset. Denne 
plasseringen er vurdert av juryen som mindre sentral for effektiv drift i 1. et. 
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4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert.  
 
«Frøyahagene» foreslår 185 kvm nettoareal utover programareal. Juryen mener det er 
uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektet er 
vurdert å ha potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal 
økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal (lager og administrasjonsareal), er 
det vurdert som realistisk å nedskalere disse til programareal, uten at dette går på 
bekostning av prosjektets øvrige kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi 
tilsvarende reduksjon i bruttoareal.  
 
Prosjektet er forøvrig generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor 
for et videre prosjektforløp. 
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5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektets energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at forslaget i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget. 
Prosjektet er vurdert å ha potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø. 
 
I gjengivelsen av Trias energitica konsept nevnes det kompakt bygningskropp. De mange 
fløyene gir inntrykk av at bygningen ikke er kompakt – derimot at den har stor ytterflate per 
romvolum. Derav følger økt varmetap og materialbruk.  Beskrivelsen sier desentraliserte 
tekniske rom. Dette gjelder bare omsorgsboligene. Med de mange fløyene, vil det likevel bli 
behov for lengre kanalstrekk og bend – hvilket medfører trykktap i kanalnettet. 
 

Konklusjon 

«Frøyahagene,» foreslår oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god 
oversikt og gjenkjennelse. Juryen mener «Frøyahagene» etablerer gjenkjennende varierte 
volum, tydelig markering av anlegget mot hovedvei og markering av fellesareal for 
nærmiljøet forøvrig på en svært god måte. 
 
«Frøyahagene» viser løsningen hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er fint 
variert ivaretatt men begrenset skjermet mot syd. Prosjektet viser også etablering av 3 indre 
gårdsrom, som ytterligere sikrer varierte uteoppholdsareal på en god måte. Juryen mener 
disse gårdsrommene gir anlegget fine kvaliteter i grensesnittet mellom utvendige og 
innvendige areal. 
 
«Frøyahagene» viser tydelig offentlige aktiviteter langs gangvei fint løst og anleggets 
fellesareal/brukshus som åpner opp mot denne på en god måte. Juryen mener 
«Frøyahagene» på denne måten løser gangvei som tydelig offentlig forbindelse med 
merverdi gjennom området, på en svært god måte. 
 
Bruk av atrium i anlegget, gir både tilskudd som varierte naturlig avgrensede 
uteoppholdsareal, samt kvaliteter med dagslys inn i anlegget. «Frøyahagene» foreslår et slikt 
tydelig godt grep for etablering av sansehager for helsehuset og bokollektivet. Helsehuset 
mangler imidlertid en direkte kobling av dagsenteret mot sansehagen, som forutsatt i 
konkurranseprogram. 
 
«Frøyahagene» løser foaje og todelt dagsenter godt mot hovedinngang. Som brukshus er 
dagsenter i «Frøyahagene» med sentral og tydelig plassering sentralt i anlegget mot 
hovedadkomst, svært godt løst. Forslaget viser imidlertid en del av dagsenteret i 2. etasje, 
som er vurdert som lite egnet for sambruk.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Frøyahagene» viser storkjøkken løst i underetasjen og i avstand til kantine. 
Juryen mener dette er en mindre god løsning for effektiv kantinedrift. 
 
«Frøyahagene» etablerer god utsikt mot sjøen for mange pasientrom i helsehuset.  
Prosjektforslaget løser svært godt adkomst situasjon til boenhetene i helsehuset og 
bofellesskapet, da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. 
Prosjektet foreslår også dagslys mot korridor via atrium, som er vurdert som en svært god 
kvalitet for anlegget.  
 
I «Frøyahagene» er administrasjonsarealene lagt til 2. etasje. Denne plasseringen er vurdert 
av juryen som mindre sentral for effektiv drift.  
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«HJERTEROM» 
1. Arkitektonisk grep 

I «Hjerterom» er bebyggelsen utformet som separate boenheter, med tilsvarende utforming 
som «vanlige» boliger. Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg 
fremfor som institusjonsbebyggelse. Mindre gjenkjennende sammenstilte volum i samsvar 
med omkringliggende bebyggelse, er vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter 
på stedet og nærmiljøet for øvrig som foreslått i «Hjerterom». Volumenes plassering bidrar 
videre fint til etablering av varierte skjermede uteoppholdsareal i forslaget.  
 
Utsikt mot havet er vektet tyngst for bofellesskapet som er plassert lengst øst på tomten i 
«Hjerterom». Juryen mener dette er et godt grep, da beboere som vil bo over lengre tid i 
anlegget, er gitt best mulig plassering. «Hjerterom» har på denne måten gitt svært gode 
utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 
begrenset utsikt.  
 
Saltaksform og gavl mot sjøen er valgt for å gi sammenheng med omkringliggende 
bebyggelse i «Hjerterom». Forslaget har også valgt fint repeterende skrådde tak tilsvarende 
stedlig bebyggelse ved sjøen. Juryen er imidlertid noe usikker på tekniske løsninger i 
takoverganger og formmessig mot de større volumene til helsehuset i forslaget. 
 
Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. Hjerterom» foreslår 
oppdelte volum med tydelig tilhørighet til utomhus, noe som gir god oversikt og 
gjenkjennelse. «Hjerterom» etablerer imidlertid lite markant fasade mot hovedvei, slik at 
adkomst mot denne er mindre tydelig.  
 
Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre). 
«Hjerterom» viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig. 
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2. Forhold til omgivelsene 

 «Hjerterom» viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede oppholdsareal og 
dertil varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle 
på Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig og fint 
ivaretatt i «Hjerterom». 
 
Tomten er åpen med dyrket mark som bebyggelsens armer strekker seg ut i. Mellom armene 
etableres varierte funksjonsareal i anleggets utomhus; sansehager, generasjonslekeplass og 
logistikkgård på en egnet måte i «Hjerterom». Vegetasjonen er også knyttet til innvendige 
funksjonsareal med overgang til eksisterende åpne områder på en god måte. For 
«Hjerterom» er imidlertid en større andel av uteoppholdsarealet mer omfattende bearbeidet 
som bygate, noe som juryen mener i mindre grad er egnet for dette stedet av mer landlig 
karakter.  
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangvei imellom. I «Hjerterom» er denne gangveien gitt et bymessig preg, med fast dekke og 
adkomstvei for bil til hovedinngang, samt private hager og funksjonsareal 
(arbeidsplasser/kontor) tett mot denne. Juryen mener ideen med offentlig gangvei gjennom 
området, på denne måten blir forringet, når den skal kombineres med biladkomst og ligge tett 
på private hager og funksjonsareal.  
 
Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og bokollektivet er egnet plassert 
mot syd i «Hjerterom». Inngjerding av sansehagen er imidlertid ikke problematisert. 
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Hjerterom» 
plasser parkering i egnet avstand til sentral hovedinngang, men biladkomst for leveranser 
trekkes unødig lang inn i gangveiområdet, ment for myke trafikanter.  
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen i «Hjerterom». 
  
Adkomster og parkeringsareal er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og logistikkgård er løst effektivt mot helsehuset. 40 p-plasser (inkl. 3 uu) 
samt 10 p-plasser overdekket gir totalt 50 p-plasser.  
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3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter skal ha egen avdeling for demente med utgang til sansehage. 
«Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje svært funksjonelt, med tett kobling av 
arealene for god fleksibel sambruk.  
 
Lokalisering av kantine mot dagsenter slik «Hjerterom» viser dette løst, er videre vurdert av 
juryen som best for optimalisering av disse arealene som sambruksareal og grendehus.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Hjerterom» foreslår en slik effektive driftsløsninger for kjøkken og kantine.  
 
«Hjerterom» viser også svært god kobling av mediatek/bibliotek og treningssal til fellesareal 
på samme plan for effektiv og fleksibel bruk. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i «Hjerterom». 
 
Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i «Hjerterom». Forslaget legge imidlertid 
opp til rette korridorer med pasientrom på begge sider av denne, som er vurdert som en mer 
institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt. 
 
Pårørende leilighet er lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i «Hjerterom» på 
hensiktsmessig måte.  
 

Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan mot øst. «Hjerterom» etablere på denne måten 
best utsikt til flest mulig i bofellesskapet på en svært god måte. «Hjerterom» foreslår 
imidlertid rette korridorer tilsvarende som i helsehuset, som er vurdert som mer 
institusjonspreget løsning og mindre optimalt for bokollektivet. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet sentralt i helsehusets hovedplan på egnet måte i 
«Hjerterom». 
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4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert.  
 
«Hjerterom» er vurdert av juryen å følge oppgitt programareal i sitt forslag på en god måte.  
 
Prosjektet er også generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for 
et videre prosjektforløp. 
 

5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektets energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at forslaget i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget. 
Prosjektet er vurdert å ha potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø. 
 
Hjerterom holder lavenergistandard. Det teller positivt at de har vist at prosjektet oppfyller 
nZEB (nearly zero energy building) standard ved energiberegning. Ventilasjonsløsningen 
synes ikke å være spesielt bygningsintegrert utformet, bortsett fra at den tillater til dels store 
kanaler med lav hastighet og lavt trykkfall. I rådgiverbransjen vil nok denne være en 
foretrukken løsning - tilsynelatende robust og oversiktlig uten mange småaggregater.  
Avstand for feste for solcellepanel eller solfangere på skråtak bør prosjekteres for å utnytte 
de best egnede flatene godt. 
 

Konklusjon 

«Hjerterom» foreslår tydelig oppdelte volum med referanser til ordinære boliger med 
tilhørighet til utomhus, noe som gir oversikt og gjenkjennelse på en god måte. Forslaget 
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etablerer imidlertid mindre markante fasader mot hovedvei, slik at adkomst mot denne ikke 
er like tydelig.  
 
Utsikt mot havet er vektet tyngst for bofellesskapet som er plassert lengst øst på tomten i 
«Hjerterom». Juryen mener dette er et godt grep, da beboere som vil bo over lengre tid i 
anlegget er gitt best mulig plassering. «Hjerterom» har på denne måten gitt de beste 
utsiktsforhold for bofellesskapet, men bakenforliggende pasientrom i helsehuset har da mer 
begrenset utsikt.  
 
Forslaget har også valgt fint repeterende skrådde tak tilsvarende stedlig bebyggelse mot 
sjøen. Juryen er imidlertid noe usikker på tekniske løsninger i takoverganger og formmessig 
mot de større volumene til helsehuset i forslaget. 
 
«Hjerterom» viser løsninger hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er søkt 
ivaretatt på en god måte. Sansehager som vesentlig funksjonsareal for helsehuset og 
bokollektivet er egnet plassert mot syd i «Hjerterom». 
 
Juryen mener gangveien ikke tilstrekkelig sikres som tydelig offentlig gangvei gjennom 
området i «Hjerterom». Gangveien er gitt et bymessig preg, med fast dekke og adkomstvei 
for bil til hovedinngang, samt private hager og funksjonsareal (arbeidsplasser/kontor) tett mot 
denne. Juryen mener ideen med offentlig gangvei gjennom området, på denne måten blir 
forringet, når den skal kombineres som biladkomst og ligge tett på private hager og 
funksjonsareal.  
 
«Hjerterom» er vurdert at løser dagsenter og foaje svært funksjonelt med tett kobling av 
arealene for fleksibel sambruk.  
 
Storkjøkken er effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot kantines 
areal i «Hjerterom». 
 
«Hjerterom» foreslår rette korridorer i helsehuset og bokollektivet som er vurdert som mer 
institusjonspreget løsning og dermed mindre optimalt for beboerne. 
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehusets hovedplan på en god måte i 
«Hjerterom». 
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«LOPHELIA» 

 

1. Arkitektonisk grep 

Forslagstillerne har ønsket å utforme bebyggelse med boligpreg fremfor som 
institusjonsbebyggelse. «Lophelia» foreslår mindre sammenstilte volum i samsvar med 
omkringliggende bebyggelse, vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet 
og nærmiljøet forøvrig. Flate tak og kubiske volum med repeterende fasadeoppdeling, gir 
imidlertid i mindre grad bebyggelsen kobling til omkringliggende bebyggelse eller særpreg 
som fremtidens helsehus. Juryen har vurdert at bebyggelsen gir assosiasjoner som 
institusjonsbebyggelse fremfor bolig og derfor vurdert dette som en mindre god løsning.  
 
Volumenes plassering bidrar fint til etablering av varierte skjermede uteoppholdsareal i 
«Lophelia». Volum er trappet ned for tilpasning til terrengfall og ivaretakelse av utsikt og 
dagslysforhold i bakenforliggende bebyggelse på en god måte i forslaget. Utsikten er 
imidlertid også flate tak med tekniske rom plassert på disse, vurdert som mindre god. Juryen 
synes det er mangelfullt at plassering og utforming av solceller/solfangere ikke er 
problematisert eller nærmere begrunnet i forslaget. 
 
Sammenstilling og utforming av volum kan gi tydelig grep og særpreg. «Lophelia» viser 
mindre varierte fasader, slik at gjenkjennelse og markering av ulike deler av anlegget er 
vurdert som mindre god.  
 
Trekonstruksjoner er vektet som relevant og foretrukket materialbruk (massiv tre og limtre) i 
«Lophelia». Forslaget viser også tydelig aktiv bruk av treverk i fasader forøvrig på egnet 
måte. 
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2. Forhold til omgivelsene 

«Lophelia» viser hovedgrep for videreføring av utomhus med egnede oppholdsareal og dertil 
varierte kvaliteter for opphold og kommunikasjon. Vind og vær spiller en vesentlig rolle på 
Frøya. Etablering av skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er derfor viktig.  
Forslaget viser løsninger hvor dette er fint ivaretatt.  
 
Tomten oppleves som åpen med dyrket mark. Vegetasjonen er sparsom og består primært 
av små busker og gress/myr. «Lophelia» viderefører dette grepet på en god måte i forslaget.  
 
De to delene av prosjektet helsehuset og bokollektivet fordeler seg på tomten med regulert 
gangveien mellom. «Lophelia» foreslår gangvei hvor generasjonslekeplass og sansehager 
ligger langs denne strengen, samt at den krysser daglig og direkte forbindelse mellom 
helsehuset og bokollektivet. Juryen mener gangveien på denne måten i mindre grad sikres 
som tydelig offentlig forbindelse gjennom området.  
 
I «Lophelia» er den ene sansehagen plasser mot syd på egnet måte, mens 
omsorgsboligenes sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig god kobling til 
innvendige fellesareal.  
 
Hovedinngang, er forutsatt utformet med best mulig logistikk og godt tilpasset myke 
trafikanter. I overgangen mellom parkering og hovedinngang er det forutsatt egnet 
plassdannelse, slik at parkeringsareal ikke legges for tett mot bebyggelse. «Lophelia» knytter 
parkeringsareal så tett mot hovedinngang at hyggelige oppholdsareal i mindre grad løses 
ved hovedinngang. Hovedinngang er også plassert i ytterkant av anlegget, som er vurdert 
som mindre godt i forhold til mer sentral plassering.  
 
Adkomster, parkeringsareal og logistikkgård er lagt i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie og ytterligere presiseringer ifm. spørsmål til konkurransen i «Lophelia». 
  
«Lophelia» viser adkomster og parkeringsareal i samsvar med konkurransegrunnlagets 
mulighetsstudie. 39 p-plasser (inkl. 3 uu) samt 9 overdekkene p-plasser og 2 uu gir totalt 50 
plasser.  
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3. Funksjonalitet 

Foaje og vestibyle er forutsatt inkludert i areal for dagsenter. Dagsenter skal kunne oppdeles 
i soner og todelt dagsenter skal ha egen avdeling for demente med utgang til sansehage. 
I «Lophelia» er dagsenter lagt i avstand fra foaje og kantine. Arealene for foaje blir på denne 
måten ikke inkludert mot dagsenter. Dagsenter er også todelt på en slik måte at sambruk og 
fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst i «Lophelia». Prosjektet har også plassert kantine 
i avstand til dagsenter, som er vurdert som mindre godt for best mulig sambruk av disse 
arealene.  
 
Storkjøkken er mest effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Lophelia» viser slik effektiv driftsløsninger for kjøkken og kantine.  
 
Fellesarealene er koblet til mediatek/bibliotek og treningssal på samme plan. «Lophelia» 
viser noen begrensninger for tett kobling for mest mulig fleksibel bruk av disse 
fellesarealene. 
 
Dialyserom er i for stor grad tilbaketrukket fra sentrale fellesareal i «Lophelia». 
 

Pasientrom er fint fordelt i andre etasje i helsehuset i «Lophelia» og med fin utsikt mot sjøen 
for flere av disse. «Lophelia» løser svært godt adkomst situasjon til boenhetene da korridor 
er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette.  
 
Pårørende leilighet er lagt i noe avstand til øvrige pasientrom i «Lophelia» på hensiktsmessig 
måte.  
 
Bofellesskapet er lagt over 2 likeverdige plan. «Lophelia» har foreslått bofellesskapet 
lokalisert vest i området i samsvar med konkurransegrunnlagets mulighetsstudie. Utsikt mot 
sjøen er da etablert for de med bolig i 2. etasje (da helsehuset er lagt lavere i terrenget i øst). 
«Lophelia» løser godt adkomst situasjon til boligene da korridor er vinklet/begrenset og 
fellesstue optimalisert i forhold til dette, tilsvarende helsehuset.  
 
Administrasjon og driftsareal er samlet i helsehuset på egnet måte i «Lophelia» på 
hovedplanet. 
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Bokollektivets 2. et. tilsvarende som 1. et. 
 
 
 

4. Arealøkonomi 

Arealøkonomi og arealeffektivitet er vurdert spesielt, da dette er av stor betydning for 
prosjektets totaløkonomi. Hvordan arealene er utnyttet, samt brutto- /nettoareal er da spesielt 
vurdert.  
 
«Lophelia» foreslår noe (83 kvm) nettoareal utover programareal. Juryen mener generelt det 
er uheldig for prosjektets arealøkonomi å øke programarealet på denne måte. Prosjektet er 
vurdert om det har potensial for reduksjon av nettoareal tilsvarende programareal. Da areal 
økningene er jevnt fordelt på flere mindre funksjonsareal, er det vurdert som realistisk å 
nedskalere disse til programareal, uten at dette går på bekostning av prosjektets øvrige 
kvaliteter. Reduksjon av nettoareal er vurdert at vil gi tilsvarende reduksjon i bruttoareal. 
 
Prosjektet er generelt vurdert som arealeffektivt, med dertil tilfredsstillende b/n faktor for et 
videre prosjektforløp. 
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5. Energieffektive løsninger 

Erichsen og Horgen AS har vurdert prosjektets energieffektive løsninger. 
Det er vurdert at forslaget i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget. 
Prosjektet er vurdert å ha potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø. 
 
Det fremstår positivt at «Lophelia» foreslår passivhus, da er det i teorien sikrer et lavt 
energibehov til varme, belysning og viftedrift. De har også vist til at byggherren imøteser 
løsning av et spesielt ventilasjonskonsept. «Lophelia» er det eneste forslaget med flatt tak. 
Det er et pluss for tilkomsten, men noe negativt for tett plassering av paneler. Her må dette 
avveies. 
 

 
Konklusjon 
 
«Lophelia» foreslår mindre sammenstilte volum i samsvar med omkringliggende bebyggelse, 
vurdert av juryen som et godt grep for nye boenheter på stedet og nærmiljøet forøvrig. Flate 
tak og kubiske volum med repeterende fasadeoppdeling, er vurdert at gir mindre god kobling 
til omkringliggende bebyggelse eller særpreg som fremtidens helsehus. Juryen har vurdert at 
bebyggelsen gir assosiasjoner som institusjonsbebyggelse fremfor bolig og derfor vurdert 
dette som en mindre god løsning. «Lophelia» viser også begrenset varierte fasader, slik at 
gjenkjennelse og markering av ulike deler av anlegget er lite tydelig.  
 
«Lophelia» viser løsningen hvor skjermede uteoppholdsareal mot bebyggelsen er fint 
ivaretatt. En sansehage som vesentlig funksjonsareal for helsehuset er egnet plassert mot 
syd, mens omsorgsboligenes sansehage er lagt noe mer inneklemt og uten tydelig kobling til 
innvendige fellesareal. Juryen mener gangveien ikke tilstrekkelig sikres som tydelig offentlig 
forbindelse gjennom området i «Lophelia», når denne også krysses av funksjonsareal. 
 
Dagsenter er todelt på en slik måte at sambruk og fleksibilitet er vurdert som mindre godt løst 
i «Lophelia». Storkjøkken er effektivt koblet mot logistikk gård for utkjøring av mat og tett mot 
kantines areal. «Lophelia» viser samlet sett effektiv driftsløsning for kjøkken og kantine.  
 
«Lophelia» løser svært godt adkomst situasjon til boenhetene i helsehuset og bofellesskapet, 
da korridor er vinklet/begrenset og fellesstue optimalisert i forhold til dette. Utsikt mot sjøen 
sikres for mange av pasientrommene i helsehuset og bokollektivet i 2. etasje. 
 
«Lophelia» foreslår administrasjonens areal lokalisert sentralt i helsehusets hovedplan på en 
god måte.  
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1. LØSNINGER FOR ENERGI OG MILJØ I INNSENDTE FORSLAG  

1.1 Formål 
Frøya kommune ønsker å finne egnet løsning for nytt helsehus og omsorgsboliger. Erichsen 
& Horgen AS skal vurdere tre innsendte forslag i plan- og designkonkurransen for Frøya 
Helsehus med hensyn på energi og miljø. Vurderingen er et innspill til juryen på hvorvidt 
hvert av forslagene oppfyller kriterier for energi og miljø. 

1.2 Kriterier fra konkurransegrunnlaget 
Til grunn for vurderingen ligger konkurransegrunnlag i FR-18-01: Plan og designkonkurranse 
Frøya Helse- og omsorgssenter. Energi- og miljøfaglige kriterier inngår hovedsakelig i 
avsnitt 4.3.4. Energieffektive løsninger - i tillegg vil valg av energiforsyning påvirke 
livssykluskostnader, som er nevnt i avsnitt 4.3.1.1. arkitektonisk grep. 

1.3 Løsningsforslagene 
Forslagene var allerede anonymisert, men hadde beholdt navnet på konseptet. De 
innsendte forslagene er kalt: Lophelia, Frøyahagene og Hjerterom. Alle de tre forslagene har 
fordelt prosjektet på to bygninger – sykehjem og omsorgsboliger – som igjen har flere fløyer.  
Vurderingen har blitt gjennomført ved å lese konkurransegrunnlaget, og deretter forslagene i 
tilfeldig rekkefølge, for så å avstemme fagrelevante besvarelser opp mot kriteriene. 
Innholdet i respektive løsningsforslag oppsummeres punktvis og med drøfting i de 
påfølgende avsnittene.  
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1.3.1 Lophelia 
• Massivtre, også i 0. etasje hvor det er lengre spenn. Trekledning og spilekledning 

utvendig. Betong i gulv i adkomstsone – her nevnes ikke lavkarbon.  

• Det er derimot nevnt lavkarbonbetong med innhold av flygeaske i grunn og 
fundamenter. 

• De skriver at de ivaretar passivhusstandard, uten å ha bevist dette. Og at det med 
egen produksjon av energi kan oppnå nesten null-energibygg eller evt. plusshus. De 
skriver at alle balkonger er trukket delvis inn i bygningsvolumet. Det kan medføre 
kuldebroer og øker byggets ytterflate og varmetap. Passiv energidesign vil ivareta et 
lavt effektbehov til oppvarming og kjøling 

• Lavemitterende materialer for reduserte luftmengder, desentraliserte ventilasjonsrom 
på taket på den ene delen av bygningen, Helsehuset, mens tekniske rom er plassert 
i 2. etasje i omsorgsboligene. LowTech ventilasjon, som nevnes ved navn, er i tråd 
med byggherres ønske om bygningsintegrert ventilasjon. Metoden er imidlertid 
omdiskutert, og bør muligens gjennomgå videre utredning for egnethet.  

• Varmepumpe med energibrønner 

• Foreslår lavtliggende solcellepaneler på de store flate takene. Solcellepaneler 
plasseres som regel på stativ med helling og kan da ikke erstatte taktekket. Enkel 
tilkomst til vedlikehold av panelene på flate tak, men man oppnår ikke like høy tetthet 
av solcellepaneler som mulig på skråtak. Dersom det viser seg aktuelt å montere 
solceller på taket bør taktekkingen ha de rette egenskapene for friksjon og 
trykkfasthet.  
 

Det fremstår positivt at 
Lopheliaprosjektet lover 
passivhus, da er det i 
teorien sikret et lavt 
energibehov til varme, 
belysning og viftedrift. De 
har også bitt seg merke i at 
byggherre imøteser løsning 
av et spesielt 
ventilasjonskonsept. 
Lophelia er det eneste 
forslaget med flatt tak. Det 
er et pluss for tilkomsten, 
men noe negativt for tett 
plassering av paneler. Her 
må det avveies. 
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1.3.2 Frøyahagene 
• Mye tre i konstruksjon og flater, som Malmfuru eller Kebony. Nevner kun stål til 

fellesarealene på pga. større spenn, og lavkarbonbetong til "deler av konstruksjonen, 
eksempelvis fundamenter".  

• Angir "Nær nullenergi (nZEB)". Åpen himling opp til skråtak (kan det gjelde områder i 
bygningene?) - medfører større luftvolum å varme opp. 

• Energiforsyning fra luft/vann-varmepumpe. Argumenterer godt for det med lav 
investering og et egnet klima. 

• Forberedt for solfangere og solcelleanlegg med kort avstand mellom varmeteknisk 
rom og tak, og at det er plass til inverter for solstrøm i teknisk rom.   

• Et teknisk rom i underetasjen på Helsehuset, og tre i bofellesskapet.  Både rør og 
kanaler føres horisontalt på varm side av isolering, over nedhengte loft. Vertikal 
føring holdes i sjakter. Skulle isoleres godt. 

• I miljøstrategien nevnes også avfall i driftsperioden, og metoder for å øke verdien 
eller redusere kostnader ved avhending av bygget. 

• Saltak, så paneler for høsting av solenergi på skråtak med god helling bl.a. mot 
sørøst og sørvest. Kan oppnå høy tetthet av paneler på skråtak, men fare for noe 
skyggelegging fra andre deler av bygningen ved denne løsningen. Bør velges 
plassering av paneler med omhu. Der solcellepanel eller solfangere benyttes, kan de 
erstatte taktekking. 
 

Frøyahagene har ved visuell 
observasjon en mindre kompakt 
bygningsform enn de to andre 
forslagene. I gjengivelsen av Trias 
energitica konsept nevnes det 
kompakt bygningskropp. En 
energiberegning kunne påvist 
hvorvidt dette stemmer. De mange 
fløyene gir inntrykk av at bygningen 
ikke er kompakt – derimot at den har 
stor ytterflate per romvolum. Derav 
følger økt varmetap og materialbruk.  
Beskrivelsen sier desentraliserte 
tekniske rom. Dette gjelder bare 
omsorgsboligene. Med de mange 
fløyene, vil det likevel bli behov for 
lengre kanalstrekk og bend – hvilket 
medfører trykktap i kanalnettet.  
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1.3.3 Hjerterom 
• Energibehov for Hjerterom har blitt beregnet. I forslaget står det at det ikke er noen 

kategori for nZEB for sykehjem fra Futurebuilt. Kriteriet kom imidlertid i desember 
2018, og viser vektet levert energi på 85 kWh/m². Prosjektet ser ut til å være innenfor 
rammen. 

• Lavenergistandard  

• Beskrevet metode for løsning i massivtre 

• Betong i plate på mark og mulig påstøp på gulv i teknisk loft, finner ikke lavkarbon 
betong nevnt 

• Ventilasjonsteknisk rom på loft, vertikal føring i flere sjakter 

• Tilrettelagt for solcellepanel, leveranse derfra er også beregnet. Vil lagre 
energioverskudd i vannvarme. 

 
Hjerterom holder lavenergistandard. Det teller positivt at de har bevist at prosjektet oppfyller 
nZEB (nearly zero energy building) standard ved energiberegning. Med teknisk rom på loft 
benyttes ikke nettoarealer til annet enn sjakter, og bygningene blir på denne måten  
arealeffektive. Ventilasjonsløsningen virker ikke til å være spesielt utformet når det gjelder 
bygningsintegrert, bortsett fra at den tillater til dels store kanaler med lav hastighet og lavt 
trykkfall. I rådgiverbransjen vil nok denne være en foretrukken løsning - tilsynelatende robust 
og oversiktlig uten mange småaggregater.  
Avstand for feste for solcellepanel eller solfangere på skråtak bør prosjekteres for å utnytte 
de best egnede flatene godt.  
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1.4 Anbefaling 
De tre forslagene har i stor grad oppfylt kriteriene som var satt i konkurransegrunnlaget, 
enten ved å nevne at de oppfyller eller kan oppfylle de ulike kriteriene, eller ved å vise 
forståelse for hva som kreves ved å dokumentere oppfyllelse, for eksempel bæreevne i 
trekonstruksjon i forhold til planlagte bygning, eller ved å beregne energibehovet. 
Potensialet for å oppnå høy ytelse innen klima, energi og miljø er tilstede for alle forslagene. 
 
Løsningsforslaget Lophelia fremstår som det forslaget som best oppfyller kriterier knyttet til 
energi og miljø i konkurransen. Deretter følger Hjerterom og Frøyahagene i nevnte 
rekkefølge. Hjerterom følger tett i hel på Lophelia, fordi førstnevnt er lavenergistandard, og 
ikke har spesifisert varmekilde for varmepumpe eller nevnt lavkarbonbetong. Det får være 
opp til juryen å bedømme hvorvidt det slår ut i konkurransen. Potensialet for å en høy ytelse 
innen klima, energi og miljø er tilstede for alle forslagene.  

1.4.1 Videre drøfting 
Med gitte underlag forelå det ingen mulighet for å beregne kompakthet for bygget, det er kun 
visuell observasjon som er brukt. Forholdet mellom plusshus og energieffektive bygninger 
med kompakt bygningsform er noe motstridende idet man trenger store takflater for å dekke 
opp med solstrøm til elspesifikke energiposter. Da er det ikke nødvendigvis kompakthet som 
gjelder, da det først og fremst bidrar til å redusere varmetap.  
I passivhus krever økt isolasjonstykkelse i veggene også økt areal. Likeledes øker 
byggehøydene når gulv og tak isoleres mer. Her er det også fordeler ved en kompakt 
bygningsform, fordi langstrakte fasader beslaglegger større flate enn korte fasader. 
Arealeffektivitet reduserer energibehov og ressursbruk og dermed bygningens CO2-
fotavtrykk. Bortsett fra å indirekte antyde at redusert fotavtrykk verdsettes ved å sette ønske 
om bruk av byggematerialer av tre, er ikke kriteriet nevnt i konkurransegrunnlaget.  
 
Utbygger bør være klar over at sykehjem er en bygningskategori som har høyt energibehov 
grunnet lang driftstid og høye krav til belysning. Driftstiden medfører høyt energibehov til 
viftedrift i ventilasjon. Å oppnå et energioverskudd fra bygningen over året, vil kreve stor el-
produksjon. Det finnes ikke kun en omforent standard for nær/nesten nullenergibygg og 
plusshus – derimot opptil flere ulike. Det er ikke nødvendigvis motsetning mellom lavenergi-
/passivhus og ulike nullenergi-/plusshus. Forskjellen er at det ofte går på netto energi kontra 
levert energi. For sistnevnte spiller virkningsgrad for energiforsyning inn.  

1.4.2 Oppslagsverk 
Killingland m.fl. (2013): "Nesten Nullenergibygg – Forslag til nasjonal definisjon», Rapport november 2013, 
http://dibk.no/globalassets/energi/nesten_nullenergibygg_for_norge_ramboll_og_link_versjon2.pdf 
Rambøll (2013): "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg", Rapport juli 2013, 
http://dibk.no/globalassets/energi/hovedrapport_ramboll_072013.pdf 
Futurebuilts nZEB-kriterier, notat revidert desember 2018, 
https://www.futurebuilt.no/content/download/13879/94163  
Om ZEB-0 – inne på www.zeb.no. Report 29 – 2016, http://www.zeb.no/index.php/en/news-and-events/256-a-
norwegian-zeb-definition-guideline 
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SAKSPROTOKOLL - HØRING PLAN OG DESIGNKONKURRANSE FRØYA HELSE- OG 

OMSORGSSENTER  

 

Vedtak: 

Juryens kåring av vinner (e) i plan- og design konkurransen for Frøya helse- og omsorgssenter 

godkjennes.  

 

1. Hjerterom – Link Arkitektur AS  

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS  

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er foretatt 

forhandlinger med tilbyderne. 

 

Brukerrådet tar plan og design konkurransen for Frøya helse og omsorgssenter til orientering som 

framlag. 

Brukerrådet forventer å få videre informasjon når prosjektet er nermere utformet.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Kommunalt Brukerråds behandling i møte 26.02.19: 

 

Tillegg til forslag til vedtak: 

 

Brukerrådet tar plan og design konkurransen for Frøya helse og omsorgssenter til orientering som framlag. 

Brukerrådet forventer å få videre informasjon når prosjektet er nermere utformet.  
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godkjennes.  

 

1. Hjerterom – Link Arkitektur AS  

2. Frøyahagene – Arkitema Architects AS  

 

De kostnadsmessige forhold / vurderinger behandles politisk i neste fase- etter at det er foretatt 

forhandlinger med tilbyderne. 

 

Forslag til vedtak taes til etterrettning. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 26.02.19: 

 

Forslag til vedtak taes til etterrettning. 
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Saksbehandler:  Tina Eltervåg Arkiv: PLAN 5014201814  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR SIHOLMEN OG 

MYRATANGEN, PLANID 5014201814  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Detaljregulering for Siholmen og Myratangen, PlanID 5014201814, med 

tilhørende planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser datert 07.02.19, 

vedtas i henhold til pbl § 12-12. 

 

2. Gjeldende detaljregulering for Siholmen og Myratangen PlanID 1620200804 

vedtatt 05.11.2004, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart i målestokk 1:2000 A2, datert 07.02.19  

2. Reguleringsbestemmelser datert 07.02.19 

3. Planbeskrivelse datert 07.02.19  

4. ROS- analyse, datert 22.11.18  

5. Høringsuttalelser samlet  

6. Notat av 18.01.19 om Risikovurdering av støy for peling og mulig effekt på laks i merd.  

7. Notat av 06.02.19 om Ny trafikkløsning i detaljregulering Siholmen Myratangen  

8. Tegning av ny trafikksituasjon Coop Sistranda 

9. Saksfremlegg behandling før høring og offentlig ettersyn, sak 18/2872, datert 27.11.18. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Referat oppstartsmøte (ikke vedlagt) 

2. Planforslag, datert 16.11.18 (ikke vedlagt) 

 
Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg til behandling før 

høring og offentlig ettersyn, se vedlegg. 

 

 



Hensikt med regulering  

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for følgende:  

Flytting av liggekai fra lokalitet sør for fiskerihavna i vedtatt plan til ny lokalitet utenfor 

eksisterende molo ved fiskerihavna. Videre har planarbeidet hatt som hensikt å rydde opp i en 

del uklarheter, og oppdatere planbestemmelser og plankart. Som resultat av innspill til 

høringsfasen fra Statens vegvesen (SVV) har det blitt tilrettelagt for en mer trafikksikker 

adkomst til Coop Sistranda (f_F/K).  

 

Eiendomsforhold  

Hjemmelshavere i planområdet, se Planbeskrivelse. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA) og Kommunedelplan 

for Sistranda sine bestemmelser og rammer. Det er gjort mindre endringer fra gjeldende 

Reguleringsplan sine formål som ikke endrer intensjonen med området.  

Vedtatt plan (2004) omfatter følgende arealformål: Undervisning, Andre typer bebyggelse og 

anlegg, grav- og urnelund, forretning/kontor, Forretning/industri, Næring/ 

kontor/tjenesteyting, Veg, Kjøreveg, Annen veggrunn, Kai, Turveg, Ferdsel i sjø, 

Småbåthavn, Fiskebruk, Frisikt.  

 

Planforslaget medfører ingen ny omdisponering av dyrket areal. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av hovedutvalg for forvaltning den 27.11.2018 sak 

18/2872. Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og 

legge den ut til offentlig ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Tatt ut avkjørselspil til dagens sørligste adkomst til eiendom 22/24. Planen skal vise 

planlagt fremtidig situasjon og da er denne avkjørselen tenkt sanert.  

 Byggegrense til fv.714 er redusert fra 20 meter til 15 meter ihht. innspill fra Statens 

vegvesen. 

 Det er lagt til rette for en mer trafikksikker løsning for adkomst til Coop som et 

resultat av innspill til høringsfasen fra SVV. Dette innebærer at nordlig adkomst kun 

blir åpen for utkjøring når ny adkomstvei til havna er etablert, etablering av fortau på 

østsiden av Fv. 714, etablering av gangfelt og busslommer, samt en utbedret løsning 

for varelevering til Coop og Byggmix. Løsningen er kvalitetsikret med Statens 

vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Det er kun regulert for de deler av løsningen 

som ligger innenfor planområdet. Det innebærer at løsningen også bør innarbeides i 

tilliggende planer for fv. 714 og for boligområdene på vestsiden av fv. 714. 

 Vegareal utenom fv. 714 er oppdatert ihht. ny håndbok N100 (2018). Dette innebærer 

noe breddeutvidelse for vegareal i planen. Skarp sving ved Siholmen tilfredstiller ikke 

krav i håndbok N100 og bør revideres når innhold i ny plan for Siholmen er avklart og 

planarbeidet igangsettes.  

 Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse, § 9c, for bygging av ny adkomstveg til 

Fiskerihavna før etablering av næringsareal f_N/K/T.  



 Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse, § 9d, om at nordre avkjørsel fra f_F/K (coop-

tomta) skal stenges for innkjøring når adkomstvei o_SKV ned til Fiskerihavna og 

f_SKV3 er ferdigstilt.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 27.11.2018 til 12.01.2019. I 

samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger saken som 

uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

 
Innspill fra Dato Innspill Behandling i planen 

Kystverket  10.12.18 Planen vil få en viss virkning for statlige anlegg og Kystverkets interessefelt, men 

de kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til Kystverkets 

faglige virkefelt. Kystverket ser heller ikke at reguleringen fører med seg noen 

upåregnelige eller negative konsekvenser for andre interessefelt som Kystverket er 

satt til å ivareta.  

Tas til etterretning. 

Statens 

vegvesen 

10.12.18 Byggegrense 
Det er tegnet inn en byggegrense mot fv. 714 i reguleringsplanen, men den er ikke 

målsatt. Vi kan godkjenne en byggegrense på 15 meter fra midten av fv. 714. Vi 

gjør oppmerksom på at parkering og lagring omfattes av 

byggegrensebestemmelsene. Arealet mellom vegens eiendom og byggegrense må 

derfor anordnes slik at dette ikke skjer. Dette bør tas inn i planens bestemmelser. 

Avkjørsler 
Det er regulert inn en ekstra avkjørsel fra fv. 714 i forhold til eksisterende 

reguleringsplan, uten at dette er et behov som er synliggjort i planbeskrivelsen. Vi 

er derfor usikre på om det er behov for alle avkjørslene, eller om noen av dem 

kunne vært slått sammen til felles bruk for flere eiendommer. Dette ber vi Frøya 

kommune svare ut ved vedtak av planen. 

Frøya kommune har flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesen i 

forbindelse med avkjørslene til Coop og ment de har vært trafikkfarlige. I 

sammenheng med arbeidet med reguleringsplanen for Siholmen/Myratangen har 

Frøya kommune en mulighet til å regulere avkjørslene slik at de blir mer 

hensiktsmessige med tanke på plassering i forhold til parkeringen, og få bedre 

trafikksikkerhet. Det bør ellers knyttes en bestemmelse til samtlige avkjørsler som 

sier de skal bygges i henhold til Statens vegvesens retningslinjer. 

Faglige råd: 

 det bør lages en bestemmelse som sier at arealet mellom byggegrensen 

og fylkesvegen ikke tas i bruk som parkeringsplass eller areal for lager. 

 dagens avkjørsler til Coop bør reguleres og bygges om, for å gi en bedre 

plassering av adkomst i forhold til parkeringsplassen, og for å bedre 

trafikksikkerheten. 

 det bør lages en bestemmelse som sier at alle avkjørsler skal bygges i 

henhold til Statens vegvesens retningslinjer. 

 

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen redegjør for 

hvordan faglige råd er tatt inn og/eller vurdert. 

Tas til etterretning. 

Byggegrense endret til 15 

meter.  

 

 

 

 

 

 

 

Sørligste avkjørselspil på 

eiendom 22/24 er fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bestemmelse §3.8 c 

 

Trafikksituasjonen er 

gjennomgått og det er lagt 

inn endringer i plankart, 

bestemmelser og 

beskrivelse, se kap.4.11.1  

og bestemmelse 9 d. 

Se bestemmelse §3.11 a 

 

Fylkesmanne

n i Trøndelag 

17.01.19 Landbruk 
Det er positivt at det er tatt inn bestemmelser som sikrer ivaretakelse av matjorda 
for arealer som ble regulert til andre formål i gjeldende plan. 
Klima og miljø 
Det forstås slik at det nå ikke åpnes for etablering av ny boligbebyggelse i planen. 
De hensyn vi har kommentert i vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av 

Tas til etterretning 



planarbeidet synes i tilstrekkelig grad å være ivaretatt i det planforslaget som nå 
er lagt ut til høring. 

Trøndelag 
fylkes-
kommune 

17.12.18 Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk 
fredete kulturminner på landsiden. Det vises til den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe 
spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles. 

Tas til etterretning. 

Mattilsynet 29.11.18 Mattilsynet har ingen merknad til planforslaget. Tas til etterretning. 

NTNU 

Vitenskapsm

useet 

07.01.19 NTNU vitenskapsmuseet gir en oversikt over hvor det er gjort tidligere 

registreringer uten funn i nærheten. Dette er gjengitt i kapittel om kulturminner. 

NTNU Vitenskapsmuseet har med bakgrunn i dette ingen anmerkninger til 

reguleringsplanen slik den foreligger, men minner om meldeplikten.  

Tas til etterretning 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak.  

 

Vurdering: 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Innsigelser 

Det er ikke mottatt innsigelser til planforslaget og kommunestyret kan gjøre endelig 

planvedtak. 

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Siholmen og Myratangen med planID 5014201814, vedtas.  
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PLANBESTEMMELSER for reguleringsplan Siholmen og Myratangen

Planident : 5014201814

Arkivsak :

Reguleringsplan for Siholmen og Myratangen

Reguleringsbestemmelser

Sign:<<<<<<<<<< <<<<;;

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 07.02 .201 9

Dato for godkjenning i kommunestyret : 28.02.2019

§1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan - ID 5014201814 , datert
07.02 .2018.

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av plan - og bygningsloven §12 - 5 og §12 - 6 er planområdet inndelt i arealer med følgende
arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr 1)

• Næring/fiskeri ( N/F ) (1300)

• Sjøhus/ n aust (S/N) (1589)

• Grav - og urnelund (BGU) (1700)

• Næring / kontor / tjenesteyting ( N/K/T ) (1800)

• Forretning/kontor (F/K ) (1810)

• Forretning/industri ( F/I ) (1812)

• Forretning/kontor/tjenesteyting (F/K/T) (1813)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr 2)

• Kjøreveg (SKV) (2011)

• Fo rtau ( SF) (2012)

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) (2018)

• Holdeplass/plattform (SH) (2025)
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• Leskur/plattformtak (SP)   (2026) 

• Kai (SK)      (2041) 

• Havneterminal (SHT)     (2042 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3) 

• Grønnstruktur/adkomst/parkering (GAP)  (3900) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr 6) 

• Ferdsel (VFE)      (6100) 

• Havneområde i sjø (VHS)    (6220) 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• H 140 Frisikt (PBL § 11-8 a)    (140) 

 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Generelle bestemmelser  

a) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:500 
som viser: 

• Bygningenes plassering, høyder og evt. byggetrinn, møneretning, dimensjoner og 
fargebruk. Nye tiltak innenfor formålene F/I, F/K og N/K/T skal visualiseres. 

• Eksisterende bebyggelse 

• Godkjent adkomst til veg 

• Internt trafikkareal og tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende 

• Behandling av lagring utendørs 

• Behandling av den resterende ubebygde delen av tomta (herunder tilsåing og 
beplantning) 

• Tekniske løsninger for vann og avløp, herunder overvannshåndtering med god nok 
fordrøyning. 
 

b) Spesielle krav ved byggesøknad 

• Ved søknad om tiltak skal det kunne dokumenteres hvordan brannvern er ivaretatt. 

• Ved søknad om tiltak skal det gjøres en vurdering av grunnens stabilitet.  

• Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere evt. utslippssøknad, støy og annen 

forurensing i forhold til omgivelsene.  

c) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 
o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

d) Alle nybygg skal ha laveste gulvhøyde over kote +3,00 NN2000. Tiltak under denne høyde kan 
tillates så fremt sikringstiltak mot springflo gjennomføres. Dette skal dokumenteres ved 
byggesøknad. 

e) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 
utformet slik det følger av bestemmelser i byggeteknisk forskrift. 
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§ 3.2  Kulturminner 

a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylke, NTNU Vitenskapsmuseet. 

§ 3.3  Støy  

a) Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442:2016) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Retningslinjen gjelder 

både for drift- og anleggsfasen.  

b) Utendørs støynivå fra relevante støykilder innenfor planområdet skal ikke overstige 

grenseverdiene i retningslinjen, dvs et døgnmidlet nivå (Lden) 55 dB (eventuelt 50 dB dersom 

det forventes impulslyder) og 45 dB (LAeq) på natt mellom klokken 23:00 - 07:00.  

c) Ved etablering av næringsbygg i planområdet, skal støynivåer fra vegtrafikk hensyntas og 

utredes, og gjeldende lydkrav for innendørs lydnivå i byggene skal oppfylles. 

d) Gjeldende grense for gjennomsnittlig støynivå i anleggsfasen vil være 65 dB ved boliger / 

støyfølsomme bygninger mellom klokken 07:00-19:00, 60 dB mellom klokken 19:00-23:00 og 

45 dB mellom klokken 23:00-07:00, jmf. T-1442 kap. 4, tabell 4. Erfaringsmessig kan det ved 

noen tilfeller være utfordrende å overholde grenseverdiene til en hver tid, selv med avbøtende 

støytiltak. Ved forventning om spesielle støyende perioder, gjelder regel om varsling som 

nærmere beskrevet i T-1442.  

e) Støygrensene skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker. Når støygrense 

fastsettes med korreksjon ut fra forventet driftsperiode, skal den korrigerte grensen gjelde fra 

og med første dag i driftsperioden. Grensene gjelder for hele anleggsdriften samlet, ikke for 

hver entreprenør/underentreprenør. 

f) Byggherren står ansvarlig i forhold til grensene, og er ansvarlig for å avtale nødvendige 

kontraktsmessige forpliktelser i forhold til sine entreprenører.  

Tid Skjerping av 
grenseverdi 

0-6 uker 0 dB 

7 uker – 6 mnd 3 dB 

Mer enn 6 mnd 5 dB 

 

§ 3.4  Vann og avløp 

a) All ny bebyggelse innenfor områder der det tillates innlagt vann, skal tilknyttes offentlig 
vannforsyning i samsvar med plan– og bygningslovens §27-1.  

b) All ny bebyggelse innenfor områder der det tillates innlagt vann, skal tilknyttes offentlig 
avløpsanlegg i samsvar med plan– og bygningslovens §27-2 og utføres i samsvar med 
forurensingsloven med tilhørende forskrifter.   

c) Avløpsanlegg kan bare bygges etter godkjent avløpsplan.  
d) Bygg skal ikke plasseres på / over ledningsnett. 

 

§ 3.5  Lukt 

a) Det skal gjennomføres spredningsberegninger med hensyn til lukt for omgivelsene ved 
etablering av luktgenererende virksomhet innen planområdet.  
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§ 3.6  Lagring av kjemikalier 

a) All lagring av kjemikalier, oljer og drivstoff skal være kontrollert og skal foretas enten i 
oppsamlingskar eller lekkasjesikre tanker. Lagring av kjemikalier, olje og drivstoff skal ikke 
skje nærmere enn 10 meter fra vann (kystlinje). 

 
§ 3.8 Byggegrenser 

a) Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. 
b) Byggegrense mot sjø er sammenfallende med formålsgrense der det ikke er vist noe annet i 

plankartet.  
c) Areal mellom fv.714 sin eiendom og vegens byggegrense må anordnes slik at parkering og 

lagring ikke skjer i dette området.  
 

§ 3.9 Graving og disponering av masse 

a) Graving og disponering av masse innenfor planområdet må skje på grunnlag av en 
miljøteknisk undersøkelse. Før igangsettingstillatelse gis må det utarbeides en tiltaksplan 
som skal godkjennes av kommunen.  

b) Alle masser som tilføres området skal være rene.  
c) Matjord skal ivaretas med tanke på fremtidig bruk til landbruksjord andre steder.  Det må i 

søknad om igangsettelse redegjøres for videre bruk av matjorda. 
d) Dersom det anlegges riggområde på matjord så må matjorda skaves av og tildekkes før 

arealet kan benyttes.   
 

§ 3.10 Privatrettslige avtaler 

a) Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen. 
 
§ 3.11 Avkjørsler 

a) Alle avkjørsler skal bygges ihht. Statens vegvesens retningslinjer.  
 

§ 4. Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1. Næring/fiskeri (f_N/F)  

a) Innenfor områdene tillates oppført naust/sjå/brygge tilknyttet næringsfiske. 
b) Naust/sjå/brygge oppføres med saltak 32 - 37 grader. Største tillatte gesimshøyde for naust 

er 6 meter og mønehøyde 8 meter, regnet fra underkant bunnsvill eller gjennomsnittlig 
golvnivå med skrått golv. Det kan tillates takutbygg som takkelhus på langvegg eller gavl 
plassert over lasteplass/sjø. Det kan også tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter foran 
vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av sideveggene. 

c) Det vises for øvrig til bestemmelser for utforming av naust/sjå/brygge i kommuneplanens 
arealdel.  

d) Bygg skal godkjennes av Frøya kommune. 
e) Det tillates etablert nødvendig parkering i tilknytning til sjøhus og naust. 

 
§ 4.2. Sjøhus/naust (f_S/N) 

a) Innenfor områdene tillates oppført sjøhus og naust.  
b) Sjøhus/Naust oppføres med saltak 32 - 37 grader. Største tillatte gesimshøyde for 

sjøhus/naust er 2,7 meter regnet fra underkant bunnsvill i sjå eller gjennomsnittlig golvnivå i 
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naust med skrått golv. Maksimal tomtestørrelse for sjøhus/naust er 150 m2 med maksimal 

bredde i strandlinjen 10 meter. Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging. 

c) Det vises for øvrig til bestemmelser for utforming av sjøhus og naust i kommuneplanens 

arealdel. 

d) Bygg skal godkjennes av Frøya kommune.  

e) Det tillates etablert nødvendig parkering i tilknytning til sjøhus og naust. 

 
§ 4.3. Grav og urnelund (BGU) 

a) Området omfatter gamle Sistranda gravlund. 
 

§ 4.4. Næring, kontor, tjenesteyting (f_N/K/T) 

a) Innenfor området tillates oppført bygg til næring/kontor/tjenesteyting. 
b) Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere eventuell utslippssøknad, støy og annen 

forurensing i forhold til omgivelsene.  
c) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig.  
d) Ved nye tiltak må det vurderes behov for buffersone mot omkringliggende areal.  
e) Nybygg, på - og tilbygg og ombygginger skal utføres med bygningsformer, volumer, 

materialvalg og farger som er tilpasset omgivelsene. 
f) Fremtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på 10 m og mønehøyde på 13 m over 

gjennomsnittlig terreng. 
g) For fremtidig bebyggelse tillates det en utnyttelse på minimum 100% BRA og maximum 150% 

BRA av den enkelte eiendom.  
h) Det kan opparbeides inntil 1,5 parkeringsplasser for bil, per 100m2 BRA.  
i) Det kan anlegges interne kjøreveger. 
j) Det tillates ikke utendørs lagring av løsøregjenstander, lagring må foregå i containere eller 

innendørs. Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes 
ryddige.  

k) Lagring av gjenstander som ikke er tilknyttet tilhørende næringsaktivitet på området tillates 
ikke. Bygningsmyndighetene kan kreve tiltak for skjerming av utelager eller at skjemmende 
utelagring opphører. 
 

§ 4.5. Forretning/kontor (f_F/K)  

a) Innenfor området tillates forretnings- og kontorrelatert virksomhet.  
b) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig.  
c) Ved nye tiltak må det vurderes behov for buffersone mot omkringliggende areal.  
d) Nybygg, på - og tilbygg og ombygginger skal utføres med bygningsformer, volumer, 

materialvalg og farger som er tilpasset omgivelsene. 
e) Fremtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på 10 m og mønehøyde på 13 m over 

gjennomsnittlig terreng. 
f) For fremtidig bebyggelse tillates det en utnyttelse på max 150% BRA av den enkelte 

eiendom. 
g) Det kan opparbeides inntil 1,5 parkeringsplasser for bil, per 100m2 BRA.  
h) Det kan anlegges interne kjøreveger. 
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i) Det tillates ikke utendørs lagring av løsøregjenstander, lagring må foregå i containere eller 
innendørs. Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes 
ryddige.  

j) Lagring av gjenstander som ikke er tilknyttet tilhørende næringsaktivitet på området tillates 
ikke. Bygningsmyndighetene kan kreve tiltak for skjerming av utelager eller at skjemmende 
utelagring opphører. 
 

§ 4.6. Forretning/Industri (f_F/I) 

a) Innenfor området tillates oppført nybygg/tilbygg og ominnredning av bygg til 
næring/industrivirksomhet og slipp med tilhørende kontorfasiliteter. 

b) Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere eventuell utslippssøknad, støy og annen 
forurensing i forhold til omgivelsene.  

c) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 
mulig.  

d) Ved nye tiltak må det vurderes behov for buffersone mot omkringliggende areal.  
e) Nybygg, på - og tilbygg og ombygginger skal utføres med bygningsformer, volumer, 

materialvalg og farger som er tilpasset omgivelsene. 
f) Fremtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på 10 m og mønehøyde på 13 m over 

gjennomsnittlig terreng. 
g) For fremtidig bebyggelse tillates det en utnyttelse på max 150% BRA av den enkelte 

eiendom. 
h) Det kan opparbeides inntil 1,2 parkeringsplasser for bil, per 100m2 BRA.  
i) Det kan anlegges interne kjøreveger. 
j) Det tillates ikke utendørs lagring av løsøregjenstander, lagring må foregå i containere eller 

innendørs. Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes 
ryddige.  

k) Lagring av gjenstander som ikke er tilknyttet tilhørende næringsaktivitet på området tillates 
ikke. Bygningsmyndighetene kan kreve tiltak for skjerming av utelager eller at skjemmende 
utelagring opphører. 
 

§ 4.7. Forretning, kontor, tjenesteyting (f_F/K/T) 

a) Innenfor området tillates forretnings- og kontorrelatert virksomhet, samt virksomhet knyttet 
til bedehus.  

b) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 
mulig.  

c) Ved nye tiltak må det vurderes behov for buffersone mot omkringliggende areal.  
d) Nybygg, på - og tilbygg og ombygginger skal utføres med bygningsformer, volumer, 

materialvalg og farger som er tilpasset omgivelsene. 
e) Fremtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på 10 m og mønehøyde på 13 m over 

gjennomsnittlig terreng. 
f) For fremtidig bebyggelse tillates det en utnyttelse på max 150% BRA av den enkelte 

eiendom. 
g) Det kan opparbeides inntil 1,5 parkeringsplasser for bil, per 100m2 BRA.  
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§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1. Kjøreveg (o_SKV) 

a) Området omfatter offentlig kjøreveg, veikryss og andre anlegg som naturlig tilhører veg med 
adkomst til Siholmen, fiskerihavna og ny liggekai. 

b) Adkomstveg til Siholmen og til Fiskerihavna skal bygges i 7,5 meter bredde pluss skulder.  
c) Veg langs bryggerekka skal bygges i 6,5 meter bredde inkl. skulder. 

 
§ 5.2. Kjøreveg (f_SKV1) 

a) Området omfatter felles kjøreveg med adkomst til sjøhus og naust.  
b) Vegen skal bygges i 3 meter bredde inkl. skulder.  

 
§ 5.3. Kjøreveg (f_SKV2) 

a) Området omfatter felles kjøreveg med adkomst til Myra forretnings- og industriområde 
inklusive slipp, samt fremtidig etablering på naboeiendom gbnr. 22/2.  

b) Vegen skal bygges i 7,5 meter bredde inkl. skulder.  
 
§ 5.4. Kjøreveg (f_SKV3) 

a) Området omfatter felles kjøreveg med adkomst for varelevering til forretningslokale. 
 

§ 5.5. Fortau (o_SF) 

a) Formålet omfatter arealer til fortau. 
 

§ 5.6. Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 

a) Formålet omfatter arealer til vegskulder, grøft, skråningsareal og andre vegtekniske 
installasjoner. 

 
§ 5.7. Holdeplass/plattform (o_SH) 

a) Formålet omfatter arealer til holdeplass.  
 

§ 5.8. Leskur/plattformtak (SP) 

a) Formålet omfatter arealer til leskur.  
 

§ 5.9. Kai (o_SK1) 

a) Området skal brukes til offentlig kai knyttet til fiskebruk.  
b) Fiskerihavner skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskerirettede 

næringsvirksomheter. 
c) Kun installasjoner knyttet til drift av kai tillates etablert i området.  
d) Søknader om tiltak skal forelegges Kystverket til uttalelse og vedtak etter havne- og 

farvannsloven.  
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§ 5.10. Kai (o_SK2) 

a) Området skal brukes til offentlig kai.  
b) Trafikkvirksomhet tilknyttet bruken av kaianlegget tillates.  
c) Kun installasjoner knyttet til drift av kai tillates etablert i dette området.  

 

§ 5.11. Slipp (f_SK) 

a) På området tillates oppført slipp, kraner og installasjoner tilknyttet opptak og sjøsetting av 
båter.   

b) Slipp kan overbygges.  
c) Trafikkvirksomhet tilknyttet bruken av slippen tillates. 

 
 
§ 5.12. Havneterminal (o_SHT) 

a) Trafikkvirksomhet tilknyttet bruken av kaianlegget tillates. 
b) Det skal legges til rette for minimum 5 meter bred kjørbar sone innenfor 

havneterminalområdet. 
c) Frilandslagring ut over det som er nødvendig for kaiens daglige drift tillates ikke på dette 

området. 
d) Tekniske installasjoner knyttet til kaiformålet tillates.  

 
 

§ 6. Grønnstruktur 

§ 6.1. Grønnstruktur/adkomst/parkering (o_GAP) 

a) Området skal være en buffersone mellom grav- og urnelund og Fv. 714. 
b) Området kan brukes til parkering i tilknytning til grav- og urnelund og område 

forretning/industri. 
c) Parkering skal opparbeides med merkede plasser. 

 
 

§ 7. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

§ 7.1. Ferdsel (VFE) 

a) I området for Ferdsel tillates oppankring og tillegging til kai. 
 

§ 7.2. Havneområde i sjø (VHS1) 

a) Havne/trafikkområde i sjø skal være åpent for skipstrafikk til og fra havne- og kaiområdet. 
b) Det er ikke tillatt med faste installasjoner, utlegg eller andre inngrep som kan hindre fri 

trafikkering av området, herunder generell ankerbruk og bruk av anker i forbindelse med 
tillegging til kai.  

 

§ 7.3. Havneområde i sjø (VHS2)  

a) Området skal benyttes som fiskerihavn.  
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b) Fiskerihavner skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskerirettede 
næringsvirksomheter.  

c) Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske innretninger av 
midlertidig eller varig art.  

d) Søknadspliktige tiltak utover de i planen viste flyteanlegg/flytebrygger/flytekaier tillates ikke 
uten etter en helhetlig plan for slike i havnebassenget.  

e) Det skal etableres en nødstige på hver flytebrygge 
f) Søknader om tiltak skal forelegges Kystverket til uttalelse og vedtak etter havne- og 

farvannsloven.  
g) Utdyping til minimum -3,5 LAT tillates i de områdene av havnebassenget som fortsatt ikke er 

utdypet til slik dybde.  

 

§ 8. Hensynssoner (§ 12-6) 

§ 8.1. Sikringssone Frisikt (PBL § 11-8 a ) 

a) Områdene reguleres til frisikt.   
 

§ 9. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

a) Det kreves godkjent vann- og avløpsplan for områdene F/I, F/K og NKT før det gis 
igangsettingstillatelse. 

b) Dersom islåing av peler skal benyttes som metode kreves ytterligere undersøkelser for å 
avklare om tiltaket kan bygges mens oppdrettsfisken er i sjøen, før det gis 
igangsettingstillatelse.  

c) Før utvikling av området f_N/K/T igangsettes må adkomstvei o_SKV være ferdigstilt.   
d) Når adkomstvei o_SKV ned til fiskerihavna og f_SKV3 er ferdigstilt, skal nordlig adkomst til 

f_F/K stenges for innkjøring. 
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Område Siholmen og Myratangen ved Sistranda, Frøya kommune 

  

  

Gjeldende planstatus Regulert i plan ID 1620200804 

  

Tiltakshaver Frøya kommune 

Kontaktperson Stian Aspaas Haugen, Frøya kommune  

Plankonsulent Norconsult AS,  
oppdragsleder Aslaug Bjørke 
 

  

Reguleringsplanens hovedformål Næring, industri, kontor, tjenesteyting, fiskerihavn, kai, slipp 
og havneområde i sjø 

Planområdets areal Ca 140 daa. 
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I nnledning

Bakgrunn

Frøya kommune har tatt initiativ til å optimalisere lokaliseringen av planlagt liggekai ved Siholmen som

vist i reguleringsplan for Siholmen og Myratangen , PlanID 5014201814 . Bakgrunnen for dette er at

tidligere planlagt lokalisering ikke lar seg gjennomfø re av økonomiske å rsaker.

Det er utarbeidet et forprosjekt som har vurdert gjennomførbarhet for en liggekai øst for eksisterende
molo for fiskerihavna. Dette forprosjektet legges til grunn for reguleringsendring av vedtatt
reguleringsplan.

Det er i vedtat t plan regulert ti l småbåthavn i planområdets sørlige del. En småbåthavn betinger
utdyping av sjøområdene. De nødvendige tiltakene vil være så kostnadskrevende at kommunen har
valgt å fjerne småbåthavn som formål i planen.

Planens f ormål

Formålet med regu leringsendringen e r å legge til rette for optimalisert lokalisering av liggekai ved
Siholmen samt å oppdatere planen ihht. aktuell og planlagt bruk.

Hoved formål er kai, fiskerihavn, slipp, næring, kontor, tjenesteyting, gravlund og sjøhus og
naustbebyggelse.

Planområdet fr a vedtatt plan opprettholdes.

Tiltakshaver

Frøya kommune er forslagsstiller for reguleringsplanen.

Norconsult er utføre nde konsulent for plan arb eidet .

Alternative lokaliteter

Alternativ lokalitet for liggekai vurderes kun til å være gjeldende lokalitet i t idligere vedtatt plan. Denne
lokaliteten er nå forkastet pga. økonomi.
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Planprosess og medvirkning

Oppstart av planarbeidet

Krav til oppstart av reguleringsplanarbeid følger av Plan - og bygningsloven § 12 - 8 og §12 - 9 .

Forhåndskonferanse om planspørsmålet b le avholdt med Frøya kommune 02.10 .2018.

Krav om konsekvensutredning

Tiltak sendringen er en optimalisering av vedtatt plan og gir ingen vesentlige nye virkninger for miljø
eller samfunn. Planen ble derfor vurdert til å ikke omfattes av forskriften, hverke n ihht. § 6 eller § 8.

Vurdering

§ 6 , bokstav b) og vedlegg I pkt. 8b: Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på
over 1 350 tonn kan seile og anløpe.

Det er kommunens vurdering at tiltaket ikke omfattes av ovennevnte paragraf fordi tilt aket ikke er en
nyetablering av havneanlegg, men en optimalisering av havneanlegg som er vedtatt i gjeldende
reguleringsplan.

§ 8, bokstav a) og vedlegg II pkt. 10e - iii: Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner
og offshorerelaterte havner

D et er kommunens vurdering at tiltaket ikke omfattes av ovennevnte paragraf fordi tiltaket omfattes av
vedtatt reguleringsplan o g at optimaliseringen av kaianlegget ikke har vesentlige nye virkninger for
miljø eller samfunn ihht. § 10 .

Egenskaper ved plane n:

Planområdet er uendret og tiltaket (kai) optimaliseres noe nordover i forhold til vedtatt plan. Dette
resulterer i at utfyll ing til molo ikke gjennomføres. Kai etableres med peler o g reduserer således tiltak i
sjø i forhold til vedtatt plan.

Avfallspro duksjon og risiko for alvorlige ulykker er uendret i nytt planforslag.

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene

Ny lokaliseri ng er en tilpassing som vil konsentrere havneområdet. Støy nivå vil av denne grunn kunne
bli reduserte. Påvirkning en på omgivelsen e vil ellers bli reduserte som et resultat av at molo og
småbåthavn tas ut av planen .

Kystverket har gitt innspill på at planen omfattes av F orskrift om konsekvensutredning på grunn av
etablering av kai.

Planforslagets konsekvenser er vurdert og beskrev et i kapittel 5 .
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Fremdrift i planprosessen

Fremdrift

Skissert fremdrift for planarbeidet:

Aktivitet Tid

Kunngjøring av planoppstart 8 . O ktober 201 8

Høringsperiode 6 uker til uke 40 20 . N ovember 2018

1.gangs behandling av reguleringsplan 27.November 201 8

Høring av planforslag 6 uker 2 7. November 2018 –
1 2 . Januar 201 9

Planlagt vedtak av reguleringsplan 28 . Februar 2019

Medvirkning i planprosessen

Varsel om planoppstart ble kunngjort 9.oktober 2018 i Hitra Frøya sam t på Frøya kommunes
hjemmesider.

Varsel om oppstart bl e sendt i brevs form til offentlige organer, berørte naboer og hjemmelshavere.

I nnspill til planen fra regionale myndigheter er a vklart gjennom direkte dialog før planutkastet ble lagt
ut på høring.

R eguleringsplan forslag legges ut til offentlig høring i seks uker.

Merknader

Merknader til planoppstart

Tabell 1 Innspill til plan oppstart

Innspill fra Dato Innspill Behandling i planen

Kystverket 16.10.18 Vi viser til Forskrif t om konsekvensutredninger nr 854 av 21.06.2017, §6,
bokstav b) og vedlegg I, pkt. 8a - Etablering av innlands vannveier og
havner for trafikk på innlands vannveier der skip over 1 350 tonn kan seile
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10f) , samt ved legg II, pkt.10 e), ii. -
Byg ging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og
offshorerelaterte havner. Opplistede element i nevnte forskrift fordrer en
konsekvensutredning, særlig med tanke på naturmangfoldet, virkninger på
strandsonen, forurensning , støyvurdering og trafikale forhold. Man har lagt
et godt grunnlag for hva som bør utredes i referatet fra oppstartsmøtet.
Agendaen kan følges i det etterfølgende arbeidet med planen.

Tas til etterretning.
Virkninger av
planforslaget er
beskrevet i kap. 5 .
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Trøndelag 
fylkes-
kommune 

18.10.18 

 

 

12.11.18 

Vi oppfatter at trafikale forhold/trafikksikkerhet i fht adkomst, er en del av 
det som skal utredes i planarbeidet. 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk 
fredete kulturminner på landsiden. 
 
Trøndelag fylkeskommune er fester av eiendommen Siholmen Brygge i 
Frøya kommune, Gnr. 23, Bnr. 6, Fnr. 1. 
Det er ønskelig for Trøndelag fylkeskommune å spille inn forslag om 
endring av formål for eiendommen slik at den kan benyttes til privat næring 
og fortsatt være til nytte for næringslivet på Frøya. 
 

Tas til etterretning.  

Statens 
vegvesen 

09.10.18 Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om planoppstart. Tas til etterretning. 

Frøya og 
Hitra 
fiskarlag 

07.11.18 Frøya og Hitra fiskarlag har ingen spesielle merknader til endring av 
plassering av liggekai lenger inn på moloen i nordlig retning. Det må være 
en forutsetning at endringen ikke får konsekvenser for innseilingen til 
fiskerihavna. 

Tas til etterretning. 

Frøya og 
Hitra 
pinsemenig
het 

 Frøya og Hitra pinsemenighet er eier av eiendommen g.nr. 23 b.nr. 24 og 
innkjøpt tilleggsareal g.nr. 23 b.nr. 122. Bygget som står på eiendommen 
inneholder forsamlingslokalet Betel, taxisentral for Frøya Taxi og 4 
utleieleiligheter. Alt dette betyr stort behov for parkeringsplasser, noe som 
er bakgrunn for at tilleggsarealet ble kjøpt.  
 
Det foreliggende forslag til reguleringsplan viser en ny vei fra hovedveien 
og nedover til havneområdet. Denne veien er tegnet inn helt i grensen av 
og delvis inne på vår eiendom, noe vi ikke kan akseptere. Enten må veien 
legges utenfor eiendomsgrensen, ellers må det finnes akseptable 
løsninger på bl.a. følgende: 

1. Dersom vår eiendom reduseres p.g.a. nyveien, må dette 
erstattes ved at det gis akseptabel utvidelse på annet sted. Det 
forutsettes en løsning som ikke medfører tap av areal eller andre 
ulemper for oss. 

2. Det er i dag avkjørsel og parkering for taxiene og leietaker i bolig 
på den siden av bygget veien er planlagt. Dette krever omforent 
og godkjent planløsning trafikksikkerhetsmessig og også 
miljømessig bl.a. med tanke på støy fra trafikken som kommer 
så nært huset. 

Veiløsning er ikke endret 
fra vedtatt plan.  
Frøya kommune avklarer 
løsninger for 
erstatningsareal.  
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Fylkesma nn
en i
Trøndelag

19.11.18 Støy:
Endringer i KDP Sistranda åpner for boliger på Siholmen. Det må vurderes
om flytting av liggekai vil medføre økt støybelastning for eksisterende og
fremtidig boligbebyggelse i området.

Forurenset grunn:
Ny kailøsning med fører bl.a. nedsetting av peler i sjøbunnen. Når det
gjelder forurenset grunn må det gjøres en vurdering om grunnen i
planområdet kan inneholde miljøgifter som skyldes tidligere arealbruk eller
diffus forurensning. Avrenning fra tidligere virksomhet eller deponi av
forurensede masser på d en aktuelle eiendommen kan være mulige
forurensningskilder. Dersom det er grunn til å tro at grunnen kan være
forurenset må det gjøres en miljøteknisk undersøkelse av grunnen.

Utnyttingsgrad:
Det er viktig at det sikres hø y arealutnytting og en effektiv a realbruk i
sentrale utbyggingsområder. Dette må hensyntas i det videre arbeidet,
f.eks. ved å angi minimumskrav for arealutnytting.

Helse og omsorg:
Det fremgår av oppstartsvarsel at støy er vurdert som et aktuelt tema, m en
ikke hvorfor planen kan gi end ret støysituasjon. Dette må fremkomme av
høringsforslaget.

Samfunnssikkerhet:
Vi forutsetter at det foretas en risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse)
i tråd med plan - og bygningsloven § 4 - 3, og viser til DSB sin veiled er
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Fylkesmannen
vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å
anse som en ROS - analyse.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning for
ikke utbygd område
N/K/T .

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

NVE 20.11.18 Planområdet ligger under marin grense og det er registrert marine
avsetninger her. I den forbindelse må det gjennomføres en geoteknisk
vurdering av grunnforholdene . Dersom det planlegges utfylling påsjøbunn i
forbindelse med opprettelse av molo/kaianlegg/mm må det også gjøres en
geoteknisk vurdering her. Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier
a t skredfare kan være tilstede, anbefales at de samme krav l egges til
grunn for den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet
innenfor faresoner.

NVE har ikke registrert kvikkleiresoner i planområdet, men vi gjør
oppmerksom på at det også kan fi nnes skredfarlige kvikkleireområder
utenfor de angitte fare sonene. Faresonene er resultat av en regional
kartlegging og har først og fremst hatt som mål å lokalisere og klassifisere
områder hvor det kan være fare for store skred. Det er derfor alltid
nødve ndig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare v urderes
ved inngrep i områder med marin leire.

Tas til etterretning.

Merknader til 1.gangs høring av planforslag

Innspill fra Dato Innspill Behandling i planen

Kystverket 10.12.18 Planen vil få en viss virkning for statlige anlegg og Kystverkets
intere ssefelt, men de kan ikke se at forslaget til arealbruk er
konfliktskapende i forhold til Kystverkets faglige virkefelt. Kystverket ser
heller ikke at reguleringen fører med seg noen up åregnelige eller negative
konsekvenser for andre interessefelt som Kystv erket er satt til å ivareta.

Tas til etterretning.
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NTNU 
Vitenskaps
museet 

07.01.19 NTNU vitenskapsmuseet gir en oversikt over hvor det er gjort tidligere 
registreringer uten funn i nærheten. Dette er gjengitt i kapittel om 
kulturminner.  

NTNU Vitenskapsmuseet har med bakgrunn i dette ingen anmerkninger til 
reguleringsplanen slik den foreligger, men minner om meldeplikten. Dette 
medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som kan være 
fredet eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må 
arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. 
kulturminneloven § 14 tredje ledd, jf. §§ 8 annet ledd, 13 første ledd første 
punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal 
utføre arbeidet om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir 
overholdt. 

Tas til etterretning 

Statens 
vegvesen 

10.12.18 Byggegrense 
Det er tegnet inn en byggegrense mot fv. 714 i reguleringsplanen, men 
den er ikke målsatt. Vi kan godkjenne en byggegrense på 15 meter fra 
midten av fv. 714. Vi gjør oppmerksom på at parkering og lagring omfattes 
av byggegrensebestemmelsene. Arealet mellom vegens eiendom og 
byggegrense må derfor anordnes slik at dette ikke skjer. Dette bør tas inn i 
planens bestemmelser. 

Avkjørsler 
Det er regulert inn en ekstra avkjørsel fra fv. 714 i forhold til eksisterende 
reguleringsplan, uten at dette er et behov som er synliggjort i 
planbeskrivelsen. Vi er derfor usikre på om det er behov for alle 
avkjørslene, eller om noen av dem kunne vært slått sammen til felles bruk 
for flere eiendommer. Dette ber vi Frøya kommune svare ut ved vedtak av 
planen. 

Frøya kommune har flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesen i 
forbindelse med avkjørslene til Coop og ment de har vært trafikkfarlige. I 
sammenheng med arbeidet med reguleringsplanen for 
Siholmen/Myratangen har Frøya kommune en mulighet til å regulere 
avkjørslene slik at de blir mer hensiktsmessige med tanke på plassering i 
forhold til parkeringen, og få bedre trafikksikkerhet. Det bør ellers knyttes 
en bestemmelse til samtlige avkjørsler som sier de skal bygges i henhold 
til Statens vegvesens retningslinjer. 

Faglige råd: 
• det bør lages en bestemmelse som sier at arealet mellom 

byggegrensen og fylkesvegen ikke tas i bruk som 
parkeringsplass eller areal for lager. 

• dagens avkjørsler til Coop bør reguleres og bygges om, for å gi 
en bedre plassering av adkomst i forhold til parkeringsplassen, 
og for å bedre trafikksikkerheten. 

• det bør lages en bestemmelse som sier at alle avkjørsler skal 
bygges i henhold til Statens vegvesens retningslinjer. 

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen 
redegjør for hvordan faglige råd er tatt inn og/eller vurdert. 

Tas til etterretning. 
Byggegrense endret til 
15 meter.  
 
 
 
 
 
 
 
Sørligste avkjørselspil på 
eiendom 22/24 er fjernet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se bestemmelse §3.8 c 
 
Trafikksituasjonen er 
gjennomgått og det er 
lagt inn endringer i 
plankart, bestemmelser 
og beskrivelse, se 
kap.4.11.1 og 
bestemmelse 9 d. 
 
Se bestemmelse §3.11 a 
 

Fylkesmann
en i 
Trøndelag 

17.01.19 Landbruk 
Det er positivt at det er tatt inn bestemmelser som sikrer ivaretakelse av 
matjorda for arealer som ble regulert til andre formål i gjeldende plan. 
Klima og miljø 
Det forstås slik at det nå ikke åpnes for etablering av ny boligbebyggelse i 
planen. De hensyn vi har kommentert i vår tidligere uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeidet synes i tilstrekkelig grad å være ivaretatt i det 
planforslaget som nå er lagt ut til høring. 

Tas til etterretning 
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Trøndelag
fylkes -
kommune

17.12.18 Vi vurderer at det e r liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk
fredete kulturminner på landsiden. Det vises til den generelle
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Tas til etter r etning.

Mattilsynet 29.11.18 Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene: planter, fisk , dyr, mat
og drikkevann. Fra de tilsendte plandokumentene kan vi ikke se at planen
har vesentlig betydning for noen av disse områdene. Mattilsynet har derfor
ingen merknad til planforslaget .

Tas til etterretning.

Rammer for planarbeidet

Nasjonal e og regionale føringer

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR)

Styrking av barn og unges interesser (RPR)

Statlige planretningslinjer for klima - og energiplanlegging i kommunene (SPR)

Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig stopp i etablering av kjøpesentra utenfor sentrale
deler av byer og tettsteder

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)

Nasjonal landbrukspolitikk

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)

Regional strategi for arealbruk Sør - Trøndelag 2014 - 2024

Interkommunal kystsoneplan for Sør - Trøndelag

Regional plan for kulturminner 2013 - 2017

Regional pla n 2015 - 2020 klima og energi Sør - Trøndelag

Universell utforming (Nasjonale forventninger, Rundskriv T - 5/99B, diskrimineringsloven, mf.)

Statens Vegvesens til enhver tid gjeldende rammeplan for avkjørsler

Kommunale føringer

Kommuneplanens arealdel av 26.05.11 , plankart, bes temmelser og retningslinjer

Kommunedelplan for Sistranda av 27.09.18 , plankart, bestemmelser og retningsli njer

Kommuneplanens samfunnsdel av 18.06.17

Strategisk Næringsplan av 11.12.14

Energi - og klimaplan (2010 - 2020 )

Trafikksi kkerhetsplan (2016 - 2020)
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P lanområdet

Områdets beliggenhet

Planområdet for Siholmen og Myratangen ligger på Sistranda i Frøya kommune . Se indre sirkel i kart
under.

Figur 3 - 1 : Lokalisering av Siholmen - M yratangen – indre sirkel i kartet.

Planområdet for ny plan er identisk med vedtatt plan (PlanID 1620200804 som er vist i F igur 3 - 2 .

F igur 3 - 2 : P lanområde t (vedtatt reguleringsplan)
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P lanstatus

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanenes arealdel vedtatt 26.05.2011 viser videreføring av reguleringsplan med PlanID
1620200804 for planområdet, se F igur 3 - 2 .

Kommunedelplan for Sistranda

K ommunedelpla n for Sistranda vedtatt 27.september 2018 viser videreføring av reguleringsplan med
PlanID 1620200804 for planområdet , se F igur 3 - 2 .

Reguleringsplaner

Siholmen – Myratangen Plan ID 1620200804

Gjeldende reguleringsplan for området , Se F igur 3 - 2 . Ikrafttredelse 05.11.2004

Siholmen - PlanID 1620199501

Reguleringsplan for nabotomt i nord. Ikrafttredelse 29.06.1995 . Gjeldende kommunedelplan for
Sistranda vedtatt 27.september 2018 (PlanID 1620200804) overstyrer denne.

Figur 3 - 3 : Reguleringsplankart for Siholmen og kommunedelplan for Sistranda.

Blått kompeta n sesenter - PlanID 1620199501

Planen er nærmeste reguleringsplan i sør. Den grenser ikke til aktuelt plan område. Ikrafttredelse
27.11.2014.
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Figur 3 - 4 : Reguleringsplankart Blått kompetansesenter

Sistranda boligtun PlanID 1620201007

Planen ligger på andre siden av Fv. 71 4 og grenser dermed ikke direkte til plan området . Ikrafttredelse
22.09.201 0.

Figur 3 - 5 : Reguleringsplankart for Sistranda boligtun.
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Dagens bruk av plan området

I dag foregår det forretnings - og verksted s virksomhet i sørlige deler av planområdet r ett ved siden av
Sistranda gravlund . Den nordlige delen domineres av fiskerihavna som ligger in n til Siholmen . Midt i
planområdet ligger forretningsvirksomheten knyttet til Coop. Det drives fortsatt jordbruk i nordvestlig
del av planområdet.

Figur 3 - 6 : Ortofoto av Siholmen og Myratangen.

Virksomhe t spesifisert pr. eiendom:

• Eiendom mene g bnr. 22/32, 22/33, 22/24 benyttes i dag til forretning, industri , verksted og
lager .

• Eiendom g bnr. 22/4 benyttes til Sis tranda gravlund.
• Eiendom mene gbnr. 22/1, 22/23, deler av 22/24 og 23/9 er i dag strandsone.
• Eiendom gbnr. 23/28 benyttes til Coop s forretningsvirksomhet med dagligvarebutikk og

byggvareforretning. De l er av eiendommen er strandsone.
• Eiendom gbnr. 23/24 og 23/122 tilhører Frøya og Hitra Pinsemenighet og benyttes til bedehus

o g taxisentral .
• Eiendom mene del av gbnr. 23/3, 23/2, 23/26, 23/6, 23/7 og deler av 23/1 benyttes til jordbruk.
• Eiendommene del av gbnr. 23/3 del av 23/2 23/144 23/49, deler av 23/1, 23/ 17, 23/124

benyttes til naust og fiskebruk.
• Eiendommen gbnr.23/6 og 23/6/1 benyttes til undervisning
• Eiendom 23/28 benyttes til molo
• Eiendom 1450/1 og 1714/114 benyttes til v egareal
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Figur 3-7: Fartøyet Gåsø Viking til kai ved Sistranda. 

 

Figur 3-8: Del av fiskerihavna med COOP i bakgrunnen. 

 

Figur 3-9: Dagens molo utenfor fiskerihavna. 
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Beskrivelse av planforslage t

Innledning

Det er i beskrivelsen under lagt vekt på å beskrive endringer i planforslaget i forhold til vedtatt plan.
Det innebærer i korthet:

• Optimalisering og flytting av liggekai
• M olo tas ut av planen
• Småbåthavn tas ut av planen og erstattes med nausto mråde.
• Adkomstvei til F/I og gravlund e r tatt ut av planen
• Sistien er tatt ut av planen – erstattet med adkomstvei til naustområder i sør.
• Endring av formål og bestemmelser for :

o gbnr. 23/24 og 23/122 tilhørende Frøya og Hitra Pinsemenighet
o gbnr.23/6 ( 23/ 6/1 ) som i dag benyttes til undervisning , festes av Trøndelag

fylkeskommune
o Fiskerihavn og naustområder
o Grav - og urnelund (skilt ut grønnstruktur/parkering)
o Del av industriområdet F/I som lå i sjø er erstattet med slipp

Sjøhus og naust

Innenfor disse områ de ne N/F og S/N tillates etablering av sjøhus og naust. Innenfor arealer som er
tilknyttet fiskerihavna (N/F) forbeholdes arealene virksomhet som er tilknyttet næringsrelatert fiske.

I forhold til vedtatt plan er det gjort følgende endringer innenfor dis se arealene :

• Mul ighet til å etablere småbåthavn faller bort . Det er lagt inn utvidelse av småbåthavn nord
for Siholmen i gjeldende kommunedelplan vedtatt 27.september 2018 (PlanID 1620200804).

• Formål S/N følger strandsone bortsett fra mulighet for utfyllin g ved slipp.
• Utb redelse av formål er avgrenset til strandsone, dvs. areal ifm. molo er endret til

havneterminal.
• Det er etablert adkomstvei for sjøhus og naust der Sistien tidligere var anlagt.
• Arealene i fiskerihavna er knyttet mot næringsformål
• Tidlige re formål underv isning er endret til sjøhus og naust knyttet til fiskerirelatert næring.

Grav og urnelund

Området avsettes til Sistranda grav og urnelund . Adkomstløsning er erstattet med f elles avkjøring med
næringsarealet F/I.

Det avsettes areal til grøn nstruktur og par kering i front av gravlund.

Det etableres 5 m eter byggegrense i omkringliggende formål for å forhindre nærføring av
bygningsmasse mot gravlund.

Næring, kontor, tjenesteyting

Formålet videreføres fra vedtatt plan, men er noe utvidet siden Sistien er tatt ut av planen.
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Forretning, kontor

Formålet videreføres fra vedtatt plan, men er noe redusert da Hitra og Frøya pinsemenighets tomter
her fått endret formål.

Forretning , Industri

De sørlige deler av planområdet avsettes til virksomheter kny ttet til produksjon og industri. I
forlengelsen av F/I – er det satt av areal til slipp i strandsone og sjøareal. Det forutsettes at bygninger i
tilknytning til slipp settes opp innenfor dette for målet.

Adkomstløsning til formål F/I helt sør i området er o pprettholdt for å betjene forretning/industriområde,
fremtidig slipp og eventuell utbygging på naboeiendom. Siden detaljer for utvikling av område F/I ikke
er ferdig utviklet, så fjernes veiformå l inne på eiendommen. Det tillates etablering av internveier på
området.

Forretning , kontor og tjenesteyting

Formålet F/K/T er skilt ut for å ivareta Hitra og Frøya Pinsemenighet sin virksomhet med bl.a.
bedehus. Det er derfor åpnet for tjenesteyting innenfor formålet.

Nytt kaiområde SK 2 og havneterminal

Kai SK 2

K ailøsning og lokalisering

Kailøsningen er optimalisert i forhold til vedtatt plan. Dvs. at kai er flyttet noe nordover , se F igur 3 - 2 .

Dimensjonerende båtstørrelse, lengde, bredde og dypgang, er oppgitt av oppdragsgiver og brukere av
anlegget. Som eksempel er Brønnbåten Ro Fjell brukt :

• Lengde: ca. 88 m eter
• Bredde: ca. 17 m eter
• Dypgang: 6,5 m eter
• DWT: 5 500 tonn

Det er lagt til grunn at 2 «store» brønnbåter skal kunne ligge til kai samtidig. Dette gir en total lengde
på ca. 90+90+5= 185 m eter .

Det er utarbeidet et forprosjekt for ny kailøsning. Her ble det vurdert to løsninger for ny liggekai, begge
løsninger er lokalisert utenfor eksisterende molo.:

a) en felles kai for to båter som vist på skissen i Figur 4 - 1 .
b) en delt kai løsning for to båter med adkomst fra molo , vist i Figur 4 - 2 .
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Figur 4-1: Illustrasjon av alternativ a) Felles kailøsning utenfor eksisterende molo ved fiskerihavna på Siholmen. 
Kilde: Norconsult.  

 
Figur 4-2: Illustrasjon av alternativ b) Delt kailøsning utenfor eksisterende molo ved fiskerihavna på Siholmen. 
Kilde: Norconsult.  

 
I samråd med Trondheim havn IKS og brukerne i området ble løsning med felles liggekai, alt. a), valgt. 
Valget begrunnes i: 

• en delt løsning krever etablering av land-/kjøreareal på innsiden av den eksisterende moloen 
og ville derfor beslaglagt arealer fra eksisterende fiskerikai /-havnen. 

• kostnader med etablering av land-/kjøreareal på innsiden av den eksisterende moloen, over 
den gamle fiskerikaien, ville blitt forholdsvis høye. Det er vurdert at det er bedre å bruke 
tilgjengelige midler til å oppnå mer kaiareal på utsiden av moloen. 

I valgt kailøsning er kaidekket av betong fundamentert på eksisterende molo. Det bygges to 
adkomster på hhv. 9,5 meter og 6 meter bredde der det er plass for å kunne kjøre lastebil og vogntog 
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ut på liggekaien. Selve liggekaien har 6 meter bredde. Kaien fundamenteres med perler nedsatt i 
sjøbunn.  

 

 
Figur 4-3: Snitt av valgt kailøsning 

Det vises for øvrig til forprosjekt for Liggekai Sistranda av 11.juli 2018 versjon 2 (Norconsult 2018) for 
ytterligere detaljer.  
 

Grunnforhold 

Det gjennomføres grunnundersøkelser for å påvise grunnforhold og dybde til berg for areal knyttet til 
ny kai i uke 46/18.  

Videre prosjekteringsarbeid innarbeider resultatene fra undersøkelsene.  

 

Energiforbruk og energiløsninger 

Det etableres forbruksstrøm ved liggekaien. Dette innebærer at båter kan ligge uten bruk av aggregat.  

Trønderenergi (TE) har konsesjon i området og er den som forsyner anlegget med effekt. Strømbehov 
for kaien er 4 stk uttak 125 A, 12 stk uttak 16 A og LED-belysning av kaia. For å oppnå god belysning 
bør kaien belyses tilsvarende gang-sykkelveg klasse S1. 

 

Vann og avløp på kai 

I forbindelse med ny kailøsning skal det etableres frostfri fremføring av vann fra eksisterende anlegg 
ved fiskerikaien og ut til 2 punkter på kaia. Tilkoblingspunkt for vann er forutsatt rørdiameter 110mm 
for god/sikker kapasitet. 

Tappepunktene på liggekaien for båter/skip skal utføres iht. Trondheim havn sin standard løsning. 

Tilkoblingspunkt vil være i kum inne på land som ble etablert i forbindelse av byggingen av 
fiskerikaien. Dette vil tilfredsstille behovet for brannvann.  

Det vil ikke bli mottak av avløpsvann ved kaien.  
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Havneterminal

Det er i ny plan lagt opp til at landarealene bak kaiene samles under formål havneterminal med
bestemmelser s om sikrer fremkommelighet og tilpasset bruk av arealet. Tidligere formål var delt opp i
formålene «andre typer bebyggelse og anlegg /molo », «veg» og «annen veggrunn» med fragmenterte
bestemmelser.

Adkomst til kaiareal

God adkomst til kaiarealene SK1 og SK 2 sikres gjennom ny veiløsning fra f v. 714 til fiskerihavna. Inntil
denne er etablert benyttes eksisterende adkomst.

Ny liggekai vil nyttes av far tøy som har behov for landligge. Det skal ikke transporteres cargo over
kaien utover bunkring til fartøyene . Større godshåndtering skal gjøres over kai ved Nordhammarvika
industriområde.

Parkering for personell ved fartøy henvises til etablert parkeringsa real ved Siholmen.

Andre kaiområder

SK1

Kaiområdene inne i fiskerihavna skal primært nyttes av stedlige og fremmede fiskefartøy ved
landligge, samt andre fartøy til godkjent bruk i forbindelse med havne - og fiskerivirksomhet. Formål er
endret fra fiskebr uk til kai i forhold til vedtatt plan. Hensikten er å rydde i formålene og gir ingen
rettighetsendringer.

F _ SK

Området er avsatt til slipp . Arealet er noe utvidet fra vedtatt plan ved at et restareal som tidligere var
regulert forretning/industr i nå omfa ttes av slippområdet.

Sjøområder

Ferdsel

Areal i sjø avsatt til småbåthavn er tatt ut av planen og ers t att et med ferdsel i sjø.

Havneområde i sjø

Areal i sjø inne i fiskerihavna er endret til «havneområde i sjø» i ny plan. Bakgrunnen for dette er
behov et for spesifikke bestemmelser knyttet til bruken av sjøarealene. Tidligere formål «Fiskebruk»
omfavnet sjø - og landareal.

Adkomst til fiskerihavna er ivaretatt gjennom utforming av kai SK 2 i nord og gjennom bestemmelser
for formålet.

Trafikkareal

Ad komstløsning er (o_SKV) fra Fv. 714 til fiskerihavna og Siholmen er opprettholdt fra vedtatt plan .

Veiareal i til knytning til kai og bakareal for kai inngår nå i formål havneterminal. Dette for å få enhetlige
bestemmelser for det knappe bakarealet ved kaiene.
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Adkomstløsning til formål F/I helt sør i området er opprettholdt for å betjene forretning/industriområde,
fr emtidig slipp og eventuell utbygging på naboeiendom. Siden detaljer for utvikling av område F/I ikke
er ferdig utviklet , så fjernes veiformål inne på eiendommen. Det tillates etablering av internveier på
området.

Adkomst løsning til gravlund er fjernet og er erstattet med avkjørselspil. Dette fordi avkjørselen i
området betjener både n æringsareal og gravlund i dagens situ a sjon . Det foreligger ikke planer om å
etablere egen avkjøring til gravlund.

Det avsettes areal til grønnstruktur/ parkering i front av gr avlund.

A d komstløsning til Coop Sistranda

Etter innspill fra Statens vegvesen i høringsfasen er adkomstløsning til Coop Sistranda endret. Flere
forhold er endret og vurder ingene som ligger til grunn for d isse gjengis i vedlegg 4 Notat av 0 6.02.19
om Ny trafikkløsning i detaljregulering Siholmen Myratangen .

Følgende løsning er vurdert som den beste og ligger til gru nn for planforslaget innenfor planområdet
på øst siden av fv. 714 :

Figur 4 : Forslag til ny adkomstløsing til Coop Sistranda: Direkte adkomst til butikk og bensinpumper og adkomst
for varele vering.

Følgende elementer er foreslått endret fra dagens situasjon:

• Inn og utkjøring til Coop tillates fra sørligste adkomst .
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• Ved nordligste adkomst tillates kun utkjøring for å øke trafikksikkerheten inne på 
adkomstområdet til butikken. Det er behov for å opprettholde gjennomkjøring for å sikre 
trafikkflyt ved bensinpumpe, samt for utkjøring ved varelevering til Coop. 

• Sørlig gangfelt over fv.714 flyttes lengre sør for å hindre at den ligger midt i ny avkjørsel for 
Melkhaugveien. Det etableres et nordlig gangfelt over fv.714 ved Vardeveien og nyetablert 
bussholdeplass 

• Det etableres gangfelt over enveis utkjøring fra Coop og over nyetablert adkomstvei til 
Fiskerihavna.  

• Det etableres fortau på østsiden av fv.714  
• Nyetablert nordgående busslomme har fullstandard, lengde 70 m. På grunn av begrenset 

areal er sørgående busslomme foreslått utført i utbedringsstandard, lengde 54 m.  
• Utkjøring Vardeveien reåpnes (fra gammel plan) for å sikre plass til busslomme. 
• Varelevering til Coop og Byggmix er tilrettelagt slik at den kan skje via ny adkomstvei til 

Fiskerihavna. Varebiler til Coop vil kunne benytte nordlig avkjørsel fra Coop til utkjøring.  

For ytterligere beskrivelse av tiltaket vises til vedlegg 4: Notat av 06.02.19 om Ny trafikkløsning i 
detaljregulering Siholmen Myratangen 
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Virkninger av planforslaget

Innledning

Det er i beskrivelse av virkninger av planforslaget la gt vekt på å beskrive virkninger som er en
konsekvens av endringer i planforslaget i forhold til vedtatt plan. Vedtatt plan vil dermed være å anse
som 0 - alternativet.

Konsekvenser i anleggsfasen

Anleggsfasen innebærer i denne sammenheng bygging av liggeka i ved Siholmen. Planlagt oppstart er
februar 2019 og forventes ferdig ila. 2019. Peling vil foregå i 1 - 2 m å n e d er fra oppstart . Følgende
anses som mulige konfliktområder i byggefasen:

Støy

Peling v il kunne forårsake en del støy i en innledende fase (1 - 2 m å n e d er ) . Det forutsettes at dette vil
kunne gjøres på dagtid.

Dersom støy og den støyende perioden overstiger de krav som er regulert av T - 1442 :2016 skal de
som rammes varsles.

Se for øvrig kap. 5.11.2 om støy.

Rigg og drift

Ar eal i fiskerihavna vil bli benyttet i forbindelse med bygging og lagring av bygnings materialer. Det må
innarbeides rutiner som hindrer konflikt med fiskeriinteressene.

Entreprenør vil ha behov for riggområde i nærheten av kai . Det forutsettes at det vil v ære mulig å
inngå avtale om leie av riggområde med grunneiere i nærheten av fiskerih avna.

Transport av byggematerial vil kunne skje over sjø og land. Transport fra f v. 714 vil måtte skje ved
avkjørsel ved COOP.

Aquakultur

Måsøyval AS har to akvakulturlo kalitet er i nærheten av kaiområdet , en ved 12993 Lamøya 650 m eter
unna (bildet under) , og en sør for 12361 Bukkholmen , 1650 m eter unna. De planlegger å være ferdig
slaktet i uke 40/19.

Sedimenttransport , støy og vibrasjoner vil kunne påvirke fisken i merden e.

Ved peling virvles det opp relativt lite sedimenter og dette anses derfor ikke å være et problem for
akvakulturlokalitetene.

Pelingen vil medføre støy og vibrasjoner som transporteres i vann. Det finnes lite erfaringsmateriale
på hvilken tålegrense oppdrettslaksen har ift. vibrasjoner, men man vet at fisken er sårbar i ft. dette.

Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare tiltakets virkning på oppdrettsfisken før utbygging
kan skje .

Avbøtende tiltak:

B oring av peler i stedet for at de slå s ned i sjøbunnen ka n være en mulig løsning. Ytterligere
avbøtende tiltak foreslås i tilleggsutredni ng.
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Figur 5 - 1 : Akvakulturlokaliteten Lamøya

Transport og trafikale forhold

Sjø verts trafikk til kaianlegg
Liggekaien vil fortrinnsvis benyttes av fartøy som er tilknyttet oppdrettsvirksomhet. Det forventes godt
belegg ved kai en. Siden båte ne blir liggende en stund vil trafikk til og fra være begrenset til i
gjennomsnitt to ankomster pr. dag.

Kaien ligger godt tilrettelagt i forhold til hoved - og biled , og økt trafikk anses ikke å ha negative
konsekvenser for ferdsel en til sjøs.

Figur 5 - 2 : Adkomst til kaiområdet ved Siholmen.

Det er ingen registrerte ankringsplasser innenfor planområdet og det er god plass for
dimensjonerende båter/skip til å kunne snu utenfor planlagt liggekai.
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Ligg ekaien er planlagt plassert slik at det oppnås en teoretisk lengde på ca. 185 m eter med nødvendig
dybde på - 8,5 (LAT) målt langs kaifronten. S jøbunnmåling viser imidlertid at kotelinjen for nødvendig
dybde svinge r ut fra kaifrontlinjene både mot sør og nor d . Dette må båtfører e ta hensyn til når de
bruker anlegget.

Når det ligger to båter ved liggekaien, vil båten lengst mot nord stikke lenger nordover enn hva eks.
molo gjør, se Figur 4 - 1 . Dette medfører at innseglingene til fiskerihavnene blir litt smalere, men ikke så
smal at det skal skape problem eller behov for å sette inn tiltak.

Landverts trafikk i området
Tilkomst til planområdet skjer via ny adkomstvei fra fv.714. Det forventes i ngen større trafikkvekst som
følge av etablering av kaianlegget. Adkomstveier er ikke endret fra vedtatt plan.

Langs vestsiden f v .714 er det etablert gang - og sykkelveg og vegen er belyst. Ingen boliger ligger
innenfor planområdet.

Det er i planforslaget lagt til rett e for en mer trafikksikker løsning for adkomst til Coop. Dette innebærer
at nordlig adkomst kun er åpen for utkjøring, etablering av fortau på øst siden av Fv. 714, etablering av
ga ngfelt og busslommer, samt en utbedret løsning for varelevering til Coop og Byggmix.

Løsningen vil øk e trafikksikkerhet f or gående og syklende i dette området. Det er viktig spesielt med
tanke på økt boligbygging på vestsiden av fv. 714 , trygghet for handlende ved Coop og for
busspassasjerer .

Det er her kun regulert for de deler av løsningen som ligger innenfor planområdet. Det innebærer at
løsningen også bør innarbeides i tilliggende planer for fv. 714 og for boligområdene på vestsiden av
fv. 714.

Landverts trafikk ifm. kaianlegg
De t skal ikke foregå godstransport over liggekaien, kun bunkring for å dekke behov om bord, samt
bytte av personell. Godstransport over kai skal foregå ved Nordhammervika industrikai .

Det er lagt til rette for biladkomst frem til kaiarealet. Ny adkomstvei utgjør del av allerede vedtatt plan.
Det er i dag ikke tilrettelagt for parkering av privatbiler ved kaiområdet. Parkering av privatbiler vil skje
ved etablerte parkeringsplasser ved Siholmen.

Kultur arv

Det er ikke registrert kulturminner eller - miljø på land. Det er videre vurdert til å være svært lite
potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner på land.

Det er ikke registrert kulturminner til sjøs i offentlige databaser. NTNU vitenskapsmuseet har kommet
med følgende uttalelse til planen:

Re guleringsplanen åpner for tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen. NTNU Vitenskapsmuseet
gjennomførte i 1995 (vår ref.: 776.24.909) en befaring av reguleringsplan (Siholmen AS) for
sjøområdet rett nord for det aktuelle planområdet. NTNU Vitenskapsmuseet gj ennomførte også en
be faring i 2012, av planområdet for Frøya kultur og kompetansesenter (vår ref.: 2011/13164), sør for
det aktuelle planområdet. Det ble ikke påvist kulturminner under vann, hverken i 1995 eller i 2011.

Det er ikke tidligere gjennomført m arinarkeologiske registreringer av sjøområdet som omfattes av den
aktuelle reguleringsplanen, og det kan ikke utelukkes at det eksisterer kulturminner under vann her.
NTNU Vitenskapsmuseet vurderer imidlertid at det ikke vil være nødvendig å gjennomføre en
marinarkeologisk befaring av planområdet, særlig på grunnlag av mangelen på funn ved de nevnte
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befaringene. Vi vil likevel anmode tiltakshaver om å utvise aktsomhet ved gjennomføring av tiltak i
planområdet.

Landskapsbil de, arkitektonisk og estetisk utfor ming, uttrykk og kvalitet

Naustareal

Estetisk utforming av utbygging innenfor naust - og båthusformålene er regulert i bestemmelser til
kommuneplanen.

Næringsareal

Søknadspliktige tiltak innenfor k ontor - og næringsområder (F/I, F/K og NKT) skal ha en utfor ming som
er tilpasset stedet. Det s er stilt krav om at det s kal utarbeides visualisering av tiltakene som vedlegges
søknaden.

Det tillates en byggehøyde på 13 meter (møne) innenfor kontor - og næringsområdene. Dette vil k unne
gi en barrierevirkning mot sjø en . Det er viktig å begrense barrierevirkingen gjennom ivaretakelse av
siktlinjer mot sjøen. Det er stilt krav om at det for alle søknadspliktige tiltak skal utarbeides en
situasjonsplan.

Endring fra vedtatt plan

Utbyggi ng av liggekai ved fiskerihavna vil gjøre havneområdet mer konsentrert og dermed redusere
den visuelle påvirkningen av landskapet .

Planlagt molo og småbåthavn tas ut av planen og strandsonen reserveres for naust og sjøhus i tråd
med dagens bruk. Dette er positivt for landskapsbildet.

Natu rmangfold

Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven

Tiltaksområdet rundt areal for ny kai er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen og
undervannsf ilm tatt av dykker ifm. undersøkelser av grunnen. K unnskapsgrunnlaget anses som
tilstrekkelig jfr. nml § 8.

T iltaket vurderes til å ha ubetydelig konsekvens for naturmangfoldet, og tiltaket vil ikke være til
vesentlig skade for naturmangfoldet jfr. bevarings målene i § 4 for naturtyper, økologiske prosesser
og funksjoner og § 5 arter i naturmangfoldloven.

Nedenfor beskrives de vurderinger som er gjort.

Endring fra vedtatt plan

Ny kai etableres i forbindelse med eksisterende molo med peler i sjøbunn , se Figur 4 - 3 . Arealet det
skal peles innenfor utgjør totalt 4,5 daa , se Figur 5 - 3 .
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Dette reduserer tiltaket i sjø betraktelig i forhold til vedtatt
plan som innebar både fylling til molo og peling i forbindelse
med kaifront, se F igur 3 - 2 .

Det er ik ke registrert sårbar arter ved utbyggingsområdet for
kaianlegget. F ilm viser sandbunn uten tegn til ålegress eller
andre truede naturtyper.

Peling vil gi støy, vibrasjoner og noe oppvirvling av materiale
lokalt som kan skremme bort fisk og sjødyr i anlegg sfasen.
Langti dseffekten av pelingen for naturmiljøet anses som
ubetydelig.

Mudring av sjøbunn for planlagt småbåthavn i vedtatt plan vil
falle bort.

Det er observert flere fugle arter av nasjonal
forvaltningsinteresse på Siholmen. Samtlige observasjoner
er gjort på t aket av bolighuset som ligger på Siholmen 19.
Observerte arter av særlig stor forvaltningsinteresse: Alke,
Skjærpiplerke, Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje,

Figur 5 - 3 : Areal til kai som det peles innenfor

Mak rellterne, Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor for valtningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, Svartand
og Stær (Kilde Kommunedelplan for Sistranda) .

Området er utbygd fra før, og en utvikling av eksisterende bruk anses ikke å ha betydning for artene
da de har tilpasset seg og benytter bebygd område.

Totalt sett vurderes tiltaket som positivt for naturmiljøet sammenlignet med utbygging i vedtatt plan 0 -
alternativet.

(Se kap. 5.2 Anleggsfasen for påvirkningen for akvakulturanlegg).

Naturressurser

Endring fra vedtatt plan.

Det er ikke registrert naturressurser i områder der planen endr es ift. vedtatt plan.

Jordbruk

Vedtatt plan omdisponerer jordbruksareal innenfor området N/K/T og deler av F/I . Det er lagt inn
bestemmelse om at m atjord skal ivaretas med tanke på fremtidig bruk til landbruksjord andre steder.
Det må i søknad om igangsettelse redegjøres for videre bruk av matjorda.

Friluftsliv og bygdeliv

Endring fra vedtatt plan

Flytting av kai i n y plan innebærer at havnevirksom heten på Siholmen blir mer konsentrert i forhold til
utstrekning i forhold til i vedtatt plan . Tidligere foreslått molo og småbåthavn tas ut av planen og
dagens bruk med naust og strandsone videreføres. Dette innebærer at den sørlige delen av planen
ikke v il få endret bruk i forhold til dagens situasjon . I forhold til vedtatt plan vil strandsonen bli mer
tilgjengelig for allmenheten.
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Planen legger til rette for turmuligheter langs vei i naustområdene og legger ikke begrensinger på
adkomst til friluftsområ der , uteområder eller gang - og sykkelveinett.

T otalt sett vurderes tiltaket som positivt for friluftsliv og bygdeliv sammenlignet med utbygging i vedtatt
plan.

Barn og unges oppvekstvilkår.

Endringene i planen vil ikke gi virkninger for barn og unges opp vekstvilkår.

Folkehelse

Støysituasjonen i områd et vil være endret i anleggsfasen og det er foreslått tiltak for å avbøte dette. I
driftsfasen vil ikke støysituasjonen være endret i forhold til vedtatt plan.

Endringene i p lanen har ikke negativ påvirkning på drikkevann eller naturmiljø eller andre faktorer som
påvirker den allmenne helsesituasjonen og folks levekår.

Forurensning

Utslipp til luft

Endring fra vedtatt plan

Utslipp vil fortrinnsvis komme fra sjøtransport i form av CO2 og NOx (klimagasser). Ka ia nlegget
utstyres med landstrøm og legger dermed til rette for at forurensing til luft skal minimeres ved
landligge .

Kaiområdet og transportårene dit ligger slik til at det er svært god luftutskifting. Transportøkning til
lands og sjøs er av et omfang so m ikke vil forårsake forringelse av den lokale luftkvaliteten.

Støy

5.11.2.1 Utendørs lydnivå – T - 1442:2016

Klima - og M iljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, T - 1442:2016,
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan - og bygnings loven (PBL)
i kommunene og berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet,
endring av eksisterende virksomhet, og ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ved eksisterende
eller plan lagt støykilde. Dette for å forebygg e støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på
utendørs oppholdsarealer. Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål omfatter boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager,

Retningslinje T - 1442 er veiledende og ikke rettslig bindende før den er hjemlet i reguleringsplan eller
lignende. Vesentlige avvik kan dog gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter,
deriblant fylkesmannen.

Retningslinjen deler støynivået inn i to stø ysoner:
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• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av 
ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone: Vurderingssone som kan aksepteres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 

 
Grenseverdiene for støysonene avhenger av støykilde. Retningslinjenes kriterier for soneinndeling av 
støy fra havner og terminaler er gjengitt i tabell 1: 

Tabell 2: Kriterier for soneinndeling. Utdrag fra T-1442:2016. 

 

 

Støykilde 

 

Gul sone 

 

Rød sone 

 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 
nattperioden kl. 

23-07 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 
nattperioden kl. 

23-07 

Havner og 
terminaler 

Uten impulslyder 

Lden 55 dB 

 

Med impulslyder 

Lden 50 dB 

 

LAFmax 60 dB 

 

Lnight 45 dB 

Uten impulslyder 

Lden 65 dB 

 

Med impulslyder 

Lden 60 dB 

 

LAFmax 80 dB 

 

Lnight 55 dB 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

• Lden er det ekvivalente årsmidlede støynivået for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 
10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

• LAF er det maksimale støynivået fra en enkelthendelse.  

5.11.2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder: NS 8175:2012 

Grenseverdier for lydforhold internt i bygninger, inkludert innendørs lydnivå fra utendørs støykilder er 
angitt i NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper». Standarden 
opererer med lydklasser fra A til D der klasse A gir de strengeste kravene og klasse D de minst 
strenge. For å oppfylle funksjonskrav i TEK17 må NS 8175 lydklasse C være tilfredsstilt.  

5.11.2.3 Støyvurderinger  

Ettersom kaianlegget etableres med strømforsyning, vil ikke båter ha behov for hjelpemotorer når de 
ligger til kai. Videre skal all cargovirksomhet foregå på Nordhammervika. Det forventes dermed ikke at 
det nye kaianlegget bidrar til økt støynivå i nærområdet. Varelossing kan imidlertid forekomme 
unntaksvis, og i så fall bør dette med fordel utføres på dagtid mellom kl 07 og 19.  

Eventuelle nybygg / næringsbygg som etableres i f_N/K/T forventes å ha sitt hovedstøybidrag fra 
vegtrafikk i området. Byggene vil hindre innsyn ned mot kaia, samt også ha støyskjermingseffekt for 
eventuell varelossing, med hensyn på boligene i vest.  
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Det er lagt frem forslag om sentrumsformål med muligheter for boligbebyggelse ved Siholmen i KDP
for Sistranda. Disse boli gene vil i tilfe llet etableres i havnemiljøet på Siholmen og vil måtte
prosjekteres med fasader som sikrer innendørs lydnivå. Støy vil først og fremst komme ved tilligging
og ved bunkring av fartøy.

Ved prosjektering av boligbebyggelse og næringsbygg skal det gjøres en m er detaljert støyvurdering
for å dimensjonere fasadeelementer slik at gjeldende krav til innendørs lydnivå oppfylles.

Kriminalitetsforebygging

Planområdet ligger åpent til med virksomhet i omkringliggende områder d et meste av d øgnet .
Område t anses lite attraktivt for kriminell virksomhet.

Klimaendringer, havnivåstigning, stormflo, flom og skred.

Anbefalte tall fra DSB (kilde sehavniva.no) viser at stormflo med klimapåslag er 2,89 m eter over
middelvann. (Sikkerhetsklasse 3 med 1000 års retur p eriode.)

Kai er anlagt på kote + 2,8 middelvann .

Ved 200 - års retur stormflo med tillegg av bølger og oppskyll vil arealet oversvømmes av vann. Vannet
vil dreneres hurtig på grunn av kort vei til sjø. Det er viktig at konstruksjoner og eventuelle byg g i
h avneområdet er robust mot saltvann.

Frøya gir god skjerming av liggekaien for vær i fra vestlig retning. Men fra øst er planlagt liggekai
lite skjermet mot vind og bølger, og om det oppstår ekstremvær fra nord - og sørøst bør kaien ikke
benyttes som liggeh a vn .
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Beredskap og ulykkesrisiko

De vurderinger som her er gjort er knyttet opp mot flytting av kai.

Fare Vurdering

NATURBASERTE farer omhandler de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet kan
motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede h endelser
Rasfare/skredfare (snø,
is, stein, leire, jord)

Planområdet har e n beliggenhet som ikke medfører fare for skred.
Temaet vurderes ikke.

Ustabil grunn Grunnens beskaffenhet undersøkes og tiltak prosjekteres før
utbygging Temaet vurderes

Radon De t forutsettes at krav i TEK10 tilfredsstilles ved utbygging av
planområdet. Basert på NVEs kartverk er radonfaren vurdert til
moderat/lav i planområdet. Radonfaren er ellers høy på Frøya .
Temaet vurderes ikke videre .

Flom i vassdrag
(herunder isgang)

Det er ingen vassdrag som vil kunne påvirke planområdet eller bli
påvirket av tiltaket. Temaet vurderes ikke videre.

Havnivåstigning
(herunder stormflo og
bølgeoppskylling)

Planområdet er sjønært. Anbefalte tall fra DSB (kilde sehavniva. no)
viser at stormflo med klimapåslag er 2,89 m eter over middelvann.
Kai må bygges på kote +2,8 pga. tilknytning til molo.
Ved bølgeoppskyll vil kai og havneområdet bli overs kyllet , men
vannet vil hurtig renne av. Det er viktig at evt. konstruksjoner og
b ygninger er robust e m ot vanninntrenging. Molo er bygget på kote
+3. Temaet vurderes

Vind/ekstremnedbør Det forutsettes at bygg som etableres i planområdet prosjekteres i
henhold til dimensjonerende vindlaster. Utforming og sikring av kai
tar hensyn til dette.

Frøya gir en god skjerming av liggekaien for vær i fra vestlig retning.
Men fra øst er planlagt l iggekai lite skjermet mot vind og bølger, og om
det oppstår ekstremvær fra nord - og sørøst bør kaien ikke
benyttes som liggehavn .

Videre vurderes ikke ekstremnedbør å utg jøre en spesiell fare for
planområdet. Dette med bakgrunn i at regnvann vil ha kort vei til
sjøen for utløp. Temaet vurderes .

Skog - / lyngbrann Basert på planområdets beliggenhet vurderes ikke skogbrann å
utgjøre en fare for planområdet. Temaet vurderes ikke videre .

VIRKSOMHETSBASERT FARE
Brann/eksplosjon ved
industrianlegg

Det forutsettes at ny virksomhet som etableres i planområdet
redegjør og hensyntar slik fare i sine søknader.
Temaet vurderes ikke videre.

Kjemikalieutslipp og
annen akutt
foru rensning

Ny virksomhet i planområdet forutsettes å ivareta risikoforhold
knyttet til sin produksjon i sine søknader.
Temaet vurderes ikke videre

Transport av farlig gods Det planlegges ikke transport av farlig gods over kaien.
Forurensning i grunn Det vil bli foretatt undersøkelser av forurensing i grunnen i

forbindelse med grunnundersøkelser for kaianlegget. Tiltak
prosjekteres før bygging. Temaet vurderes ikke videre .

Elektromagnetiske felt Det er ikke etablert høyspentlinjer i området som gir fare f or denne
type stråling. Temaet vurderes ikke videre

Støy Det vises til kap 5.11.2 der Støy vurderes. Temaet vurderes ikke
videre

INFRASTRUKTUR
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Fare Vurdering

VA - anlegg Det er gjort vurdering av vanntilførsel som del av for prosjekt for
kaianlegg. Temaet vurderes ikke videre .

VA - ledningsnett Det er gjort vurdering av vanntilførsel som del av forprosjekt for
kaianlegg. Temaet vurderes ikke videre .

Trafikksikkerhet Trafikkareal og adkomstløsninger er opprettholdt fra vedtatt plan ,
men utbedret rundt Coop Sistranda Temaet vurderes ikke videre .

Eksisterende
kraftforsyning

Tiltaket vil ikke påvirke eksisterende kraftforsyning. Temaet
vurderes ikke.

Vannforsyning Det er gjort vurdering av vanntilførsel som del av forprosjekt for
kaianlegg. Temaet vurderes ikke videre .

Slokkevann for
brannvesenet –

Det er gjort vurdering av vanntilførsel som del av forprosjekt for
kaianlegg , herunder kapasitet til b rannvann. Temaet vurderes ikke
videre .

Drikkevannskilder Det er ikke registr ert overflatekilde eller grunnvannsbrønner i eller i
nærheten av planområdet. Temaet vurderes ikke videre .

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

Kaianlegget er dimensjonert sli k at det gir god adkomst for
utrykningskjøretøy. Temaet vurderes ikke videre .

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Sårbare bygg* Utvikling av planområdet vil ikke påvirke sårbare bygg negativt.

Temaet vurderes ikke videre .
Kulturminner Det er ikke registrert viktige kulturminner eller kulturmil jø innenfor

plangrensen. Temaet vurderes ikke videre .
Natur Det er ikke registrert vikti g flora eller fauna i planområdet. Det er

knyttet bestemmelser til gjenbruk av jordbruksjord når denne
omdisponeres.

Måsøval har to oppdrettslokaliteter (Lamøya og B ukkholmen) 650 og
1650 m eter fra området det skal peles i . Det er fare for at fisken
påvi rkes negativt fra vibrasjoner knyttet til peling ved bygging av kai.
Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare om tiltaket kan
bygges mens oppdrettsfisken er i sjøen.
Avbøtende tiltak: Avklares i tilleggsutredning.
Temaet vurderes .

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger
Tilsiktede handlinger Det er ikke identifisert fo rhold som tilsier at virksomheten og denne

utvidelsen er spesielt utsatt for tilsiktede handlinger. Temaet
vurderes ikke videre .

SPESIELLE FORHOLD VED PLANOMRÅDET
Sikkerhet sjø Kai i planområdet ligger ved farled. Sikkerhet vu rderes som god

fordi det er oversiktlige manøvreringsforhold mellom kaia og
farleden. Temaet vurderes ikke videre.

Konklusjon og oppsummering av tiltak

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite
sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av
de temaene som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følg ende farer har
blitt vurdert.

• Ustabil grunn
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• Havnivåstigning. 

• Vind og bølger 

• Sårbare objekter – natur (akvakultur) 

Kun «sårbare objekter – akvakulturlokaliteter» fremstod med forhøyet sårbarhet. Dersom 
islåing av peler skal benyttes som metode kreves ytterligere undersøkelser for å avklare om 
tiltaket kan bygges mens oppdrettsfisken er i sjøen.  

Det er, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 
planområdet med omgivelser.  

Tabell 3 Farer og de viktigste sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Ustabil grunn Grunnens beskaffenhet undersøkes og tiltak prosjekteres før 
utbygging 

Havnivåstigning Ved bølgeoppskyll vil kai og havneområdet bli overskyllet, men 
vannet vil hurtig renne av. Det er viktig at evt. konstruksjoner og 
bygninger er robuste mot vanninntrenging.  
 

Vind og bølger Det forutsettes at bygg som etableres i planområdet 
prosjekteres i henhold til dimensjonerende vindlaster. Utforming 
og sikring av kai tar hensyn til dette.  
 

Sårbare objekt: 
Akvakulturlokaliteter 

Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare om tiltaket 
kan bygges mens oppdrettsfisken er i sjøen.  
Avbøtende tiltak: Avklares i tilleggsutredning.  
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Kilder
www.gislink.no : database

www.skogoglandskap.no : database

www.fiskeridir.no ; database

www.miljøstatus.no : database

Havbruk stjenesten AS (2016) : Uttalelse om konstruksjonsarbeid i og ved sjø med nærliggende
akvakulturområder. Rapport utarbeidet ifm. utbygging av molo og havn for Frøya videregående skole
og påvirkning på lokalitetene Lamøya og Bukkholmen.

Norconsult ( 2018 ) : Te knisk forprosjekt Li ggekai Sistranda 2018 - 07 - 11.
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Sammendrag 

Med utgangspunkt i forslag til endring av reguleringsplan for Siholmen og Myrtangen er det gjennomført 
en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen har gjort vurderinger av de forhold som er 
endret fra opprinnelig vedtatt reguleringsplan.  Analysen skal etterkomme plan- og bygningslovens krav 
om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3).  

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. Det 
har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som 
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Ustabil grunn 
• Havnivåstigning, inkl. stormflo og bølgepåvirkning 
• Vind 
• Akutt forurensning 
• Negativ påvirkning på akvakulturanlegg (anleggsfasen) 
• Sikkerhet sjø 

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for negativ påvirkning på akvakulturanlegg 
(anleggsfasen). Selv med denne høye sårbarheten er det ikke utført en risikoanalyse. Bakgrunnen for 
det er at det er lite erfaringsmateriale for å kunne vurdere det. Derfor er det besluttet at det skal gjøres 
en nærmere faglig vurdering av dette temaet før anleggsfasen kan starte opp. Gjennom den vurderingen 
og utredningen vil en få avdekket de nødvendige risikoforhold og evt. identifisert risikoreduserende tiltak.  

Det er allikevel, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 
planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre planarbeidet. 

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 
planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre arbeidet med 
detaljprosjektering av ny kai i området, samt for fremtidig driftssituasjon ved kaianlegget.  

Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltak:  

• Geoteknisk undersøkelse skal gjennomføres og evt. tiltak identifisert der må følges opp i den 
videre detaljprosjekteringen.  

• Konstruksjonen må være robust og kunne stå imot bølgeoppskylling – må følges opp gjennom 
detaljprosjektering av anlegget.  

• Det bør etableres som en driftsrutine ved kaien at det ved ekstremvær fra nord- og sørøst så 
bør ikke kaien benyttes som liggehavn.  

• Egen utredning knyttet til påvirkning av oppdrettslaks fra støy og vibrasjoner ved 
anleggsgjennomføring skal gjennomføres. Identifiserte risikoreduserende tiltak i utredningen 
må implementeres i anleggsarbeidet.   
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I nnledning

Bakgrunn

Plan - og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko - og sårbarhetsanalyser (ROS - analyser)
ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse
at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har b etydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6. Planmyndigheten skal i arealplan er
vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge
skade og tap."

Byggteknisk forskrift (TEK 1 7 ) gir sikkerhetskrav til naturpåkjenninger (TEK 1 7 § 7 - 1 til § 7 - 4), og det er
gitt et generelt krav om at byggv erk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet
mot fremtidige natur påkjenninger . Videre st iller NVEs retningslinjer 2 - 2011 «Flaum og skredfare i
arealplanar» (rev. 2014) krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsva rende gir også andre
lover og forskrifter krav om sikkerhet mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til beregninger om
fremtidens klima. Se oversikt over styrende dokumenter i kapittel 1.4.

Denne ROS - analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårb arheter og risikoforhold ved det
aktuelle planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets - og risikoreduserende tiltak i forbindelse med
fremtidig utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen.

Forut setninger og avgrensninger

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen:

• ROS - analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse.
• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av D irektoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (D SB ) .
• Analysen omfatter farer for tredje person , og tap av stabilitet og materielle verdier.
• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet.
• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfase n (ferdig løsning), dersom ikke helt

spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.
• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende

hendelser.
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Begreper og forkortelser

Tabell 1 - Begreper og forkortelser

Uttrykk Beskrivelse

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, tap av
stabilitet og/ eller materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet
til hva som vil bli konsekvensene.

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en
uønsket hendelse.

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser.

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en
uønsket hendelse. Risikoreduserende tilta k består av forebyggende tiltak
og konsekvensreduserende tiltak.

Safety Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som følge av en eller
flere tilfeldigheter.

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å
ivar eta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former
for påkjenninger.

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe.

Security Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og
planlegging.

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.

Ekom Elektronisk kommunikasjon. Med EKOM menes all form for elektronisk
kommunika sjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at
kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NGU Norges geologiske undersøkelse

NVE Norges vassdrags - og energidirektorat

SVV Statens vegvesen

Styrende dokumenter

Tabell 2 - Styrende dokumenter

Ref. Tittel Dato Utgiver

1.4.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge

1.4.2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan - og bygningsloven)

2008 Kommunal - og
moderniseringsdepartementet
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Ref. Tittel Dato Utgiver

1.4.3 Forskrift om tekniske krav til byggverk
(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR - 2017 - 06 - 19 -
840

2017 Kommunal - og
moderniseringsde partementet

1.4.4 Veiledning om tekniske krav til byggverk 2017 Direktoratet for byggkvalitet

1.4.5 Brann - og eksplosjonsvernloven 2002 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.7 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2016 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.8 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.9 NVEs retningslinjer nr. 2 - 2011: Flaum og skredfare
i arealplanar, revidert 22. mai 2014

2014 Norges vassdrags - og
energidirektorat

1.4.10 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av
innsigelse i plansaker etter plan - og bygningsloven

2010 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

Grunnlagsdokumentasjon

Tabell 3 - Grunnlagsdokumentasjon

Ref. Tittel, beskrivelse Dato Utgiver

1.5. 1 Planbeskrivelse med bestemmelser
Endring av reguleringsplan for Siholmen og
Myratangen (foreløpig)

Nov. 18 Norconsult på oppdrag for
Frøya kommune

1.5. 2 Gjeldende reguleringsplan med planbeskrivelse og
bestemmelser – plan ID 1620200804

5.11.14 Frøya kommune

1.5. 3 F orprosjekt for Liggekai Sistranda , versjon 2 11.07.18 Norconsult på oppdrag for
Frøya kommune

1.5.4 Uttalelse om kontruksjonsarbeid i og ved sjø med
nærliggende akvakulturområder

18.03.16 Havbrukstjenesten AS på
oppdrag for Måsøval
Fiskeoppdrett AS

1.5.5 NVE - v eileder nr. 7 - 2014: Sikkerhet mot
kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved
arealplanl egging og utbygging i områder med
kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper .

2 014 Norges vassdrags - og
energidirektorat

1.5. 6 NVE - veileder nr. 8 - 2014: Sikkerhet mot skred i bratt
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og
byggesak.

2014 Norges vassdrags - og
energidirektorat

1.5.7 StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Statens strålevern

1.5.8 Bebyggelse nær høyspenningsanlegg 2017 Statens strålevern
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.9 Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i 
kommunal planlegging 

2016 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

1.5.10 Sea Level Change for Norway 2015 Kartverket, 
Nansensenteret og 
Bjerknessenteret  

1.5.11 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 2015 Klimatilpasning Norge 

1.5.12 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.13 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - 
Veiledning 

2017 Mattilsynet m.fl. 

1.5.14 Trusselvurdering 2018 Politiets 
sikkerhetstjeneste 

1.5.15 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering av 
sikkerhetsutfordringer 

2018 Etterretningstjenesten 

 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat, Norges 
geologiske undersøkelse, 
Statens vegvesen, 
Miljødirektoratet, Statens 
strålevern, 
Riksantikvaren, Statens 
kartverk, m.fl. 
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Om analyseobjektet

Beskrivelse av analyseområdet

Planområdet for Siholmen og Myratangen ligger på Sistranda i Frøya kommune. Se indre sirkel i kart
under.

Figur 1 - Lokalisering av Siholmen - Myratangen – indre sirkel i kartet.

Planområdet for ny plan er identisk med vedtatt plan (PlanID 1620200804 som er vist i figur 2 ) .

Figur 2 – Planområdet , samme avgrensning som vedtatt
reguleringsplan for området
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I dag foregår det forretnings - og verkstedsvirksomhet i sørlige deler av planområdet rett ved siden av
Sistranda gravlund. Den nordlige delen domineres av fiskerihavna som ligger inn til Siholmen. Midt i
planområdet ligger forretningsvirksomheten knyttet t il Coop. Det drives fortsatt jordbruk i nordvestlig
del av planområdet.

Planlagte tiltak

Frøya kommune har tatt initiativ til å optimalisere lokaliseringen av planlagt liggekai ved Siholmen som
vist i reguleringsplan for Siholmen og Myratangen, PlanID 162 0200804. Bakgrunnen for dette er at
tidligere planlagt lokalisering ikke lar seg gjennomføre av økonomiske årsaker. Formålet med
reguleringsendringen er å legge til rette for optimalisert lokalisering av liggekai ved Siholmen samt å
oppdatere planen ihht. aktuell og planlagt bruk.

Hovedformål er kai, fiskerihavn, slipp, næring, kontor, tjenesteyting, gravlund og sjøhus og
naustbebyggelse.

Det er i beskrivelsen under lagt vekt på å beskrive endringer i planforslaget i forhold til vedtatt plan.
Det innebærer i korthet:

• Optimalisering og flytting av liggekai
• M olo tas ut av planen
• Småbåthavn tas ut av planen og erstattes med naustområde.
• Adkomstvei til F/I og gravlund er tatt ut av planen
• Sistien er tatt ut av planen – erstattet med adkomstvei til naustområder i sør.
• Endring av formål og bestemmelser for :

o gbnr. 23/24 og 23/122 tilhørende Frøya og Hitra Pinsemenighet
o gbnr.23/6 ( 23/6/1 ) som i dag benyttes til undervisning, festes av Trøndelag

fylkeskommune
o Fiskerihavn og naustområder
o Grav - og urnelund (skilt ut grønnstruktur/parkering)
o Del av industriområdet F/I som lå i sjø er erstattet med slipp

Denne ROS - analysen vurder risiko - og sårbarhetsaspektet ved endringer i reguleringsplanen. Det vil i
hovedsak si etablering av kai – KS2. Andre endringer i planen er av mindre art og som ikke påvirker
risikoforhold i området eller i umiddelbar nærhet av planområdet. I tillegg gjøres det en justering av
formålsgrenser innenfor planområdet. Heller ikke dette er vurdert å påvirke risikoforholde ne.

Nytt planforslag er gjengitt i figur 3 under.
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Figur 3 - Justert planforslag 

 

Kailøsningen er nå optimalisert i forhold til vedtatt 
plan. Dvs. at kai er flyttet noe nordover, se figur 3 
og 4. Dimensjonerende båtstørrelse, lengde, 
bredde og dypgang, er oppgitt av oppdragsgiver 
og brukere av anlegget. Som eksempel er 
Brønnbåten Ro Fjell brukt: 

• Lengde: ca. 88 meter 
• Bredde: ca. 17 meter 
• Dypgang: 6,5 meter 
• DWT: 5 500 tonn 

Det er lagt til grunn at 2 «store» brønnbåter skal 
kunne ligge til kai samtidig. Dette gir en total 
lengde på ca. 90+90+5= 185 meter. 

Kailøsningen vil bli en felles kai for to båter omtalt 
som alternativ A. Løsningen er vist på figuren til 
høyre.  

I valgt kailøsning er kaidekket av betong 
fundamentert på eksisterende molo. Det bygges 
to adkomster på hhv. 9,5 meter og 6 meter bredde 
der det er plass for å kunne kjøre lastebil og 
vogntog ut på liggekaien. Selve liggekaien har 6 
meter bredde. Kaien fundamenteres med perler 

Figur 4 - Illustrasjon av alternativ a) Felles kailøsning utenfor 
eksisterende molo ved fiskerihavna på Siholmen. Kilde: 
Norconsult. 
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nedsatt i sjøbunn. Det vises for øvrig til Forprosjekt for liggekai Sistranda (ref. 1.5.3) for ytterligere 
detaljer. 

 
Figur 5 - Snitt av valgt kailøsning, kilde: Norconsult. 



Oppdragsnr . : 5186330 Dokumentnr.: 5186330 - ROS Versjon: J02
Risiko - og sårbarhetsanalyse | Endring av reguleringsplan for Siholmen og Myrtangen

2018 - 11 - 22 | Side 13 av 21

Metode

Innledning

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1). Analysen følger også retningslinjene i DSBs
veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanl egging (ref. 1.4.8).

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av
hendelsen dersom den inntreff er. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på det kunnskapsgrunnlaget
som legges til grunn for ROS - analysen.

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat elle r høy sårbarhet, vurderes i en deta ljert
risikoanalyse .

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som
foreslås implementert. Disse sårbarhets - og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5 .2.

Fareidentifikasjon

En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind, ulykke. Farer er ikke stedfestet og
kan representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. En hendelse er konkret, eksempelvis med
hensyn til tid, sted og omfang . I kapittel 4.1 gjøres det en systematisk gjennomgang av analyseobjektet
i en tabell basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4. 8 ) og
andre veiledninger utarbeidet av relevante myndigheter. Det benyttes oppdaterte k artgrunnlag til
fareidentifikasjonen.

Sårbarhetsvurdering

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en
sårbarhetsvurdering i kapittel 4. 3 . I denne analysen graderes sårbarhet slik:

Tabell 4 - Sårbarhetskategorier

Sårbarhetskategori Beskrivelse

Svært sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår

Moderat sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes ubetydelig

Ikke sårbart Et vid t spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller
svært sårbart. Sårbarhet kan omtales som det motsat te av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når
en er opptatt av konsekvensene av en inntruffet hendelse.
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Risikoanalyse

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

De farer som fremstår med f orhøyet sårbarhet i kapittel 4.3 , tas videre til en detaljert hendelsesb asert
risikoanalyse .

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “ Stabilitet ” og “Materielle verdier”.

Tabell 5 - Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100 - 1000 år

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10 - 100 år

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1 - 10 år

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år

Tabell 6 - Konsekvenskategorier

Konsekvenskategori Beskrivelse

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade
I ngen skade på eller tap av stabilitet*
Materielle skader < 100 000 kr

2. Liten konsekvens Personskade
U betydelig skade på eller tap av stabilitet*
Materielle skader 100 000 - 1 000 000 kr

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade
K ortvarig skade på eller tap av stabilitet*
Materielle s kader 1 000 000 - 10 000 000 kr

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en pers on.
S kade på eller tap av stabilitet me d noe varighet*
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer
Varige skader på eller tap av stabilitet *
Svært store mater ielle skader > 100 000 000 kr

* Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av grunnleggende behov hos bef olkningen.

Sannsynlighets - og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks.
klima) og faglig skjønn.

Vurdering av risiko

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens.
Ri sikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.
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Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko - risikoredus erende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko - risik oreduserende tiltak må vurderes
RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor.

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Figur 6 - Risikomatrise

Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel f ra rød sone
og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at
klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig
He ndelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i
form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som rette r seg mot årsakene til hendelsen, og på den
måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe.

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vurderes
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskri delse av
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette
hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig
ut i fra en kost/nytte - vurdering.

Hen delser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko - reduserende
tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at det te
krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse
hendelsene.
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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

Innledende farekartlegging

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikte n tar utgangspunkt i DSBs
veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (1.4.8) , men tar også for seg forhold som
etter faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet.

Tabell 7 - Oversikt over relevante farer

Fare Vurdering

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for
uønskede hendelser

Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Planområdet har en beliggenhet som ikke medfører fare for skre d.
Området er ikke innenfor NVEs aktsomhetskart for skred. Temaet
vurderes ikke.

Ustabil grunn
(grunnforhold)

Temaet vurderes

Flom i vassdrag (herunder
isgang)

Det er ingen vassdrag innenfor eller i umiddelbar nærhet som kan påvirket
tiltaket. Temaet vurderes ikke.

Havnivåstigning, stormflo
og bølgepåvirkning

Temaet vurderes

Vind/ekstremnedbør
(overvann)

Planen omfatter kystnære tiltak og temaet vind vurderes . Nedbør, selv
intenst nedbør vurderes ikke å utgjøre noe fare for kaiarealene da dette
vanne t raskt vil drenere bort. Temaet overvann vurderes ikke ytterligere.

Skog - / lyngbrann Basert på tiltakets beliggenhet vurderes ikke temaet å være aktuelt.

Rad on Endring i tiltaket som planen legger opp til er etablering av ny kai. Dette
vurderes ikke å være utsatt for radonfare. Temaet er ikke aktuelt.

VIRKSOMHETSBASERT FARE

Brann/eksplosjon ved
industrianlegg

Det er ikke lokalisert slike anlegg innenfor planområdet, det legges heller
ikke til rette for industrianlegg ved endring av reguleringsplanen for
området. Brann i båt som ligger ved kai kan oppstå. Men det er ikke
lokalisert bygg inn til kaiarealene og Fr øya brannvesens hovedstasjon er
lokalisert i samme område. Det vurderes ikke at det er spesielle forhold
ved tiltaket som gir økt sannsynlighet for hendelser eller at en slik
hendelse utgjør fare for omgivelsene . T emaet vurderes ikke ytterligere.

Kjemik alieutslipp og
annen akutt forurensning

Temaet vurderes.

Transport av farlig gods Tiltaket ny kai vurderes i liten grad å bli påvirket av transport av farlig gods
i området. Det legges heller ikke til rette for godshåndtering over ny kai.
Temaet vurderes ikke.

Elektromagnetiske felt Det er ikke lokalisert høyspentlinjer i området. Temaet vurderes ikke som
aktuelt.

Dambrudd Ikke aktuelt tema utfra planområdets beliggenhet.
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Fare Vurdering 

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg/-ledningsnett Tiltaket påvirker ikke eksisterende VA-anlegg eller ledningsnett. Gjennom 
forprosjektet er det gjort vurderinger knyttet til vannforsyning ut på ny kai 
for tilkobling av båter som ligger til kai. Forsyningsnettet i området har 
tilstrekkelig kapasitet. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Trafikkforhold Gjennom planen legges det til rette for ny adkomstveg ned til ny kai. 
Denne vil bli utformet og dimensjonert for å tåle tungtransport til og fra ny 
kai. Tiltaket vurderes heller ikke å generere vesentlig mer trafikk enn det 
som er i området allerede. Temaet vurderes ikke ytterligere.   

Eksisterende 
kraftforsyning 

Tiltaket med etablering av kai her vil ikke påvirke eksisterende 
kraftforsyning i området. 
 
Trønderenergi (TE) har konsesjon i området og er den som forsyner 
anlegget med effekt. Strømbehov for kaien er 4 stk. uttak 125 A, 12 stk. 
uttak 16 A og LED-belysning av kaia. For å oppnå god belysning bør kaien 
belyses tilsvarende gang-sykkelveg klasse S1. Det er tilstrekkelig 
forsyningskapasitet i eksisterende nett. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Drikkevannskilder Det er ikke lokalisert drikkevannskilder innenfor eller i umiddelbar nærhet 
til planområdet ifølge opplysninger fra kartinnsynsløsninger til Mattilsynet 
og grunnvannsdatabasen GRANADA. Temaet vurderes ikke aktuelt.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Planområdet er tett lokalisert på brannstasjonen på Frøya og 
fremkommelighet er sikret også til ny kai gjennom kjøreveger som skal 
etableres ut på kai tilpasset større kjøretøy. Temaet vurderes ikke 
ytterligere.  

Slokkevann for 
brannvesenet 

Det er fremføring av vann helt ut på ny kai. I tillegg er det mulig å hente 
slokkevann fra sjøen. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg*  Det er ikke lokalisert sårbare bygg innenfor eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede 
handlinger 

Tilsiktede handlinger Dette vurderes ikke å være et særskilt objekt som vil være utsatt for 
tilsiktede handlinger. Temaet vurderes ikke.  

SÆRSKILTE FORHOLD VED PLANOMRÅDET 

Negativ påvirkning 
akvakulturanlegg 
(anleggsfasen) 

Måsøval AS har to akvakulturlokaliteter i nærheten av kaiområdet, en ved 
12993 Lamøya 650 meter unna og en sør 12361 Bukkholmen, 1650 meter 
unna. De planlegger å være ferdig slaktet i uke 40/19, anleggsperioden er 
planlagt startet før dette. Det er en fare for at anleggsvirksomhet i sjøen 
(vibrasjon og støy) kan påvirke laks som går i merdene negativt. Temaet 
vurderes.  

Sikkerhet sjø Kai i planområdet ligger ved farled. Temaet vurderes. 

*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, 
sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler. 
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Vurdering av usikkerhet

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om planområdet. Dersom
forutsetningene for analysen endres kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS - analysen
ikke lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre
klimaframskrivninger er eksemple r på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i
slike kvalitative analyser. Dette tilsier at det ikke er mulig å beregne eller vurdere eksakt sannsynlighet
for at en hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom den inntreffer. Vu rderingene er derfor
basert på eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor medføre en viss grad av
usikkerhet.

Sårbarhetsvurdering

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en
sårbarhetsvur dering av disse:

• Ustabil grunn
• Havnivåstigning, inkl. stormflo og bølgepåvirkning
• Vind
• Akutt forurensning
• Negativ påvirkning på akvakulturanlegg (anleggsfasen)
• Sikkerhet sjø

Sårbarhetsvurdering ustabil grunn

Det skal utføres grunnundersøkelser i området. D en foreløpige vurderingen gjort av geoteknikere tilsier
at det ikke skal være problematisk å fundamentere ny kai i dette området. Men for å sikre riktig
fundamentering (pæler) skal det utføres grunnundersøkelser. Funn fra d isse undersøkelsene og
anbefaling er om eventuelle tiltak må følges opp i videre detaljprosjektering av ny kai. På denne bakgrunn
vurderes området som lite sårbart overfor temaet.

Sårbarhetsvurdering havnivåstigning, inkl. stormflo og bølgepåvirkning

En slik liggekai er vurdert å falle inn under sikkerhetsklasse S1 i henhold til krav i TEK17 § 7 - 2 Sikkerhet
mot flom og stormflo. Anbefalte tall fra DSB (kilde : Kartverket1) viser at stormflo med klimapåslag er
2, 49 meter over middelvann. (Sikkerhetsklasse 1 med 20 års returperiode.)

Kai må bygges på kote +2,8 pga. tilknytning til molo (molo er bygget på kote +3) . Dermed kan en forvente
at ved sto r mflo med 200 - års retur intervall , og me d tillegg av bølger og oppskyll vil arealet (ny kai) kunne

1 Kartverket - https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva -
lokasjonside/?cityid=528190&city=Fr%C3%B8ya+kommune#tab3 )
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oversvømmes av vann. Men en slik sjønær og robust konstruksjon skal ikke ta skade av å bli overskyllet.
Vann vil hurtig renne av gitt konstruksjonen som planlegges. Sårbarheten vurderes som liten til moderat.

Sårbarhetsvurdering vind

Frøya gir god skjerming av planlagt liggekai for vær i fra vestlig retning. Men fra øst er den
lite skjermet mot vind og bølger, og om det oppstår ekstremvær fra nord - og sørøst bør kaien ikke
benyttes som liggehavn. Dette bør innarbeides som en driftsrutine ved kaien.

Selve kaien og kaikonstruksjonen vurde res i liten grad å være sårbar overfor vind selv fra nord - og
sør øst , og sårbarheten vurder e s som liten.

Sårbarhetsvurdering akutt forurensning

Det kan oppstå hendelser der det inntreffer akutt forurensning fra en båt som ligger til kai. Dette vurderes
i hovedsak å være knyttet til lekkasjer i slanger og hydraulikksystemer om bord i båtene. I verst tenkelig
tilfelle kan det oppstå en større lekkasje med drivstoff. Ny liggekai vil bedre kai forholdene for disse
fartøyene i forhold til slik situasjonen er i området i dag.

Ny kai er også tett lokalisert på lokalt brannvesen. Sistranda hovedbrannstasjon er lokalisert kun få
meter fra kaiarelene. Ved stasjonen er det også lokalisert IUA utstyr slik at en raskt vil kunne komme i
gang med oppsamling av evt. forur ensning og avgrensning av skaden.

Området vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet , og ny kai endrer lite på dette temaet i
forhold til dagens situasjon .

Sårbarhetsvurdering n egativ påvirkning på akvakulturanlegg (anleggsfasen)

Måsøval AS har to akvakulturlokaliteter i nærheten av kaiområdet, en ved 12993 Lamøya 650 meter
unna (bildet under) og en sør for 12361 Bukkholmen, 1650 meter unna , se figur 7 som viser det
nærmeste anlegget , Lamøya . De planlegger at fisk i disse anleggene skal være ferdig slaktet i uke
40/19 , noe som vil være etter oppstart av anleggsperioden for tiltaket.

Det er på nåværende tidspunkt ukjent hvordan eventuell s edimenttransport, støy og vibrasjoner vil
påvirke fisken i merdene. Men det er indikasjoner på at det kan være en negativ påvirkning spesielt for
det nærmeste anlegget.

For ny kai er det valg t at denne skal fundamenteres med peling . Det virvles opp relativt lite sedimenter
ved denne anleggsformen og dette anses derfor ikke å medføre utfordringer for akvakulturlokalitetene.
Derimot vil p elingen medføre støy og vibrasjoner som transporteres i vann. Det finnes lite
erfaringsmateriale på hvilken tålegrense oppdrettslaksen har ift. vibrasjoner, men man vet at fisken er
sårbar for dette.

Området vurder es derfor som moderat sårbart overfor dette temaet. På bakgrunn av manglende
erfaringsmateriale gjøres det ikke en detaljert hendelsesbasert risikoanalyse , selv om sårbarheten er
vurdert til moderat. Men det er allerede besluttet at det skal gjennomføres ytterligere undersøkelser for
å avklare tiltakets virkning på oppdrettsfisken før utbygging kan skje. Blant annet bør det vurderes om
det er bedre med boring av peler i stedet for at de slås ned i sjøb unnen , og om det er med på å redusere
støy og vibrasjoner i stor nok gra d . Videre bør det vurderes om bruk av boblegardin mm kan være
aktuelle konsekvensreduserende tiltak i anleggsfasen. Det forutsettes at anleggsgjennomføringen følger
opp tiltak som iden tifiseres gjennom ytterligere utredning av temaet.
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Figur 7 - Akvakulturlokaliteten Lamøya

Sårbarhetsvurdering sikkerhet sjø

Kaien ligger godt tilrettelagt i forhold til hoved - og
biled og det vurderes å være gode og oversiktlige
manøvrer ingsforhold mellom kaia og farleden (se
figur 8 ) . Det er ingen registrerte ankringsplasser
innenfor planområdet og det er god plass for de
båter som kaianlegget er dimensjonert for til å
kunne snu utenfor planlagt liggekai.

Liggekaien er planlagt plassert slik at det oppnås
en teoretisk lengde på ca. 185 m eter med
nødvendig dybde på - 8,5 (LAT) målt langs
kaifronten. S jøbunnmåling viser imidlertid at
kotelinjen f or nødvendig dybde svinger ut fra
kaifrontlinjene både mot sør og nord . Dette må
båtfører e ta hensyn til når de bruker anlegget.

Når det ligger to båter ved liggekaien, vil båten
lengst mot nord stikke lenger nordover enn hva
eks. molo gjør, se figur 4 . Dette medfører at
innseglingene til fiskerihavnene blir litt smalere,
men ikke så smal at det skal skape problem eller
behov for å sette inn tiltak.

Liggekaien vil fortrinnsvis benyttes av fartøy som er tilknyttet oppdrettsvirksomhet og de t forventes godt
belegg ved kaien. Videre anta s det at båtene blir liggende en stund til kai , noe som vil begrense t rafikk
til og fra . Det er antatt to ankomster pr. dag i gjennomsnitt . Ø kt trafikk til og fra kai anses ikke å ha
negative konsekvenser for ferdselen til sjøs.

Planområdet og tiltaket vurderes å være lite sårbart overfor temaet sikkerhet sjø.

Figur 8 - Adkomst til kaiområdet ved Siholmen
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Konklusjon og oppsummering av tiltak

Konklusjon

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart.

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

• Ustabil grunn
• Havnivåstigning, inkl. stormflo og bølgepåvirkning
• Vind
• Akutt forurensning
• Negativ påvirkning på akvakulturanlegg (anleggsfasen)
• Sikkerhet sjø

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for negativ påvirkning på akvakulturanlegg
(anleggsfasen). Selv med denne høye sårbarheten er det ikke utført en risikoa nalyse . Bakgrunnen for
det er at det er lite erfaring smaterialet for å kunne vurdere det. Derfor er det besluttet at det skal gjøres
en nærmere faglig vurdering av dette temaet før anleggsfasen kan starte opp. Gjennom den vurderingen
og utredningen vil en få avdekket de nødvendige risikoforhold og evt. identifisert risikoreduserende tiltak.

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sår barhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er sammenfattet i kap. 5.2 og må følges opp i det videre arbeidet med
detaljprosjektering av ny kai i området, samt for fremtidig driftssituasjon ved kaianlegget.

Oppsummering av tiltak

Tabell 8 - Identifiserte risikoreduserende tiltak

Fare Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Ustabil grunn Geoteknisk undersøkelse skal gjennomføres og evt. tiltak identifisert der
må følges opp i den videre detaljprosjekteringen.

Stormflo Konstruksjonen må være robust og kunne stå imot bølgeoppskylling –
må følges opp gjennom detaljprosjektering av anlegget.

Vind Det bør etableres som en driftsrutine ved kaien at ved ekstremvær fra
nord - og sørøst bør ikke kaien benyttes som liggehavn.

Negativ påvirkning på
akvakulturanlegg
(anleggsfasen)

Egen utredning knyttet til påvirkning av oppdrettslaks fra støy og
vibrasjoner ved anleggsgjennomføring skal gjennomføres . Identifiserte
risikoreduserende tiltak i utredningen må implementeres i
anleggs arbeidet.
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Siholmen og 
Myratangen - Frøya 
 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
 
Miljøvern 
Det er positivt at det nå startes en prosess med endring av gjeldende reguleringsplan 
slik at den tilpasses framtidig bruk av området. Følgende hensyn må vurderes idet 
videre planarbeidet: 
 
Støy  
Frøya kommune har sendt endringer i kommunedelplanen for Sistranda på en 
begrenset høring, der bl.a. områder med åpning for boliger på Siholmen endres. Ved 
reguleringsendring for Siholmen og Myratangen må det vurderes om flytting av 
liggekai ved Siholmen vil medføre øket støybelastning for eksisterende og framtidig 
boligbebyggelse i området.    
 
Forurenset grunn 
Ny kailøsning medfører bl.a. nedsetting av peler i sjøbunnen. Det foreslås også 
endringer i arealbruk for område som tidligere er avsatt til småbåthavn. Når det 
gjelder forurenset grunn må det gjøres en vurdering om grunnen i planområdet kan 
inneholde miljøgifter som skyldes tidligere arealbruk eller diffus forurensning. 
Avrenning fra tidligere virksomhet eller deponi av forurensede masser på den 
aktuelle eiendommen kan være mulige forurensningskilder. Dersom det er grunn til å 
tro at grunnen kan være forurenset må det gjøres en miljøteknisk undersøkelse av 
grunnen. 
 
Utnyttingsgrad 
Det er viktig at det sikres høy arealutnytting og en effektiv arealbruk i sentrale 
utbyggingsområder. Dette må hensyntas i det videre arbeidet, f.eks. ved å angi 
minimumskrav for arealutnytting. 
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Helse og omsorg 
Det fremgår av oppstartsvarsel at støy er vurdert som et aktuelt tema, men ikke 
hvorfor planen kan gi endret støysituasjon. Dette må fremkomme av 
høringsforslaget.   
 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med 
plan- og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste 
uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse.  
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk 
med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan 
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler 
for alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROS-analysen. 
 
Den aktuelle planen befinner seg i et område som potensielt kan bli berørt av 
stormflo og havnivåstigning. I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn 
bare bebygges dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet 
mot fare eller vesentlig ulempe som følge av naturforhold. Vurderinger knyttet til 
dette, og eventuelle tiltak, bør tas inn i ROS-analysen.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar 
for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til 
oppstartsvarselet. 
 
 
 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme 
tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. 
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det 
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på 
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  
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 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og 
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mari Mogstad(e.f.) 
avdelingsdirektør 
Kommunal- og justisavdelingen 

Thomas Møller 
plankoordinator 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statens vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE 
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From: Hedley Iversen <hedley.iversen@hotmail.com>
Sent: 7. november 2018 12:26
To: Bjørke Aslaug
Cc: trondiversen@hotmail.com
Subject: SV: Varsel om planoppstart Siholmen-Myratangen Frøya kommune

Hei 

Beklager at dette med tilbakemelding har tatt tid. 

Frøya og Hitra fiskarlag har ingen spesielle merknader til endring av plassering av  liggekai lenger inn på moloen i 
nordlig retning. Det må være en forutsetning at endringen ikke får konsekvenser for innseilingen til fiskerihavna. 

Med hilsen 
Frøya og Hitra fiskarlag 

Hedley Iversen 
Sekretær 
Mobtlf.: 90246432 
E‐mail.:  hedley.iversen@hotmail.com 
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From: Arne Hammervold <arne.hammervold@me.com>
Sent: 15. november 2018 20:11
To: Bjørke Aslaug
Cc: stian.haugen@froya.kommune.no
Subject: Frøya og Hitra pinsemenighet

Frøya og Hitra pinsemenighet 
Boks 102 
7260 Sistranda  
15.11.2018 

Norconsult AS v/Aslaug Bjørke 

Innspill til reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen, Frøya kommune, Plan ID: 
1620200804. 

Det vises til Deres brev av 08.10.2018. 

Frøya og Hitra pinsemenighet er eier av eiendommen g.nr. 23 b.nr. 24 og innkjøpt tilleggsareal g.nr. 23 b.nr. 122. 
Bygget som står på eiendommen inneholder forsamlingslokalet Betel, taxisentral for Frøya Taxi og 4 utleieleiligheter. 
Alt dette betyr stort behov for parkeringsplasser, noe som er bakgrunn for at tilleggsarealet ble kjøpt.  

Det foreliggende forslag til reguleringsplan viser en ny vei fra hovedveien og nedover til havneområdet. Denne veien 
er tegnet inn helt i grensen av og delvis inne på vår eiendom, noe vi ikke kan akseptere. Enten må veien legges 
utenfor eiendomsgrensen, ellers må det finnes akseptable løsninger på bl.a. følgende: 

1. Dersom vår eiendom reduseres p.g.a. nyveien, må dette erstattes ved at det gis akseptabel utvidelse på
annet sted. Det forutsettes en løsning som ikke medfører tap av areal eller andre ulemper for oss.

2. Det er i dag avkjørsel og parkering for taxiene og leietaker i bolig på den siden av bygget veien er planlagt.
Dette krever omforent og godkjent planløsning trafikksikkerhetsmessig og også miljømessig bl.a. med tanke
på støy fra trafikken som kommer så nært huset.

Vi er åpne for å drøfte forslag og ber om å bli holdt orientert om planlegging og utforming av veien i håp om at en 
finner løsninger som kan være akseptable for alle parter. 

Med hilsen 
For Frøya og Hitra pinsemenighet 

Arne Hammervold 
Tlf 90990148 
E‐post: arne.hammervold@gmail.com 

Kopi: Frøya kommune v/Stian Haugen 

Sendt fra min iPad 
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 Vår dato 

07.01.2019 
Vår referanse 
2018/46017/STNO 

NTNU Vitenskapsmuseet 
Institutt for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 
 

Deres referanse 
18/2872 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
 
7491 TRONDHEIM 

E-post: Erlings Skakkes gate 47 B +47 73 59 21 45 Staale Normann 
postmottak@museum.ntnu.n
o 

Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 22 53 
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 
Frøya kommune 
 
Rådhusgata 25 
7260 SISTRANDA 
 

 
  

  

Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsendring av reguleringsplan 
for Siholmen og Myratangen, Frøya kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 12.12.2018, i e-post fra Trøndelag fylkeskommune, 
ovennevnte sak til uttalelse. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for kulturminner under vann i Midt-Norge. Vi skal 
vurdere alle planlagte tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til en eventuell konflikt med 
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 
1978 nr. 50 §§ 4 eller 14. 
 

Frøya kommune ønsker å legge til rette for optimalisert lokalisering av liggekai samt å oppdatere 
reguleringsplanen i henholdt til aktuell og planlagt bruk. Reguleringsplanen åpner for tiltak som 
medfører inngrep i sjøbunnen. NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte i 1995 (vår ref.: 776.24.909) 
en befaring av reguleringsplan (Siholmen AS) for sjøområdet rett nord for det aktuelle planområdet. 
NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte også en befaring i 2012, av planområdet for Frøya kultur og 
kompetansesenter (vår ref.: 2011/13164), sør for det aktuelle planområdet. Det ble ikke påvist 
kulturminner under vann, hverken i 1995 eller i 2011. Det er ikke tidligere gjennomført 
marinarkeologiske registreringer av sjøområdet som omfattes av den aktuelle reguleringsplanen, og 
det kan ikke utelukkes at det eksisterer kulturminner under vann her. NTNU Vitenskapsmuseet 
vurderer imidlertid at det ikke vil være nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk befaring av 
planområdet, særlig på grunnlag av mangelen på funn ved de nevnte befaringene. Vi vil likevel 
anmode tiltakshaver om å utvise aktsomhet ved gjennomføring av tiltak i planområdet. 
 

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til reguleringsplanen slik den foreligger, 
men minner om meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som 
kan være fredet eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. kulturminneloven § 14 tredje ledd, jf. §§ 8 annet 
ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal 
utføre arbeidet om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
07.01.2019 

Vår referanse 
2018/46017/STNO 

 

 
 

Med hilsen 
 

Marianne Utne Nilsen 
Kontorsjef 

 
For: Bernt Rundberget 

Instituttleder 
 
 

Staale Normann 
Saksbehandler 

 
 
I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
 
 
 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune 
Norconsult AS 
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Vår dato: 20.11.2018         

Vår ref.: 201840038-3     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 08.10.2018 Frederik Eide 

Deres ref.: 5186330/ 
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Konkret innspill fra NVE til melding om endring av 

detaljreguleringsplan for Siholmen-Myratangen, planid 1620200804 - 

Frøya kommune 

 
Vi viser til ovennevnte varsel om planarbeid av 08.10.2018. Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 
og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 
hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
 
Planområdet ligger under marin grense og det er registrert marine avsetninger her. I den forbindelse må 
det gjennomføres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. Dersom det planlegges utfylling på 
sjøbunn i forbindelse med opprettelse av molo/kaianlegg/mm må det også gjøres en geoteknisk 
vurdering her. Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, 
anbefales at de samme krav legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen som ved 
byggevirksomhet innenfor faresoner. For mer informasjon om hvordan ivareta hensyn til fare for 
kvikkleireskred viser vi til NVE-veileder 7/2014. 
 
NVE har ikke registrert kvikkleiresoner i planområdet, men vi gjør oppmerksom på at det også kan 
finnes skredfarlige kvikkleireområder utenfor de angitte faresonene. Faresonene er resultat av en 
regional kartlegging og har først og fremst hatt som mål å lokalisere og klassifisere områder hvor det 
kan være fare for store skred. Det er derfor alltid nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og 
skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin leire. 
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Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  
 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. 
 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er 

vurdert og godt nok dokumentert. 
 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no. 
 
Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Frederik Eide 

avdelingsingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     
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Seksjon Plan  
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Vår dato: 18.10.2018 Vår referanse: 201866632-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 08.10.2018 Deres referanse: 5186330 Tore Forbord 

     

Fylkeskommunens uttalelse - planoppstart Siholmen-
Myratangen, Planid 1620200804 - Frøya kommune 

Vi viser til deres oversendelse av 08.10.2018. 

Frøya kommune er initiativtaker til planendringen. Formålet er å legge til rette for ny 

lokalisering av liggekai ved Siholmen. Kaianlegget flyttes nordover i forhold til vedtatt 

reguleringsplan, dvs. utenfor etablert molo for fiskerihavna.  

 

Formål småbåthavn omreguleres til havneområde i sjø. Areal på land avsatt til 

småbåthavn omreguleres til bebyggelse og anlegg (naust). Mindre revideringer av 

formål inne i fiskerihavna skal vurderes. (Planområdet fra vedtatt plan opprettholdes). 

 

Vi oppfatter at trafikale forhold/trafikksikkerhet i fht adkomst, er en del av det som skal 

utredes i planarbeidet. Statens vegvesen har i sin uttalelse 09.10.2018 så langt ingen 

merknader. 
 

Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 

kulturminner på landsiden. Planen er også sendt til Vitenskapsmuseet v/seksjon for 

arkeologi og kulturhistorie som skal vurdere evt konflikter med undersjøiske 

kulturminner/marin arkeologi. 

 

Det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en 

under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), 

skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre komentarer til planarbeidet. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143 
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From: Kristian Herje <kriher@trondelagfylke.no>
Sent: 12. november 2018 15:10
To: Bjørke Aslaug
Subject: Innspill - Varsel om oppstart av reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Siholmen og 

Myratangen, Frøya kommune, (PlanID: 1620200804)

Viser til varsel om oppstart av reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen, Frøya 
kommune, (PlanID: 1620200804). 

Trøndelag fylkeskommune er fester av eiendommen Siholmen Brygge i Frøya kommune, Gnr. 23, Bnr. 6, Fnr. 1. 

Fylkeskommunen har i lengere tid benyttet eiendommen i sin undervisningsvirksomhet, men har etter etablering av 
kai og molo ved Guri Kunna VGS, Frøya ikke lenger hatt behov for Siholmen Brygge til sin virksomhet. 
Fylkeskommunen har i de senere år mottatt flere bud fra ulike aktører i privat næringsvirksomhet siden 2016. Det 
har allikevel ikke lyktes fylkeskommunene å avhende eiendommen grunnet risiko med eiendommens 
reguleringsformål. 

Det er derfor ønskelig for Trøndelag fylkeskommune som grunneier å spille inn forslag om endring av formål for 
eiendommen slik at den kan benyttes til privat næring og fortsatt være til nytte for næringslivet på Frøya. 

Vi ber om bekreftelse på mottatt innspill. 

Med vennlig hilsen  
Kristian Herje 

Kristian Herje 
Rådgiver
Seksjon eiendom 
Skype: kriher@trondelagfylke.no
74 17 46 93 
74 17 40 00 (sentralbord) 
www.trondelagfylke.no



 
 
 

Region Kystverket Midt-Norge 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

NORCONSULT AS 
Postboks 626 
1303 SANDVIKA 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/3418-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
16.10.2018 

Uttalelse til varsel om planoppstart Siholmen-Myratangen - Frøya kommune - 
Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt varsel om oppstart av reguleringsendring for Siholmen-Myratangen i 
Frøya kommune. Varselet er datert 8.oktober 2018 og utferdiget av plankonsulent Norconsult 
på vegne av initiativtaker og tiltakshaver Frøya kommune.  
Innspill til planvarselet bes innsendt innen 20.november 2018. 
 
Varselet innebærer en oppstart av arbeidet med å endre eksisterende reguleringsplan med 
den hensikt å legge til rette for ny lokalisering av liggekai på yttersiden av molen i Sistranda 
fiskerihavn. Eksisterende planavgrensning opprettholdes, kaianlegget flyttes, formålet 
småbåthavn oppheves og mindre justeringer i fiskerihavnen vurderes.  
Med visning til varselet, er det uttalt at tiltaket ikke omfattes av konsekvensutrednings-
forskriften. Grunngiving for dette standpunktet er at det ikke tilføres nye virkninger på miljø 
eller samfunn, som følge av re-etableringen av kaianlegget.  
 
Våre innspill og kommentarer  
Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealene i planen og de sjønære 
arealene som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre kommentarer til 
planarbeid er hovedsakelig knyttet til slike sammenhenger.  
 

Vi har nå gått gjennom varselet om oppstart av reguleringsendring for nevnte område på 
Sistranda og har få kommentarer til dette. Varselet er en kortfattet melding med målsetningen 
med arbeidet, hva man ønsker å oppnå, volum og avgrensing på tiltaket og behovet for 
innspill fra myndighetsnivå på et tidlig stadium. 
  
Vi ser av vedlagte varsel om planoppstart og forslag til reguleringsområde, at dette vil kunne 
få virkning på nærliggende statlige anlegg (fiskerihavnen), installasjoner og ansvars- og 
influensområde. Vi har så langt ingen kommentarer til selve planavgrensningen, da denne 
er sammenfallende med eksisterende og vedtatte reguleringsplan for området.  
 

Midt-Norge



 Side 2 

Reguleringsarbeidet må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335).  
 
Det foreligger et referat fra avholdt oppstartsmøte med kommunen der man konkluderer med 
at nødvendigheten av en konsekvensutredning av planforslaget skal utredes og at et 
eventuelt bortfall av nevnte utrednings skal grunngis i varselet. Vi ser ikke at slik begrunnelse 
er gitt. Forslagsstillerens opplysningsplikt til kommunen om planens miljø- og samfunns-
påvirkning er også avgjørende for nevnte beslutning.  
 

Vi viser også i denne sammenheng til Forskrift om konsekvensutredninger nr 854 av 
21.06.2017, §6, bokstav b) og vedlegg I, pkt. 8a - Etablering av innlands vannveier og havner 
for trafikk på innlands vannveier der skip over 1 350 tonn kan seile (mindre tiltak omfattes av 
vedlegg II nr. 10f), samt vedlegg II, pkt.10 e), ii. - Bygging av havner og havneanlegg, herunder 
fiskehavner og offshorerelaterte havner. Opplistede element i nevnte forskrift fordrer en 
konsekvensutredning, særlig med tanke på naturmangfoldet, virkninger på strandsonen, 
forurensning, støyvurdering og trafikale forhold. Man har lagt et godt grunnlag for hva som bør 
utredes i referatet fra oppstartsmøtet. Agendaen kan følges i det etterfølgende arbeidet med 
planen. 
 
Utover dette har man ikke innspill til kommende revisjon av eksisterende reguleringsplan for 
Siholmen/Myratangen.    
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Norconsult AS - Trondheim 

 

   

7031 TRONDHEIM 

  

 

Aslaug Bjørke 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 18/220152-2 5186330 09.10.2018 

     

      

Uttalelse - Detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen - Frøya 

kommune - planID 1620200804 - Varsel om oppstart av reguleringsendring 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid, mottatt 08.10.2018. 

 

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny lokalisering av liggekai ved 

Siholmen. Lokalisering av kaianlegg flyttes øst for eksisterende molo, og formål småbåthavn 

oppheves.  

 

Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart. 

 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Marthe Fjellheim 

fung. seksjonssjef 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 

 

 

 

 

 

Innspill til 1.gangs høring 



       
       
E-postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 763 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  17.01.2019  2018/16901 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  28.11.2018  18/2872 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Thomas Møller, 74 16 81 26 
Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA   

Høringsuttalelse til reguleringsendring for Siholmen og Myratangen - 
Frøya kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 

Landbruk  

Formålet med reguleringsendringen er blant annet ny plassering av liggekai på utsiden av 
eksisterende molo ved Siholmen. Vi kan ikke se at planforslaget innebærer ny omdisponering av 
dyrka jord, i og med at planområdet er det samme som vedtatt plan. Det er positivt at det er tatt inn 
bestemmelser som sikrer ivaretakelse av matjorda for arealer som ble regulert til andre formål i 
gjeldende plan.  
 

Klima og miljø 

Det forstås slik at det nå ikke åpnes for etablering av ny boligbebyggelse i planen. De hensyn vi har 
kommentert i vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet synes i tilstrekkelig grad å 
være ivaretatt i det planforslaget som nå er lagt ut til høring.  
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planendringen. 
 
Med hilsen 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Thomas Møller 
plankoordinator 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76 
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Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 



 
 
 

Region Kystverket Midt-Norge 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/3418-5 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
10.12.2018 

Uttalelse til offentlig høring av detaljregulering for Siholmen og Myratangen - 
Frøya kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt forslag til regulering for Siholmen og Myratangen på offentlig høring. 
Hovedutvalget for forvaltning i Frøys kommune har i møte den 27.11.18 under sak 173/18 
vedtatt å sende detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen med planbeskrivelse, 
plankart og planbestemmelser ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i medhold 
av plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10. 
Frøya kommune er tiltakshaver og Norconsult AS er plankonsulent.  
 

Om planen 
Planforslaget som nå fremmes gjennom offentlig ettersyn, er en detaljregulering 
samsvarende med PBLs §12-3. Planen dekker i det aller vesentligste gnr.22 og 23, med flere 
påfølgende bruksnummer i Hitra kommune og har et samlet areal på ca. 124 daa, herav 53 
daa landareal. Planavgrensningen følger fastlagte eiendomsgrensen på land og går videre 
ut i sjø. Om lag 71 daa sjøareal er satt under regulering. Hensikten med omreguleringen er 
å flytte tidligere planlagt liggekai sør for fiskerikaia, til ny plassering på yttersiden av 
eksisterende molo. Videre har planarbeidet til hensikt å oppdatere planbestemmelser og 
plankart, samt foreta justeringer og korrigeringer i forhold til utnyttelse og eksisterende areal.  
 
Planens forslag til formålsbruk er i hovedsak slik;  
 Bebyggelse og anlegg  
 Næring/fiskeri (sosi 1300) vist med N/F  
 Uthus/Naust//badehus (sosi 1589) vist med S/N  
 Næring/kontor/tjenesteyting (sosi 1800) vist med N/K/T  
 Forretning/kontor (sosi 1810) vist med F/K 
 Forretning/industri (sosi 1812) vist med F/I 
 Forretning/kontor/tjenesteyting (sosi 1813) vist med F/K/T 

 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 Kjøreveg (sosi 2011) vist med SKV 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (sosi 2018) vist med SVT 
 Kai (sosi 2041) vist med SK 
 Havneterminaler (sosi 2042) vist med SHT  

 

Midt-Norge



 Side 2 

 Grønnstruktur  
 Grønnstruktur/adkomst/parkering (sosi 3900) vist med GAP  

 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag  

 Ferdsel (sosi 6100) vist med VFE 
 Havneområde i sjø (sosi 6220) vist med VHS  
 

 Hensynssoner 
 Frisikt (sosi 140) 

 

Planstatus  
Planforslaget er i all hovedsak samsvarende med kommuneplanens arealdel (KPA) og 
Kommunedelplan for Sistranda sine fastlagte bestemmelser og rammer. Innenfor plan-
området er det i dag reguleringsplan for Siholmen – Myratangen fra 2015, som først og fremst 
ønskes revidert.   
 

Merknader til reguleringsplanen  
Vi har nå vurdert planforslaget som er lagt ut, med hensyn på statlige rammevilkår og 
retningslinjer for planarbeider etter plan- og bygningsloven, samt formålsbegrensende vilkår 
nedfelt i havne- og farvannsloven.  
 

Vedlagte planforslag vil etter Kystverket sitt syn, få en viss virkning for statlige anlegg og 
Kystverkets interessefelt, herunder den nåværende statlige fiskerihavnen på Sistranda, 
sjøområdet i og utenfor havnen, samt i planområdets randsone. Vi kan imidlertid ikke se at 
forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til Kystverkets faglige virkefelt, som er 
sjøområdene med tilgrensende landareal. Vi ser heller ikke at reguleringen fører med seg 
noen upåregnelige eller negative konsekvenser for andre interessefelt, som Kystverket er 
satt til å ivareta. 
Vi oppfatter med dette planframlegget å være gjennomførbart med den arealprioritering, 
tiltaksrekkefølge og vedtekter som det legges opp til i forslaget.  
 
 
Utover dette har ikke Kystverket andre kommentarer, merknader eller innspill til fremlagte 
Reguleringsplan for Siholmen og Myratangen. Planen med planbestemmelser kan for vår 
del egengodkjennes som forelagt.  
 
 

Med hilsen 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Fiskeridirektoratet Region Midt Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Norges vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-
Norge 

Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 

Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 



Fra: Erik Wahl [Erik.Wahl@mattilsynet.no] 

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

Kopi: Kristin Margrethe Lysø [Kristin.Margrethe.Lyso@mattilsynet.no] 

Sendt: 29.11.2018 15:09:56 

Emne: Uttalelse til forslag om endring av reguleringsplan for Siholmen og Myratangen, Frøya 

kommune 

Vedlegg:  

Saksnr: 2018/268524 
 
Uttalelse til forslag om endring av reguleringsplan for Siholmen og Myratangen, Frøya 
kommune 
 

Vi viser til brev fra Frøya kommune om dette 28.11.2018, ref STAS/13148 
 

Hensikten med omreguleringen er flytting av liggekai fra lokalitet sør for fiskerihavna i vedtatt plan, til ny 

lokalitet utenfor eksisterende molo ved fiskerihavna. 
 

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene: planter, fisk dyr, mat og drikkevann. Fra de tilsendte 

plandokumentene kan vi ikke se at planen har vesentlig betydning for noen av disse områdene. Mattilsynet 
har derfor ingen merknad til planforslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erik Wahl 
Mattilsynet, Seksjon mat Trondheim og Omland 
 
Telefon: 22 40 00 00 
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal 
postmottak@mattilsynet.no 
 
www.mattilsynet.no www.matportalen.no  
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 Vår dato 

07.01.2019 
Vår referanse 

2018/46017/STNO 
NTNU Vitenskapsmuseet 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 

 
Deres referanse 

18/2872 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Erlings Skakkes gate 47 B +47 73 59 21 45 Staale Normann 

postmottak@museum.ntnu.n

o 
Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 22 53 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Frøya kommune 

 

Rådhusgata 25 

7260 SISTRANDA 

 

 

  

  

Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsendring av reguleringsplan 
for Siholmen og Myratangen, Frøya kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 12.12.2018, i e-post fra Trøndelag fylkeskommune, 
ovennevnte sak til uttalelse. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for kulturminner under vann i Midt-Norge. Vi skal 

vurdere alle planlagte tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til en eventuell konflikt med 

kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 

1978 nr. 50 §§ 4 eller 14. 

 

Frøya kommune ønsker å legge til rette for optimalisert lokalisering av liggekai samt å oppdatere 

reguleringsplanen i henholdt til aktuell og planlagt bruk. Reguleringsplanen åpner for tiltak som 

medfører inngrep i sjøbunnen. NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte i 1995 (vår ref.: 776.24.909) 

en befaring av reguleringsplan (Siholmen AS) for sjøområdet rett nord for det aktuelle planområdet. 

NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte også en befaring i 2012, av planområdet for Frøya kultur og 

kompetansesenter (vår ref.: 2011/13164), sør for det aktuelle planområdet. Det ble ikke påvist 

kulturminner under vann, hverken i 1995 eller i 2011. Det er ikke tidligere gjennomført 

marinarkeologiske registreringer av sjøområdet som omfattes av den aktuelle reguleringsplanen, og 

det kan ikke utelukkes at det eksisterer kulturminner under vann her. NTNU Vitenskapsmuseet 

vurderer imidlertid at det ikke vil være nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk befaring av 

planområdet, særlig på grunnlag av mangelen på funn ved de nevnte befaringene. Vi vil likevel 
anmode tiltakshaver om å utvise aktsomhet ved gjennomføring av tiltak i planområdet. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til reguleringsplanen slik den foreligger, 

men minner om meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som 

kan være fredet eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks 

stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. kulturminneloven § 14 tredje ledd, jf. §§ 8 annet 

ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal 

utføre arbeidet om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

07.01.2019 
Vår referanse 

2018/46017/STNO 

 

 

 

Med hilsen 

 

Marianne Utne Nilsen 

Kontorsjef 

 

For: Bernt Rundberget 

Instituttleder 

 

 

Staale Normann 

Saksbehandler 

 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
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Trøndelag fylkeskommune 

Norconsult AS 
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Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 18/220152-6 STAS/13148 

18/2872 

10.12.2018 

     

      

Uttalelse - Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Siholmen og 

Myratangen . 1. gangs behandling - Frøya kommune 

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 28.11.2018. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Om planforslaget 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for optimalisert lokalisering av liggekai ved 

Siholmen samt å oppdatere planen ihht. nåværende og planlagt bruk. I all hovedsak er 

arealformålene sammenfallende med eksisterende reguleringsplan.  

 

Vurdering av planforslaget 

Statens vegvesen har ingen merknader til arealbruken.  

 

Byggegrense 

Det er tegnet inn en byggegrense mot fv. 714 i reguleringsplanen, men den er ikke målsatt. 

Vi kan godkjenne en byggegrense på 15 meter fra midten av fv. 714. Vi gjør oppmerksom på 

at parkering og lagring omfattes av byggegrensebestemmelsene. Arealet mellom vegens 

eiendom og byggegrense må derfor anordnes slik at dette ikke skjer. Dette bør tas inn i 

planens bestemmelser.  

  



  

 

 

2 

 

 

Avkjørsler 

Det er regulert inn en ekstra avkjørsel fra fv. 714 i forhold til eksisterende reguleringsplan, 

uten at dette er et behov som er synliggjort i planbeskrivelsen. Vi er derfor usikre på om det 

er behov for alle avkjørslene, eller om noen av dem kunne vært slått sammen til felles bruk 

for flere eiendommer. Dette ber vi Frøya kommune svare ut ved vedtak av planen.  

 

Frøya kommune har flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med 

avkjørslene til Coop og ment de har vært trafikkfarlige. I sammenheng med arbeidet med 

reguleringsplanen for Siholmen/Myratangen har Frøya kommune en mulighet til å regulere 

avkjørslene slik at de blir mer hensiktsmessige med tanke på plassering i forhold til 

parkeringen, og få bedre trafikksikkerhet. Det bør ellers knyttes en bestemmelse til samtlige 

avkjørsler som sier de skal bygges i henhold til Statens vegvesens retningslinger. 

 

Faglige råd: 

- det bør lages en bestemmelse som sier at arealet mellom byggegrensen og 

fylkesvegen ikke tas i bruk som parkeringsplass eller areal for lager. 

- dagens avkjørsler til Coop bør reguleres og bygges om, for å gi en bedre plassering 

av adkomst i forhold til parkeringsplassen, og for å bedre trafikksikkerheten. 

- det bør lages en bestemmelse som sier at alle avkjørsler skal bygges i henhold til 

Statens vegvesens retningslinjer.  

 

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen redegjør for hvordan 

faglige råd er tatt inn og/eller vurdert. 

 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

seksjonssjef Marthe Fjellheim  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Vår dato: 17.12.2018 Vår referanse: 201866632-7 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 28.11.2018 Deres referanse: 18/2872 Tore Forbord 

     

Fylkeskommunens uttalelse – endring av reguleringsplan 
for Siholmen og Myratangen i Frøya kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse av 28.11.2018. 

Formålet med reguleringsendringen er bl.a ny plassering av liggekai på utsiden av 

eksisterende molo ved Siholmen. Planområdet fra vedtatt plan opprettholdes. 

Småbåthavn SBH2 med molo/kai er tatt ut av planen. Sistien er tatt ut av planen. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger til ny lokalisering av liggekai øst for 

eksisterende molo for fiskerihavna. Vi forutsetter at endringen ikke får konsekvenser for 

innseilingen til fiskerihavna, det vises i den sammenheng til uttalelsen fra Kystverket 

10.12.2018. 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 

kulturminner på landsiden. Det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 

grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

Saken er oversendt Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi og kulturhistorie som 

skal vurdere evt konflikter med undersjøiske kulturminner/marin arkeologi. Det 

presiseres at reguleringsplanen ikke kan vedtas av Frøya kommune før den er avklart i 

forhold til undersjøiske kulturminner/marin arkeologi. 

 

Når det gjelder forhold til fylkesveg 714 og trafikksikkerhet viser vi til en egen uttalelse 

fra Statens vegvesen, datert 10.12.2018. 

 

Med hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Til: Frøya kommune 
Fra: Øistein Preus Hveding 
Dato 2019-01-18 

 Risikovurdering av støy fra pæling og mulig effekt på laks i merd 

Bakgrunn 

Ved Siholmen i Frøya kommune planlegges det bygging av en liggekai. Kaikonstruksjonen skal festes til 
eksisterende molo og fundamenteres med ca. 50 pæler i sjø (vedlegg 2). Pælearbeidene starter i mars 2019 
og antas å vare ca. 1-2 måneder. Tiltaket medfører ikke utfylling i kaiområdet, men anleggsarbeidene vil 
virvle opp partikler lokalt i sjøen ved kaiområdet. Omfanget av partikkelfrigjøringen er likevel antatt til ikke å 
være så stort at partikkelreduserende tiltak er nødvendig i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Det vil 
imidlertid oppstå betydelig undervannsstøy og vibrasjoner lokalt som en følge av pælearbeidene.  

Måsøval AS har to oppdrettsanlegg med merder for atlantisk laks (Salmo salar) i nærområdet til Siholmen. 
Lokalitet 12993 Lamøya ligger ca. 650 m unna tiltaksområdet, og består av 7 merder. Den andre lokaliteten, 
12361 Bukkholmen S, ligger ca. 1650 m unna, og består av 7-8 merder (se vedlegg 1 for kart). Laksen som 
står i merdene er oppgitt til å være ca. 3-4 kg ved anleggsstart, og skal slaktes høsten 2019. På bakgrunn av 
dette er det derfor oppstått et behov for å svare på følgende problemstillinger knyttet til støy og fisk: 

 Kan det påregnes virkninger for fisk i de nærliggende merdene som et resultat av pælearbeidene?  

 Kan pælearbeidene forårsake fiskedød i merdene, og hva er sannsynligheten for det? 

Grunnlag og begrensninger 
Dette notatet er en kort skrivebordsstudie basert på en overordnet gjennomgang av tilgjengelig kunnskap på 
støy under vann med relevans til mulige effekter på fisk og annet akvatisk liv. I tilgjengelig faglitteratur om 
temaet er det få eksempler på forskning som er gjennomført med relevans til mulig effekt av støy fra pæling 
på laks i merder i norske farvann. I forbindelse med utarbeidelsen av dette notatet er det derfor gjort 
generelle vurderinger for laks i merd på bakgrunn av avstand og omfang for pælearbeidet ved Siholmen. 
Denne risikovurderingen er basert på kunnskapsstatus for temaet fra anerkjente veiledere, internasjonale 
studier, og større en kunnskapsoppsummering lyd under vann utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet i 
2017 (Kvadsheim et al., 2017). I dette notatet er det utarbeidet en kort oppsummering av relevant kunnskap 
om støy i vann, hørsel hos fisk, samt en risikovurdering av tiltaket med konklusjon og tiltaksanbefaling. 
Informasjon om tiltakets tekniske detaljer i forhold til antall pæleslag pr. dag, antatt lydstyrke, og type 
pælehammer som skal benyttes, har ikke vært tilgjengelig i forbindelse med denne risikovurderingen.  

Lyd under vann 
Lyd oppstår når vannmolekylene beveger seg og presses sammen slik at trykket øker. Lydpulser har derfor 
en trykk-komponent som måles i Pascal (Pa) og en partikkelakselerasjon som måles i m/s2. Vann har høyere 
tetthet enn luft da vannmolekyler er mer sammenpakkede. Dette innebærer derfor at lyd som dannes i vann 
beveger seg mye raskere (opptil 5x) enn i luft. Lyd benevnes som regel i desibel (dB) og hertz (Hz), som er 
et mål for henholdsvis volum (lydstyrke) og antall svingninger/sekund (lydfrekvens). Man skiller mellom to 
kategorier for støy i vann; (1) impulsstøy, dvs. korte slaglyder, som f.eks. sprengning, pæling, spunting, 
boring, seismikk og sonar, eller (2) kontinuerlige lyder, som f.eks. støy fra skipspropeller o.l. 
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Støy fra pæling 
Pælearbeid inngår i fundamentering av f.eks. kaianlegg og broer som utføres ved at avlange pæler, som er 
laget av enten stål eller betong, bankes ned i sjøbunnen med en kraftig hydraulisk hammer. Når disse slås 
ned dannes intense kortvarige lyder som kan bre seg utover flere kilometer. Lydens potensiale for spredning 
er avhengig av blant annet hindringer, dybde, om lyden spres i fri sjø eller fra land, sjøtilstand (bølger og 
dønninger), saltinnhold, temperatur og bunnforhold. I umiddelbar nærhet til støykilden (≤ 10 m) kan 

spissnivået av lyden i ekstreme tilfeller være så høyt som opp mot 220 dB re 1 µPa (Kvadsheim et al., 2017). 
Spissnivået fra pæling av ulike typer og dimensjoner av pæler er funnet til å variere mellom 177 – 220 dB, 
målt ca. 10 m fra støykilde. Målt støy er avhengig av størrelsen på hammer, materiale pælene består av, og 
evt. bruk av lyddempende tiltak (Caltrans, 2018a; Buehler et al., 2015). I åpent farvann uten tiltak for 
støydemping, er det funnet at støy fra pæling kan ha potensiell effekt på atferd på fisk ved en avstand på 
inntil 2,5 km fra støykilde (USNRC, 2012). Pæling er ikke veldig utbredt i norske kystområder pr. i dag, og 
det er så langt ikke utført konsekvensvurderinger i Norge på hvordan støy fra pælearbeid kan påvirke 
oppdrettsfisk og miljøet i havet generelt. 

Hørsel hos fisk 
Hørselsevnen hos fisk defineres av om lydstyrken (lydtrykk og partikkelakselerasjon), samt lydens frekvens, 
er innenfor det som er hørbart for den spesifikke fiskearten. Det er derfor svært viktig å kjenne til ulike arters 
hørselsevne og lydtrykksensitivitet for å kunne foreta en konsekvensvurdering av risiko for negative effekter 
av lydforurensning fra pælearbeid. Hørselsorganet hos fisk består av to indre ører som bl.a. er bygget opp av 
fine sensoriske hårceller og otolitter (øresteiner). I de tre otolittorganene i det indre øret hos fisk danner 
hårcellene et sanseepitel som er i nær kontakt med otolittene. Otolittene består av et beinmateriale med høy 
tetthet (2,8 g/cm3), sammenlignet med resten av fisken. Denne tetthetsforskjellen forårsaker en sterkt 
redusert og faseforskjøvet bevegelse når fisken utsettes for et lydstimuli. Det er denne forskjellen i 
bevegelse mellom otolitter og hårceller som fører til at fisken hører. All fisk er på denne måten direkte 
følsomme for lydens partikkelbevegelse (m/s2) (Døving & Reimers, 1992).  

Fisk er veldig sensitiv for lavfrekvent lyd, 1– 200 Hz (som f.eks. pæling og seismikk). Frekvensspekteret hvor 
de kan oppfatte lyd strekker seg trolig langt inn i infralydområdet (< 20 Hz). Hos enkelte fiskearter, som har 
gassfylt svømmeblære, vil otolittorganet i det indre øret også stimuleres indirekte av lydtrykk. Dette skyldes 
hovedsakelig at volumendringen i svømmeblæren kan forplante seg til fiskens otolittorganer og stimulere 
disse. Man skiller mellom fisk med og uten svømmeblære, samt de med åpen eller lukket svømmeblære. 
Såkalte hørselsspesialister (karper, maller- og sildefisk) utgjør 30% av alle fiskearter, og har utviklet en 
meget høy følsomhet for lydtrykk. Torsk (Cadus morhua) er også følsom for lydtrykk (lukket svømmeblære), 
men i betydelig mindre grad enn hørselsspesialistene. Hos hørselsgeneralistene, som f.eks. laks (Salmo 
salar) og ål (Anguilla anguilla), som har åpen svømmeblære, har svømmeblæren ingen funksjon i 
hørselssammenheng. Arter uten svømmeblære, som bruskfisk (f.eks. haier og skate) og flatfisk (f.eks. kveite 
og rødspette), er generelt ikke trykkfølsomme.  

Mulig effekter av støy på oppdrettsfisk 
Virkning av støy fra pæling på oppdrettslaks vil variere fra en lett atferdsendring, til alvorlige ikke-dødelige 
skader og død i ekstreme tilfeller. Ved vurdering av effekt av støy, skiller man mellom a) fysiske 
skadeeffekter (direkte skade), og b) atferdsmessige skadeeffekter (indirekte skade). Noen ganger flyter disse 
effektene sammen, da atferdsmessige effekter kan gi indirekte ikke-dødelige effekter som kan medføre 
redusert fiskehelse og sykdom med økt dødelighet på sikt. Under i Figur 1 er flytskjema for mulige direkte og 
indirekte effekter av støy fra pæling presentert systematisk. Flytskjemaet viser også hvor støyreduserende 
tiltak kan settes inn i før pælearbeidet. 
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Figur 1. Flytskjema for støy fra pæling og påvirkningsfaktorer for oppdrettsfisk (modifisert etter: Kvadsheim et al., 2017). 

Fysiologiske skadeeffekter 
I ekstreme tilfeller ved kraftig lydeksponering (220-260 dB), kan skader og fiskedød oppstå. Akutt dødelighet 
for fisk er som regel begrenset til støykildens nærområde ≤ 10 m (Kvadsheim et al., 2017). Direkte fysiske 
skader (barotraumer) oppstår når brå og store trykkvariasjoner endrer volumet av frie og løste gasser i 
fisken. Trykkvariasjoner vil både kunne endre volumet av frie gasser, som i fiskens svømmeblære, og føre til 
utfelling (bobledannelse) eller absorpsjon av løste gasser i blodet og kroppsvevet. Dette kan igjen føre til 
vev- organskader av varierende omfang (Popper & Hastings, 2009). Avhengig av art, kroppsstørrelse og 
livsstadium, kan konsekvens variere fra direkte død, til blødninger i svømmeblære, riveskader, samt 
blødninger i milt og lever. Hos hørselsspesialister (f.eks. sildefisk) og lydtrykksensitiv fisk med lukket 
svømmeblære (f.eks. torsk), er det dokumentert at både sterk kontinuerlig og pulset lyd, kan føre til skade på 
sensoriske hårceller i det indre øret. Studier har også vist at hørselsgeneralister (f.eks. laks), eksponert for 
pulset seismikklyd og hamringslyd (170-209 dB re 1 μPa), ikke har ført til påviselige skader av sansecellene i 

det indre øret eller midlertidig redusert hørselsevne (Smith et al., 2004, Popper et al., 2004, Halvorsen et al., 
2011). Konklusjonen er derfor at hørselstap inntrer ved betydelig lavere lydtrykk hos fisk som er 
hørselsspesialister, enn hos fisk som mangler spesialtilpasninger for lydtrykkfølsomhet. 

Atferdsmessige effekter 
Det er vist at fisk har en velutviklet sensitivitet for lavfrekvent lyd (1-200 Hz), og påvirkes mest atferdsmessig 
av lydfrekvenser ˂ 200 Hz. All frittlevende fisk er derfor i sitt naturlige habitat helt avhengig av evnen til 

hørsel for overlevelse og reproduksjon. Da dette ikke er direkte relevant for livsutfoldelse for oppdrettsfisk 
som lever innelukket i merder, blir ikke maskering av naturlig lyd i sjø grunnet lydforurensning, og eventuell 
negativ påvirkning av naturlig atferd som en følge av dette, vurdert ytterligere i dette notatet.  

Når fisk utsettes for menneskeskapt støy, som overgår lyder som oppstår naturlig, kan lyden bli en stressor. 
Dvs. en faktor som leder til negativ atferdsendring og fysiologisk stress. Dette kan ha både atferdsmessige 
og endokrine (hormonelle) konsekvenser for fisk, og er særlig relevant i forhold til oppdrettsfisk i merd som er 
avskåret fra å kunne utføre en naturlig fluktrespons fra stressoren (støykilden). 
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Atferdsrespons hos fisk på slagstøy (som f.eks. pæling) starter ofte med en såkalt C-respons, som er en
nerveindusert krumming av kroppen i en «C-form», med en påfølgende rask unnvikelse. I tillegg øker
svømmeaktiviteten, det oppstår trengsel (fisk trenger seg sammen mot nettet), ukontrollert hopping i
overflaten, akutt tømming av tarm, samt fysiologisk stressrespons. Sistnevnte medfører at fisken er i en akutt
fysiologisk tilstand som omfatter bla. økt hjertefrekvens, økt ventilasjonsrate og økt stoffskifte. Evne til å sette
kroppen i stressmodus ved en kraftig lyd er naturlig og helt avgjørende for overlevelse for frittlevende fisk.
For oppdrettsfisk som ikke kan respondere med flukt, kan det oppstå en tilstand av kronisk stress, om
støyeksponeringen er vedvarende over tid. Dette kan igjen føre til redusert immunforsvar. Nedsatt
immunrespons i fisk er knyttet til fiskens endokrine/neurale respons på stress, som medfører utskillelse av
hormoner (adrenalin og kortisol). Studier har vist at kronisk stress (et vedvarende forhøyet plasmanivå av
kortisol i blodet) har en reduserende effekt på antistoffproduserende lymfocytter (celler som styrer
immunrespons), som over tid kan føre til nedsatt effekt av immunforsvaret, og dermed øke mottakeligheten
for bakterier, virus og soppinfeksjoner (Wendelaar-Bonga, 1997).

Risikovurdering
For å kunne vurdere risiko for fiskedød og ikke-dødelige atferdsmessige virkninger og i oppdrettsanleggene
ved Siholmen, er kjennskap til en rekke fysiske og biologiske faktorer knyttet til anleggsarbeidet og laksens
egenskaper avgjørende. I en studie av Hastings & Popper (2005), er det beskrevet åtte faktorer som er av
avgjørende betydning for skadepotensiale av pælelyd for fisk (se Tabell 1 under).

Tabell 1. Faktorer av betydning for pælelydens skadepotensiale for fisk.

Faktorer Beskrivelse

A
bi
ot
is
ke
fa
kt
or
er

1 Distanse/effektsoner Avstand fra støykilden til objekt

2 Materiale og størrelse Materialtype og størrelse på pæl/pælehammer

3 Vanndybden Dybden i tiltaks- og influensområdet

4 Fysiske faktorer Luftmetning (bobler), vannoverflaten, bunnforhold, saltinnhold og temperatur

Bi
ot
is
ke
fa
kt
or
er

5 Fiskens lokalisering Fiskens lokalisering i vannsøylen (overflate – midt – bunn)

6 Kroppsstørrelse Fiskens kroppsstørrelse/stadium

7 Fiskeart Hørselsorgan og type svømmeblære

8 Kondisjon Fiskens helsetilstand ved anleggsstart

Effektsoner for støy
Avhengig av faktorer beskrevet i Tabell 1, vil effekten av impulslyd fra pæling ha ulike effektsoner i sjøen
etter hvilken avstand de har fra lydkilden. I Figur 2 er dette forsøkt visualisert, hvor de ulike sonene i farger er
effektsoner for fisk eksponert for støy og det røde området i midten representerer støykilden. Effektsonene er
definert som følger: A) Høresonen , der den spesifikke fiskearten kan oppfatte lyden; B) Terskelsone for
atferdsendringer ( s p i s s n i v å a v l y d e n 1 5 0 d b ) , h v o r l y d s t y r k e n k a n m e d f ø r e e n a t f e r d s m e s s i g e f f e k t ; ( C )
Maskeringssonen , maskering av naturlig bakgrunnsstøy, samt alvorlige atferdsmessige forstyrrelser kan
oppstå, D) Nærsonen, h v o r s t ø y e k s p o n e r i n g e n , a v h e n g i g a v s p i s s n i v å n æ r k i l d e n 2 0 6 d B , v i l k u n n e
medføre fiskedød eller alvorlige ikke-dødelige skader (Richardson et al., 1995; Kvadsheim et al., 2017).
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Figur 2. Effektsoner og mulig spredning for undervannsstøy fra pælearbeid (modifisert etter Richardson et al., 1995). 

Støyberegning 
For å finne hvilken effektsone oppdrettsanleggene ved Siholmen havner i, må man foreta en støyberegning. 
Det er utarbeidet enkle beregningsmodeller som kan benyttes for å gjennomføre beregninger av støynivå og 
lydutbredelsestap i vann ved ulike avstander fra kilde til objekt. For å kunne foreta en slik beregning trenger 
man derfor å vite avstand fra støykilden til objektet, samt målt eller antatt lydnivå ca. 10 m fra støykilden. 
Avstanden mellom støykilden og merdene ved anlegg 12993 Lamøya, ligger på ca. 650 m. For anlegg 
12361 Bukkholmen S, er avstanden ca. 1650 meter unna (se vedlegg 1).  

For å beregne lydutbredelsestap i vann, skiller man i teorien mellom sfærisk lydutbredelse som forekommer 
når lyden kan ekspandere fritt i vannmassene, og sylindrisk lydutbredelse som skjer når lyden spres i en 
sylindrisk form fra land (se Figur 2 for visualisering). I tillegg kommer fysiske menneskeskapte hindringer, 
dybde rundt influensområdet for lyden, samt bunnsubstratets struktur m.fl. (se Tabell 1, faktor 1-4).  

I veileder for konsekvensvurdering av undervannsstøy fra pæling i vann, utarbeidet av amerikanske veg- og 
miljømyndigheter (Caltrans, 2018a; Buehler et al., 2015), er det beskrevet en formel for praktisk beregning 
av lydutbredelsestap (Practical Transmission Loss Model) for undervannslyd (Caltrans, 2018b):  

TL (dB) = F*Log (D1/D2) 

Formelen er utarbeidet for bruk ved konsekvensvurderinger, og er godkjent av føderal fiskerimyndighet i 
USA1 (Caltrans, 2018b). I formelen er lydutbredelsestap (TL) angitt i desibel, og (F) konstant for demping 
(avhengig av fysiske forhold). D1 angir distansen fra målepunkt for støykilden til objekt (normalt 10m fra 
støykilden), og D2 er total distanse fra støykilde til objekt.
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Konstanten for demping (F) ved lydutbredelse i vann kan angis til å være mellom 5 – 30, og er et uttrykk for 
lydens reduksjon i dB pr. dobling i avstand fra støykilden. Slik formelen er satt opp gir den et negativt tall, 
som da blir estimert støyreduksjon fra støykilden til objektet (oppdrettsanlegget). Konstant for lyddemping (F)
i formelen er avhengig av om det er sfærisk eller sylindrisk lydutbredelse, samt en rekke andre fysiske 
faktorer som kan påvirke spredningen (se Tabell 1, faktor 1-4).  

I praktisk bruk er det sjelden forhold som tilsier ren sfærisk eller sylindrisk lydutbredelse, og lydsignaler vil 
alltid påvirkes av refleksjon og refraksjon i mediet. I litteraturen er lydutbredelse i de fleste tilfeller vurdert til å 
ligge et sted midt imellom 3-6 dB pr. dobling av avstand fra støykilde. I tråd med tidligere arbeid er det i dette 
notatet antatt et lydutbredelsestap på ca. 4,5 dB/ F = 15. Dette er antatt å være gyldig for de fleste forhold i 
praksis (Caltrans, 2018a; Buehler et al., 2015). For å finne korrekt konstant F kan man bytte ut (D1/D2) med 
0,5 i formelen. Når F = 5, blir dempingen 1,5 dB pr. dobling i distanse, og når F = 30, blir dempingen 9 dB. 
Formel for lydutbredelse fra pælearbeidene ved Siholmen, med utgangspunkt i en konstant på 15 
(støyreduksjon på 4,5 dB pr. dobling av avstand) blir da som følger: 

TL = 15*Log (10/650) = -27 dB (Lamøya) 

TL = 15*Log (10/1650) = -33 dB (Bukkholmen S) 

Beregningene over viser at ved en avstand på hhv. 650 m og 1650 m, vil det kunne oppstå en støyreduksjon 
på hhv. 27 dB og 33 dB. Om man tar utgangspunkt i en antatt utgangsverdi på 200 dB ved støykilde, vil det 
da være et antatt lydnivå på hhv. 173 ved Lamøya og 167 dB ved Bukkholmen S. Det er imidlertid viktig å 
understreke at for å finne eksakte verdier, må det gjennomføres pålitelige lydmålinger med hydrofon i 
nærmeste merd og 10 m fra støykilde under forhold som er representative for når pælearbeidet skal uføres. 

Grenseverdier for undervannsstøy 
I Norge er det pr. i dag ikke satt spesifikke grenseverdier for støy fra pælearbeid relatert til fisk og marine 
pattedyr. I USA har NMFS1, som er føderal fiskerimyndighet, i samarbeid med fiskefaglige eksperter fra en 
rekke føderale miljø- og vegmyndigheter, vedtatt felles prinsipper for grenseverdier (Tabell 2) for fisk ved 
eksponering for undervannsstøy fra pælearbeider (Buehler et al., 2015; Caltrans, 2018a; FHWG, 2008).  

Tabell 2. Grenseverdier for undervannsstøy for fisk (Buehler et al., 2015). 

Effect Metric Fish mass Threshold 

Onset of physical 
injury 

Peak pressure N/A 206 dB (re: 1 µPa) 

Accumulated Sound Exposure 
Level (SEL) 

≥ 2 g 187 dB (re: 1µPa2•sec) 

< 2 g 183 dB (re: 1µPa2•sec) 

Adverse behavioral 
effects 

Root Mean Square Pressure 
(RMS) 

N/A 150 dB (re: 1 µPa)  

1 National Marine Fisheries Service (NMFS) er USAs føderale myndighet for forvaltning av nasjonale marine ressurser. NMFS skal ivareta og opprettholde 
fiskeriene gjennom å fremme bærekraft ved å forebygge tapt økonomisk potensial knyttet til overfiske og forringede habitater. 
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Alle grenseverdiene i Tabell 2 over er oppgitt i desibel (dB). Det er angitt absolutt terskelverdi for fysisk 
skade og/eller fiskedød for individer over og under 2g (maksverdi og gjennomsnitt), samt terskelverdi for 
atferdsendringer hos fisk. Verdiene for skade/død er beregnet som «Peak Pressure», som er maksverdi for 
lydtrykk for ett enkelt pæleslag, og er oppgitt i desibel (dBpeak), samt SEL «Accumulated Sound Pressure», 
som er «støydosen» fra et visst antall pæleslag over et gitt tidsrom. Terskelverdi for atferdsendring hos fisk 
er oppgitt i dB og beregnet som RMS (gjennomsnittlig lydtrykknivå). 

Støydempende tiltak 
I litteraturen er det nevnt flere tiltak som kan benyttes for å redusere rekkevidden for skadelig støy i vann.  
Dette inkluderer blant annet boblegardiner, innkapsling av pæler, isolerende dammer, samt pæler/hammere 
designet for å avgi mindre støy (Buehler et al., 2015). Foruten boblegardiner, er de fleste av disse tiltakene 
lite egnet for bruk med relevans til forhold og omfang for pælearbeidet ved Siholmen.  

Boblegardin er et effektivt tiltak for å dempe undervannsstøy som enkelt kan tilpasses til ulike typer forhold 
og dimensjoner. Det er vist at bruken av tiltaket kan gi en støydempende effekt på ca. 10 dB ved en avstand 
på ca.10 m fra støykilden, avhengig av type gardin og antall sjikt (Buehler et al., 2015; USNRC, 2012). Nyere 
erfaringer fra en tilsvarende sammenlignbar problemstilling i Norge i 2017 viste at en 3-sjikts boblegardin 
montert ca. 40m fra en undervannsdetonasjon i en bukt, ga en anslått lydtrykkreduksjon på ca. 33-37 dB, 
målt i oppdrettsanlegg for laks ca. 600 m unna støykilden (pers. medd. Ian Castle, 2019, SCANTECH). 
Forhold i sjø ved overstående eksempel kan imidlertid ikke sammenlignes direkte med forhold ved Siholmen, 
men gir en pekepinn på muligheter ved bruk av boblegardin som lydtrykkreduserende tiltak. 

Boblegardin er en installasjon som enten består av en lengere rekke med sammenkoblede små luftdyser, 
eller lange perforerte slanger, som senkes ned på bunnen og tilføres luft fra spesialkompressorer. Gardinen 
kan etableres i flere sjikt, og kan dermed danne en vegg med flere lag av små luftbobler. Tiltaket virker på 
den måten at boblene i vannet, i motsetning til vann, komprimeres lett ved plutselige trykkendringer (se Figur 
3). Når lydtrykket fra pæleslaget treffer boblegardinen, komprimeres boblene og reduserer dermed støyen. 
Noe lyd absorberes i og noe lyd reflekteres inn mot kilden.  

Figur 3. Boblegardiner i 2-3 sjikt for demping av impulsbølger av slagstøy fra pælearbeid (fig. Norconsult, 2018).
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Konklusjon og anbefalinger 
Lydens bevegelse i vann er opptil fem ganger raskere enn i luft, og slagstøy fra pælearbeid vil kunne 
oppfattes av fisk på svært store avstander. Dagens kunnskapsstatus på skadeeffekter for oppdrettslaks av 
støy fra pæling er begrenset. Pr. i dag er det få relevante erfaringer fra Norge. I denne risikovurderingen er 
det derfor forsøkt å vurdere problemstillingen med grunnlag i relevante internasjonale studier, samt 
anerkjente grenseverdier og metoder for beregning av støyreduksjon i vann. Videre er det lagt til grunn 
«verste-tilfellet» som en sikkerhet etter føre-var-prinsippet. 

Ved bruk av formel for utbredelse av undervannsstøy er det er det gjort en foreløpig beregning av 
støyreduksjon på hhv. 27 dB og 33 dB for gitte avstander til oppdrettsanleggene ved Siholmen.   

Faktiske kildestyrker er foreløpig ukjent. På bakgrunn av manglende data og angitt omfang for pælearbeidet 
ved Siholmen, er derfor foreløpig antatt verdi for spissnivå 10 m fra støykilde satt til 200 dB relativt 1 μPa. 

Dette er et «verste-tilfellet» anslag, da det foreløpig er mye usikkerhet knyttet til beregningen grunnet 
manglende kildedata. Om man går ut ifra beregningen med formel for lydutbredelse, vil støynivåene ved 
anleggene da være hhv., 173 dB for Lamøya og 167 dB for Bukkholmen S. Ved bruk av velfungerende 3-
sjikt boblegardin som tiltak for støydemping, kan man med et forsiktig anslag trolig forvente en ytterligere 
støyreduksjon 15-20 dB om forholdene for etablering av tiltaket er gunstige ved Siholmen. Man kan da 
oppnå et støynivå som er akseptabelt iht. terskelverdier vist i Tabell 2.  

Det er svært viktig å presisere at overstående vurderinger er basert på usikre antakelser, og må 
kvalitetssikres med pålitelige støymålinger med hydrofon ved støykilde og i merd.  

Med overstående forbehold kan følgende konklusjoner oppsummeres: 

 Undervannsstøy fra pælearbeidet ved Siholmen vil ikke medføre akutt fiskedød, verken ved Lamøya (650 
m) eller Bukkholmen S (1650 m). 

 Atferdsendringer og fysiologisk stressrespons kan oppstå ved begge anleggene dersom pælearbeidet 
medfører støynivå i merd over terskelverdi. Fysiologisk stressrespons kan føre til en tilstand av kronisk 
stress som kan øke risikoen for sykdom og økt dødelighet i anleggene. 

 Det bør utføres måling av undervannsstøy med hydrofon 10 m fra støykilde og i nærmeste merd ved 
begge anleggene ved oppstart av arbeidet. For målingen anbefales det å benytte tre hydrofoner senket 
ned i merd til hhv. 10, 20 og 30 meters dyp. Det må brukes kompetent personelt og egnet utstyr til 
støymålingene. Dette gjelder spesielt kildestyrkemålingene, som stiller store krav til målområdet, 
målefrekvens og andre egenskaper til den samlete målekjeden (fra hydrofon til avlest verdi). 

 Dersom støymålinger viser uakseptable støynivå i merd, anbefales det bruk av velfungerende 3-sjiktet 
boblegardin i kaiområdet rundt tiltaksområdet under hele pælearbeidet. 

 Kameraovervåkning i merd av mulig atferdsrespons under pælearbeidet bør vurderes.  
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Vedlegg 1: Oversiktskart med avstander til oppdrettsanlegg 
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Vedlegg 2: Snitt av liggekai ved Siholmen 
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Til: Frøya kommune v/ Stian Aspaas Haugen
Fra: JOLRo
Dato 2019 - 02 - 06

Ny trafikkløsning i detaljregulering Siholmen Myratangen

Hensikt

Det er gjort en vurdering av hva som kan gjøres for å bedre trafikksituasjonen ved Coop Sistranda. Det er
kommet frem til en anbefalt løsning som er utdypet og argumentert for i dette notatet.

Anbefalt løsning

Den anbefalte løsningen går i korte trekk ut på følgende (Se Figur 1 for utklipp av skisse) :

- Å etablere nye busslommer på begge side r av Nordfrøyvegen.
- Eksisterende gangfelt flyttes.
- Det anbefales å legge inn fartshumper i gangfelt over Nordfrøyvegen
- Etablering av fortau gir tydeligere skille mellom trafikantgrupper, mindre utflytende areal og en bedre

situasjon for myke trafikanter.
- I nnkjøring forbudt ved bedehuset/butikk. Kun utkjøring.
- Varelevering skal foregå ved å kjøre inn på ny veg til Siholmen etterfulgt av gjennomkjøring av

området ved Coop. Utkjøring ved Bedehus/butikk.
- I henhold til reguleringsplan flyttes en samleveg på østs iden og en adkomstveg stenges og gjøres

om til GS - veg.
- En tredje adkomstveg på vestsiden av fv. 714, som i dag har felles utkjøring med den stengte

adkomsten , må flyttes nordover. Nord for gangfelt mellom holdeplassene.

Dagens kollektiv løsning er ikke i henhold til vegnormalene. Det foreslås ny sørgående løsning i samme
område som dagens, og ny nordgående løsning i tilknytning til næringsområdet N/K/T. Ny p lassering av
kollektivpunkte r er god og løsningen er godt definert. Løsningen gir god trafikksikkerhet og fremko mmelighet
for både kjørende og fotgjengere.

Situasjonen kommer nok til å forbli som den er en stund, men det vi tar inn i planen må passe med en
fremtidig permanent løsning for hele området. Den anbefalte løsningen er kompatibel med å beholde dagens
løsni nger på vestsiden av Nordfrøyvegen og kan dermed bygges uten å utføre større endringer . Ettersom
ny tt kjøremønsteret ikke kan komme på plass før ny veg er bygget , kreves rekkefølgebestemmelser på dette.
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Figur 1: Skisse av anbefalt løsning. 

 

 

Behov for gjennomkjøring.  

Vi mener utkjøring gjennom den lille adkomsten ved Coop bør opprettholdes, men reguleres til kun utkjøring. 
Innkjøring forbudt. Dette på grunn av kjøremønster ved varelevering og ønske om å minimere behov for 
rygging inne på tomten. Adkomst for varelevering vil da skje fra ny adkomstveg lenger nord og påfølgende 
utkjøring i envegsregulert adkomstveg. 

Ved at utkjøring opprettholdes for den lille adkomsten vil kjøring til drivstoffpumpene fungere bedre enn om 
avkjørsel stenges. 

 

Kantstopp for buss 

Vi vurderer det som uheldig med kantstopp i dette området på grunn av risiko for forbikjøring av busser. Ved 
forbikjøring er det stor fare for påkjørsel av kjøretøy som kommer inn på Nordfrøyvegen fra kryss og 
avkjørsler og kryssende fotgjengere som skjules av bussen. Både påkjørsel av myke trafikanter og 
sidekollisjoner har høyt skadepotensiale. Ved nybygging i henhold til dimensjoneringsklasse Hø2 (håndbok 
N100) skal holdeplasser utformes som lomme. Det er derfor ikke valgt en løsning med kantstopp.  
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Dimensjoneringskriterier og geometri 

Vegene dimensjoneres etter ny håndbok N100 (2018). 

Fv. 714 Nordfrøyvegen gis dimensjoneringsklasse Hø2. Vegen går gjennom et lokalt sentrum/tettsted. Det er 
fartsgrense 50 km/t på stedet i dag, og denne fartsgrensa legges til grunn for reguleringsplanen. Gangveg 
utformes som fortau.  

Stoppsikt ved fartsgrense 50 km/t, Ls = 45 m, ligger til grunn for sikt i kryss og avkjørsler.  

Følgende normalprofiler er lagt til grunn for veger med bredde 7,5 m (Figur 2): 

 
Figur 2: Normalprofiler. 

Kjørebanebredde er 3 m med 0,75 m skulder der hvor det ikke er kantstein, og 0,25 m kantsteinsklaring 
langs kantstein. Fortausbredde er satt til 3 m (asfaltert bredde) + 0,25 cm grusskulder mot sideterreng. 
Utenfor bedehuset/butikken er det regulert 4 m til fortausareal for å gi handlingsrom til fortau med drenering.  

Lokalveger til Siholmen er dimensjonert etter dimensjoneringsklasse L1 (lokalveg), 7,5 m bredde, med 
nedsatt fartsgrense 50 km/t (tettbygd strøk).  

Lokalvegen langs havna (i bukta) gis dimensjoneringsklasse L1 (Lokalveg) med bredde 6,5 m for å 
tilfredsstille minstekrav til bredde i denne dimensjoneringsklassen. Adkomst med lastebil til kontor-
/næringsarealet er sikret fra sør, men på grunn av uavklart situasjon er det noen fravik knyttet til 
breddeutvidelse, sporing og trafikkløsning i nord. Dette er videre forklart i avsnitt om fravik. 

Nordgående busslomme har fullgod standard, lengde 70 m. Sørgående busslomme ligger utenfor 
planområdet, men for å vise en helhetlig kollektivløsning i området er den skissert utbedret i henhold til 
utbedringsstandard (lengde 54 m). Det er kort avstand mellom kryss og avkjørsler og dermed ikke mulig å 
oppnå fullgod standard. 
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Sikt i noen kryss dimensjoneres med ÅDT over 500 i sekundærveg for å møte fremtidig vekst, dette gir krav 
til siktlengde 10 m inn i sekundærveg. Adkomstveger, som den envegskjørte adkomstvegen, dimensjoneres 
med ÅDT under 500 og har derfor krav til siktlengde 6 m inn i sekundærveg. 

 

Fravik i nord  

I nordøstre hjørne av planen ligger et kryssområde delvis innenfor planavgrensningen. Kryssutforming er 
hentet fra gjeldende reguleringsplan (2004). Norconsult har av Frøya kommune blitt bedt om å regulere 
samme situasjon som eksisterende reguleringsplan i dette området, se figur 3 nedenfor. Det er derfor ikke 
gjort endringer i trase og kryssplassering/utforming. En helhetlig løsning for adkomst og internveger i dette 
området må avklares i fremtidig reguleringsplan for området.  

 
Figur 3: Skjermdump fra eksisterende plankart. 
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Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620200804  

Arkivsaksnr.: 18/2872    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

REGULERINGSENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SIHOLMEN 

OG MYRATANGEN 1. GANGS BEHANDLING 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Siholmen og 

Myratangen (1620200804) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 

datert 22.11.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og 

bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i kommunestyret sørge for at planens innhold 

og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle 

mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering for 

Siholmen og Myratangen PlanID 1620200804, vedtatt 05.11.2004, inkludert alle 

senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 

ny detaljregulering for Siholmen og Myratangen PlanID 1620200804. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 22.11.18 

2. Planbestemmelser, datert 22.11.18 

3. Plankart, datert 22.11.18 

4. ROS- analyse, datert 00.00.00 

5. Høringsuttalelser samlet 

6. Merknadsbehandling 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Referat oppstartsmøte 

2. Planforslag, datert 16.11.18 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Innledning: 



Frøya kommune har tatt initiativ til å optimalisere lokaliseringen av planlagt liggekai ved 

Siholmen som vist i reguleringsplan for Siholmen og Myratangen, PlanID 1620200804. 

Bakgrunnen for dette er at tidligere planlagt lokalisering ikke lar seg gjennomføre av 

økonomiske årsaker.  

 

Det er utarbeidet et forprosjekt som har vurdert gjennomførbarhet for en liggekai øst for 

eksisterende molo for fiskerihavna. Dette forprosjektet legges til grunn for reguleringsendring 

av vedtatt reguleringsplan. 

Det er i vedtatt plan regulert til småbåthavn i planområdets sørlige del. En småbåthavn 

betinger utdyping av sjøområdene. 

 

Beskrivelse av område: 

Planområde ligger sør for Siholmen. Sjøarealet vender ut fra Fosen verkstedservice, COOP 

Extra og landbruksareal i nord.  Planområde består av et variert innhold av ulike formål, men i 

hovedsak er disse næringsrettet og sjørelatert. Blant annet omfatter planområde dagens 

fiskerihavn på Sistranda. 

I dag foregår det forretnings- og verkstedsvirksomhet i sørlige deler av planområdet rett ved 

siden av Sistranda gravlund. Den nordlige delen domineres av fiskerihavna som ligger inn til 

Siholmen. Midt i planområdet ligger forretningsvirksomheten knyttet til Coop. Det drives 

fortsatt jordbruk i nordvestlig del av planområdet 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Siholmen og Myratangen er utarbeidet av Norconsult på vegne 

av Frøya kommune.  

Det planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart i målestokk 1:2000 A2, datert 22.11.18.  

- Reguleringsbestemmelser datert 22.11.18.  

- Planbeskrivelse datert 22.11.18 

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for følgende:  

Flytting av liggekai fra lokalitet sør for fiskerihavna i vedtatt plan til ny lokalitet utenfor 

eksisterende molo ved fiskerihavna. Videre har planarbeidet hatt som hensikt å rydde opp i en 

del uklarheter, og oppdatere planbestemmelser og plankart. Underveis i prosessen er det også 

foretatt en del justeringer og oppdateringer i henhold til eksisterende bebyggelse og utnyttelse 

av de ulike områdene.  

 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshavere i planområdet, se Planbeskrivelse. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA) og Kommunedelplan 

for Sistranda sine bestemmelser og rammer. Det er gjort mindre endringer gjeldende 

Reguleringsplan sine formål som ikke endrer intensjonen med området.   

 

Vedtatt plan og omfatter følgende arealformål: Undervisning, Andre typer bebyggelse og 

anlegg, grav- og urnelund, forretning/kontor, Forretning/industri, Næring/ 

kontor/tjenesteyting, Veg, Kjøreveg, Annen veggrunn, Kai, Turveg, Ferdsel i sjø, 

Småbåthavn, Fiskebruk, Frisikt.  



 

Planforslaget medfører ingen ny omdisponering av dyrket areal.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er videreført i Kommunedelplan for Sistranda som 

detaljeringssone- Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Reguleringsplaner for Siholmen-

Myratangen er sist vedtatt med endringer 05.11.2015. 

 

Planforslaget har følgende avvik fra gjeldende plan: 

 

 Optimalisering og flytting av liggekai 

 Planlagt molo tas ut av planen 

 Småbåthavn til lands tas ut av planen og erstattes med sjøhus og naustområde. 

 Småbåthavn til sjøs tas ut av planen og erstattes med Ferdsel (sjø).  

 Adkomstvei til F/I er tatt ut av planen pga. løsningen er vurdert som uhensiktsmessig.  

 Adkomstvei til Grav- og urnelund er tatt ut av planen pga. løsningen er vurdert som 

uhensiktsmessig. I tillegg er Grav- og urnelund regulert i forhold til eiendomsgrense 

og det er avsatt grønnstruktur/parkering i front mot Fv. 714. 

 Sistien er tatt ut av planen ved Fiskerihavna. Etablert vei dekker behovet for turvei. 

Sistien er erstattet med adkomstvei til naustområder sør for Fiskerihavna. Denne kan 

også benyttes som turvei. 

 Frøya og Hitra Pinsemenighets eiendommer gbnr. 23/24 og 23/122 er skilt ut med 

eget formål fra forretning/kontorformål som det lå under tidligere. Nytt formål er 

Forretning/kontor/tjenesteyting.  

 Gbnr.23/6 (23/6/1) festes av Trøndelag fylkeskommune er omregulert fra 

Undervisning til Næring/fiskeri som er nytt formål i fiskerhavna ellers. Det er ønskelig 

fra kommunens og kystverkets side at arealet i fiskerihavna er regulert enhetlig til 

sjøhus og naust knyttet til fiskeribasert næring.    

 Fiskerihavn er har fått nytt formål som ligger innenfor næring. Hensikt er at all 

aktivitet i havna skal relateres til fiskeribasert næring. På landsiden kan kun sjøhus og 

naust knyttet til denne type næring tillates.  

 Del av industriområdet F/I som lå i sjø er erstattet med slipp. Dette fordi arealet var av 

uhensiktsmessig størrelse. Aktivitet i området vil være relatert til slipp.  

 

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Frøya kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 09.10.2018 og kunngjorde det i avisa HitraFrøya og 

kommunens hjemmesider samme dag. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som 

vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor og referert i eget vedlegg. 

 

Offentlig myndighet og private 

høringsinnspill 

Tiltak i plan 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 19.11.18: 

 

1. Frøya kommune har sendt endringer i 

kommunedelplanen for Sistranda på 

en begrenset høring, der bl.a. 

 

 

1. Vurdering framgår av planforslag 

 

 



områder med åpning for boliger på 

Siholmen endres. Ved 

reguleringsendring for Siholmen og 

Myratangen må det vurderes om 

flytting av liggekai ved Siholmen vil 

medføre øket støybelastning for 

eksisterende og framtidig 

boligbebyggelse i området. 

2. Ny kailøsning medfører bl.a. 

nedsetting av peler i sjøbunnen. Det 

foreslås også endringer i arealbruk for 

område som tidligere er avsatt til 

småbåthavn. Når det gjelder 

forurenset grunn må det gjøres en 

vurdering om grunnen i planområdet 

kan inneholde miljøgifter som skyldes 

tidligere arealbruk eller diffus 

forurensning. Avrenning fra tidligere 

virksomhet eller deponi av 

forurensede masser på den aktuelle 

eiendommen kan være mulige 

forurensningskilder. Dersom det er 

grunn til å tro at grunnen kan være 

forurenset må det gjøres en 

miljøteknisk undersøkelse av 

grunnen. 

3. Det er viktig at det sikres høy 

arealutnytting og en effektiv 

arealbruk i sentrale 

utbyggingsområder. Dette må 

hensyntas i det videre arbeidet, f.eks. 

ved å angi minimumskrav for 

arealutnytting. 

4. Det fremgår av oppstartsvarsel at 

støy er vurdert som et aktuelt tema, 

men ikke hvorfor planen kan gi 

endret støysituasjon. Dette må 

fremkomme av høringsforslaget. 

5. Den aktuelle planen befinner seg i et 

område som potensielt kan bli berørt 

av stormflo og havnivåstigning. I 

henhold til plan- og bygningsloven § 

28-1 kan grunn bare bebygges 

dersom det kan dokumenteres at det 

foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot 

fare eller vesentlig ulempe som følge 

av naturforhold. Vurderinger knyttet 

til dette, og eventuelle tiltak, bør tas 

inn i ROS-analysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Det er ivaretatt gjennom 

planbestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Det er angitt minimumskrav i 

området som ikke er bebygd 

Næring/kontor/tjenesteyting. 

 

 

 

 

4. Framgår av planforslag. 

 

 

 

 

5. Framgår av planforslag og ROS- 

analyse. 

 



Sør- Trøndelag Fylkeskommune 18.10.18 og 

12.11.18: 

 

1. Vi oppfatter at trafikale 

forhold/trafikksikkerhet i fht 

adkomst, er en del av det som skal 

utredes i planarbeidet. Vi vurderer at 

det er liten risiko for at planen vil 

komme i konflikt automatisk fredete 

kulturminner på landsiden. 

2. Trøndelag fylkeskommune er fester 

av eiendommen Siholmen Brygge i 

Frøya kommune, Gnr. 23, Bnr. 6, 

Fnr. 1. Det er ønskelig for Trøndelag 

fylkeskommune å spille inn forslag 

om endring av formål for 

eiendommen slik at den kan benyttes 

til privat næring og fortsatt være til 

nytte for næringslivet på Frøya. 

 

 

 

1. Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

2. Område avsettes til Næring/fiskeri, i 

tråd med bruken av fiskerihavna. 

Kystverket 16.10.18: 

 

1. Vi viser til Forskrift om 

konsekvensutredninger nr 854 av 

21.06.2017, §6, bokstav b) og 

vedlegg I, pkt. 8a - Etablering av 

innlands vannveier og havner for 

trafikk på innlands vannveier der skip 

over 1 350 tonn kan seile (mindre 

tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10f), 

samt vedlegg II, pkt.10 e), ii. - 

Bygging av havner og havneanlegg, 

herunder fiskehavner og 

offshorerelaterte havner. Opplistede 

element i nevnte forskrift fordrer en 

konsekvensutredning, særlig med 

tanke på naturmangfoldet, virkninger 

på strandsonen, forurensning, 

støyvurdering og trafikale forhold. 

Man har lagt et godt grunnlag for hva 

som bør utredes i referatet fra 

oppstartsmøtet. Agendaen kan følges 

i det etterfølgende arbeidet med 

planen. 

 

 

1. Tas til etterretning. Virkninger av 

planforslaget er beskrevet i kap. 5. 

NVE 20.11.18: 

 

1. Planområdet ligger under marin 

grense og det er registrert marine 

avsetninger her. I den forbindelse må 

det gjennomføres en geoteknisk 

 

 

1. Det foretas en geoteknisk vurdering 

av område. Resultat av undersøkelsen 

vil vise hvordan geoteknisk 

prosjektering legges til grunn.  



vurdering av grunnforholdene. 

Dersom det planlegges utfylling på 

sjøbunn i forbindelse med opprettelse 

av molo/kaianlegg/mm må det også 

gjøres en geoteknisk vurdering her. 

Dersom kvikkleire blir påvist og 

topografien tilsier at skredfare kan 

være tilstede, anbefales at de samme 

krav legges til grunn for den 

geotekniske prosjekteringen som ved 

byggevirksomhet innenfor faresoner. 

For mer informasjon om hvordan 

ivareta hensyn til fare for 

kvikkleireskred viser vi til NVE-

veileder 7/2014. 

2. NVE har ikke registrert 

kvikkleiresoner i planområdet, men vi 

gjør oppmerksom på at det også kan 

finnes skredfarlige kvikkleireområder 

utenfor de angitte faresonene. 

Faresonene er resultat av en regional 

kartlegging og har først og fremst 

hatt som mål å lokalisere og 

klassifisere områder hvor det kan 

være fare for store skred. Det er 

derfor alltid nødvendig at 

forekomster av kvikkleire kartlegges 

og skredfare vurderes ved inngrep i 

områder med marin leire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eventuelle områder med kvikkleire 

vil bli kartlagt gjennom den 

geotekniske undersøkelsen. 

Frøya og Hitra pinsemenighet 16.10.18 

 

1. Frøya og Hitra pinsemenighet er eier 

av eiendommen g.nr. 23 b.nr. 24 og 

innkjøpt tilleggsareal g.nr. 23 b.nr. 

122. Bygget som står på eiendommen 

inneholder forsamlingslokalet Betel, 

taxisentral for Frøya Taxi og 4 

utleieleiligheter. Alt dette betyr stort 

behov for parkeringsplasser, noe som 

er bakgrunn for at tilleggsarealet ble 

kjøpt.  

2. Det foreliggende forslag til 

reguleringsplan viser en ny vei fra 

hovedveien og nedover til 

havneområdet. Denne veien er tegnet 

inn helt i grensen av og delvis inne på 

vår eiendom, noe vi ikke kan 

akseptere. Enten må veien legges 

utenfor eiendomsgrensen, ellers må 

 

 

1. Innregulerte vei berører deler av 

eiendom 23/122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Frøya kommune vil se på 

kompenserende tiltak i forbindelse 

med utbygging av vei. Innregulerte 

vei har akseptable siktsoner og vil 

være avdelt fra parkeringsplass. 

Adkomstløsninger må ses på i 

forbindelse med oppføring av veien. 



det finnes akseptable løsninger på 

bl.a. følgende: 

- Dersom vår eiendom reduseres 

p.g.a. nyveien, må dette erstattes 

ved at det gis akseptabel utvidelse 

på annet sted. Det forutsettes en 

løsning som ikke medfører tap av 

areal eller andre ulemper for oss. 

- Det er i dag avkjørsel og 

parkering for taxiene og leietaker 

i bolig på den siden av bygget 

veien er planlagt. Dette krever 

omforent og godkjent planløsning 

trafikksikkerhetsmessig og også 

miljømessig bl.a. med tanke på 

støy fra trafikken som kommer så 

nært huset. 

Angående støy fra vei så vurderes 

trafikk fra veien å være så liten, at 

dette ikke vil medføre noen ulempe 

for bruken av huset.  

Fiskeridirektoratet: 

 

Ikke mottatt høringsuttalelse. 

 

 

 

Statens vegvesen 09.10.18: 

1. Statens vegvesen har ingen 

merknader til varsel om planoppstart. 

 

1. Ok, ingen merknader. 

 

 

Vurdering: 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av kontor, forretning, næring, fiskeri, samferdsel. Planen er en 

videreføring av dette. Regulerte liggekai på planlagte molo i gjeldende plan skal flyttes til 

eksisterende molo innfor planområde. Dette medfører reduserte inngrep i sjø. 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Omfanget er 

beskjedent, og merknadene bør kunne innarbeides i planforslaget uten større problemer. 

 

Infrastruktur 

Kommunal veg i området ved fiskerihavna er ikke endret fra vedtatt plan.  

Offentlig vegforbindelse, spesielt for gående og syklende via adkomstvei til fiskerihavna.  

Ikke bygd adkomstvei til F/I er tatt ut av planen 

Ikke bygd adkomstvei til gravlund er tatt ut av planen. 

Ellers er adkomst fra Fv. 714 lik dagens situasjon.   

 

Grønnstruktur 

Areal i front av gravlund er satt av til grønnstruktur og parkering.  

Sistien er tatt ut av planen. I sør erstattet med adkomstvei til naust.  

 

Konsekvensutredning 



Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

§ 6, bokstav b) og vedlegg I pkt. 8b: Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der 

skip på over 1 350 tonn kan seile og anløpe. 

Det er kommunens vurdering at tiltaket ikke omfattes av ovennevnte paragraf fordi tiltaket 

ikke er en nyetablering av havneanlegg, men en optimalisering av havneanlegg som er vedtatt 

i gjeldende reguleringsplan. 

§ 8, bokstav a) og vedlegg II pkt. 10e - iii: Bygging av havner og havneanlegg, herunder 

fiskehavner og offshorerelaterte havner 

Det er kommunens vurdering at tiltaket ikke omfattes av ovennevnte paragraf fordi tiltaket 

omfattes av vedtatt reguleringsplan og at optimaliseringen av kaianlegget ikke har vesentlige 

nye virkninger for miljø eller samfunn ihht. § 10.  

 

Egenskaper ved planen: 

Planområdet er uendret og tiltaket (kai) optimaliseres noe nordover i forhold til vedtatt plan. 

Dette resulterer i at utfylling til molo ikke gjennomføres. Kai etableres med peler og reduserer 

således tiltak i sjø i forhold til vedtatt plan.  

Avfallsproduksjon og risiko for alvorlige ulykker er uendret i nytt planforslag.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 

Ny lokalisering er en tilpassing som vil konsentrere havneområdet. Støyforhold vil av denne 

grunn kunne bli reduserte. Påvirkning på omgivelsene vil ellers bli reduserte som et resultat av 

at molo og småbåthavn tas ut av planen.  

 

Kystverket har gitt innspill på at planen omfattes av forskriften på grunn av etablering av kai.  

De mener det er tilstrekkelig at planforslagets konsekvenser vurderes ihht. referat fra 

oppstartmøtet. Konsekvenser er beskrevet i planbeskrivelsen. 

 

Naturmangfoldsloven 

Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Tiltaksområdet rundt areal for ny kai er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen og 

undervannsfilm tatt av dykker ifm. undersøkelser av grunnen. Kunnskapsgrunnlaget anses 

som tilstrekkelig jfr. nml § 8.  

Tiltaket vurderes til å ha ubetydelig konsekvens for naturmangfoldet, og tiltaket vil ikke være 

til vesentlig skade for naturmangfoldet jfr. bevaringsmålene i § 4 for naturtyper, økologiske 

prosesser og funksjoner og § 5 arter i naturmangfoldloven.  

 

Anleggsfasen 

Måsøyval AS har to akvakulturlokaliteter i nærheten av kaiområdet, en ved Lamøya 650 m 

unna og en sør for Bukkholmen, 1650 m unna. De planlegger å være ferdig slaktet i uke 

40/19. 

 

Sedimenttransport og vibrasjoner vil kunne påvirke fisken i merdene. Ved peling virvles det 

opp relativt lite sedimenter og dette anses derfor ikke å være et problem for 

akvakulturlokalitetene.   

 



Pelingen vil medføre vibrasjoner som transporteres i vann. Det finnes lite erfaringsmateriale på 

hvilken tålegrense oppdrettslaksen har ift.vibrasjoner, men man vet at fisken er sårbar ift. 

dette.  

 

Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare om tiltaket kan bygges mens 

oppdrettsfisken er i sjøen. Det skal gjøres videre utredninger for å se om dette medfører 

konsekvenser for akvakulturlokalitetene i område, i henhold til bestemmelse § 10.b. 

 

Avbøtende tiltak: 

Boring av peler i stedet for at de slås ned. Dette vil være et fordyrende tiltak.  

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget antas å være lite kontroversielt. Flytting av kai konsentrerer havnetiltaket og 

beslaglegger mindre areal. Adkomstløsning er løst i vedtatt plan.  

 

Det er imidlertid usikkerhet mht. peling i anleggsfasen og hvilken påvirkning vibrasjoner vil 

kunne ha for oppdrettslokalitetene ved Lamøya og Bukkholmen. Reguleringsplanens 

bestemmelser krever at det foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for hensynet til 

oppdrettsfisken før igangsettingstillatelse gis. 

 

Utover dette er det ingen interessemotsetninger knyttet til planforslaget. For Frøya/Hitra 

pinsemenighet vil det tas en avklaring om kompensasjon ved opparbeidelse av vei. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Siholmen-Myratangen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde består av dagens reguleringsplan for Siholmen Myratangen (planid. 1620200804) 

vedtatt 05.11.2004 og Kommunedelplan for Sistranda (planid. 1620201508). 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, med tilhørende bestemmelser. 

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planforslaget tilrettelegger for tiltak som kan medføre utgifter for kommunen. Ansvarsforhold 

tilknyttet drift og opparbeiding av ulike funksjoner og felles områder avklares med Trondheim 

Havn.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: Q11  

Arkivsaksnr.: 18/3411    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMKLASSIFISERING AV DEL AV FV. 716 - FLATVAL  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar forslag fra Statens vegvesen i brev av 12.12.18 om omklassifisering 

av del av fv. 716 på Flatval til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Statens vegvesen av 12.12.18 

Kart fra Statens vegvesen 

Rundskriv 97/13 – Retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres – 

ikrafttredelse av veglovens § 7    

 

 

Saksopplysninger:     

Statens vegvesen har i brev av 12.12.18 foreslått omklassifisering av del av fv. 716 på Flatval 

til kommunal veg.  Det vises til at vegen er lagt om i forbindelse med bygging av ny fv. 716 

forbi Flatval.   

 

Vedlagte kart viser med grønn farge vegen som foreslås omklassifisert.  Veglengden er 1300 

meter. 

 

Det opplyses at omklassifisering ikke kan tre i kraft før vegen oppfyller tekniske krav i 

samsvar med retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.  Det vises til at Statens 

vegvesen/Trøndelag fylkeskommune skal i samråd med ny vegeier skrive en protokoll for 

overlevering.  Vedlagte rundskriv 97/13 brukes bl.a. i den forbindelse.   

     

Vurdering: 

Forslaget om omklassifisering kan forstås ut fra at vegen er omlagt.  Det vil være viktig å se 

på særlig veidekkets tilstand ved overlevering.    

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: P30  

Arkivsaksnr.: 19/305    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 

Kommunestyret 

 

TRONDHEIM HAVN IKS - GODKJENNING AV INDRE FOSEN KOMMUNE SOM 

DELTAKER I HAVNESELSKAPET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om 

inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, 

godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 

01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 

 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra Trondheim Havn IKS – godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i 

havneselskapet. 

2. Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS – anmodning om politisk 

behandling. 

3. Trondheim Havn IKS – Indre Fosen - deltakelse i Trondheim Havn IKS  

 

 

Saksopplysninger:   

Trondheim Havn IKS oversender ved epost den 04.02.2019 henvendelse til eierkommunene i 

Trondheim Havn IKS forespørsel om godkjenning av ny eierkommune i havneselskapet, 

nærmere bestemt Indre Fosen kommune. 

 

Indre Fosen kommune er en sammenslåing av tidligere Leksvik og Rissa kommune, og hvor 

Leksvik kommune tidligere har vært deltaker i Trondheim Havn IKS siden sammenslåingen 

med Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS i 2013.  Leksviks eierandel var på 0,3%. 

 

I forarbeidene med sammenslåing av ovennevnte kommuner ble det utarbeidet en 

forprosjektrapport for «Mulig deltakelse i Trondheim Havn IKS for Indre Fosen kommune».  

Rapporten ble behandlet i representantskapet i Trondheim Havn IKS den 11.06.2018 og var 

grunnlaget for den forutgående behandling i søkerkommunene og styret i Trondheim Havn 

IKS. 

 



Ved inntreden i Trondheim Havn IKS er det lagt til grunn at eiendommer/kaianlegg i tidligere 

Leksvik kommune med 0,3% forblir i selskapet.  Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i 

tidligere Rissa kommune forblir i kommunens eie. 

I og med at status på eiendommer/kaianlegg er uendret, vil Indre Fosens eierandel i 

Trondheim Havn IKS forbli den samme som tidligere Leksvik kommune, dvs 0,3%. 

 

I representantskapets behandling og ved revidering av ny tekst i selskapsavtalen ble det lagt til 

grunn at Trøndelag fylkeskommune skulle ha 2 observatører, etter at Sør- og Nord-Trøndelag 

frem til fylkessammenslåingen hadde hatt 1 observatør hver. 

 

Idet endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med 

Brønnøysundregistrene om en forenklet behandling.  Det ble av forannevnte muntlig akseptert 

at ordførerne ved representantskapets behandling kunne signere den nye selskapsavtalen uten 

at kommunestyrene skulle behandle endringen. 

 

Søknaden fra Indre Fosen kommune ble behandlet i representantskapet den 11.06.2018, sak 

4/18 med bakgrunn i denne aksept og med følgende vedtak: 

 

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS.  

Indre Fosen kommune vil ha en eierandel på 0,3%.   Saken behandles av eierkommunene 

ved at ordførerne signerer ny selskapsavtale.» 

 

Ved oversendelse og registrering i Brønnøysundregistrene av ny avtale påpeker 

Brønnøysundregistrene at ordførers signering ikke er tilstrekkelig og at godkjenning må skje i 

hvert enkelt kommunestyre i eierkommunene. 

 

Det kan opplyses at ihht selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye 

deltakerkommuner hos selskapets representantskap og krever tilslutning fra samtlige 

deltakere, jfr selskapsavtalens § 8.  Inntreden av nye deltakerkommuner betinger endring av 

selskapsavtalen.  En slik endring skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret, og 

krever for å bli vedtatt, tilslutning fra alle deltakere. 

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS har anbefalt eierkommune følgende felles vedtak i 

saken: 

1. «Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 

om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn 

IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 

01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.» 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til representantskapet i Trondheim Havn 

IKS sitt vedtak i sak 4/18, møte den 11.06.2018 om godkjenning opptak av Indre Fosen 

kommune i selskapet med tilhørende revidering av selskapsavtale. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel «Utvikle gode arenaer for partnerskap» 

 



Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
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TRONDHEIM HAVN IKS  - 
GODKJENNING AV INDRE FOSEN KOMMUNE SOM DELTAKER I HAVNESELSKAPET 
 
Representantskapet i Trondheim Havn IKS  vedtok i møte 11.06.18, sak 4/18 å godkjenne Indre Fosen 
kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 
Foruten at vedtak ble fattet, ble saken behandlet av eierkommunene ved at ordførerne i møtet signerte 
ny selskapsavtale. 
Ved registrering i Brønnøysund ble det påpekt at en godkjenning ved ordførernes signering ikke var 
tilstrekkelig, og at godkjenning måtte skje i hvert enkelt kommunestyre. 
 
Saken er redegjort for i vedlegg, og det er foreslått tekst til felles vedtak i samtlige kommunestyrer. 
 
Vi ber om snarlig behandling i kommunestyret. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Siri Basmo  
Trondheim Havn IKS 
73 99 17 00 | firmapost@trondheimhavn.no | trondheimhavn.no 
 

 
 
 



Til Ordfører i  

Verdal kommune, Trondheim kommune, Orkdal kommune, Stjørdal kommune, levanger kommune, 
Steinkjer kommune, Malvik kommune, Verran kommune, Frosta kommune, Namsos kommune, 
Inderøy kommune. 

 

INNTREDEN AV NY DELTAKERKOMMUNE I TRONDHEIM HAVN IKS  - 
ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING 

Indre Fosen kommune har søkt om deltakelse i Trondheim Havn IKS, og saken ble behandlet i 
representantskapet 11.06.2018, sak 4/18.   
Slikt vedtak ble fattet: 

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS.  Indre 
Fosen kommune vi ha en eierandel på 0,3 %.  Saken behandles av eierkommunene ved at ordførerne 
signer ny selskapsavtale.» 

Indre Fosen er en sammenslåing av de tidligere Leksvik og Rissa kommune, hvorav Leksvik har vært 
deltaker i Trondheim Havn IKS siden sammenslåingen med Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS i 
2013.  Leksviks eierandel var på 0,3 %. 

I forberedelsesfasen for sammenslåing av Rissa og Leksvik kommune ble det utarbeidet en 
forprosjektrapport for «Mulig deltakelse i Trondheim Havn IKS for Indre Fosen kommune». 
Denne rapporten, slik den forelå i saksdokumentene i representantskapsmøtet 11.06.2018, var 
grunnlaget for den forutgående behandling i søkerkommunene og i styret i TH. 

Ved inntreden i Trondheim Havn IKS er det lagt til grunn at eiendommer/kaianlegg i tidligere Leksvik  
kommune (0,3 % eierandel) forblir i selskapet.  Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i tidligere 
Rissa kommune forblir i kommunens eie. 
Som følge av at status på eiendommer/kaianlegg er uendret vil Indre Fosens eierandel i TH være den 
samme som for tidligere Leksvik kommune, nemlig 0,3 %. 

I representantskapets behandling, og i teksten av ny selskapsavtale ble videre lagt til grunn at 
Trøndelag fylkeskommune skulle ha 2 observatører, etter at Sør- og Nord-Trøndelag frem til 
fylkessammenslåingen hadde hatt 1 observatør hver. 

 

Behovet for politisk behandling i eierkommunene. 

Som følge av at endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med 
Brønnøysundregistrene om en forenklet behandling.  Det ble muntlig akseptert at ordførerne ved 
representantskapets behandling kunne signere den nye selskapsavtalen i stedet for behandling i det 
enkelte kommunestyre. 
På denne bakgrunn ble vedtak i sak 4/18 fattet. 

Ved senere registrering i Brønnøysundregistrene har full behandling i det enkelte kommunestyre blitt 
anvist.  Ny kontakt med Brønnøysund er tatt, uten at deres standpunkt er endret.  Administrasjonen 



har derfor uten ytterligere diskusjon valgt å oversende saken til behandling i kommunestyrene på 
ordinært vis. 

Sakens dokumenter. 

Sakens dokumenter forelå ved behandlingen i representantskapet 11.06.2018, sak 4/18. 
Disse dokumentene følger som vedlegg til dette brev. 

Politisk behandling i bystyre/kommunestyre i nåværende deltakerkommuner ved inntreden av nye 
deltakerkommuner. 

Ved inntreden av nye deltakere, må selskapsavtalen oppdateres til å omfatte disse.  Oppdatert 
selskapsavtale følger vedlagt for godkjenning.  

I hht. selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakerkommuner hos selskapets 
representantskap og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens § 8. 
Inntreden av nye deltakerkommuner betinger endring av selskapsavtalen. En slik endring skal 
behandles av den enkelte kommune i kommunestyret, og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle 
deltakere. 

 

Forslag til vedtak i våre eierkommuner. 

Våre nåværende deltakerkommuner inviteres til å fatte slikt, likelydende vedtak: 

1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om 
inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, 
godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 
01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 
 

Vi tillater oss å be om en snarlig behandling i bystyre/kommunestyre av hensyn til å få bragt 
formalitetene i orden i Brønnøysundregistrene. 

 

Med hilsen 
Trondheim Havn IKS 

 

Knut Thomas Kusslid       Dina Elverum Aune 
Havnedirektør        Økonomisjef 

 

 

 



Vedlegg; 

Saksdokumenter, representantskapets sak 4/18 
Oppdatert selskapsavtale pr. 01.01.2019 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 19/430    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VURDERING AV BRUK AV LIKT TILKNYTNINGSGEBYR I FRØYA KOMMUNE 

- GEBYRREGULATIVET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å opprettholde Rådmannens forslag til 3-delt 

tilknytningsgebyr for vann og avløp slik det er fremsatt i forslag til gebyrregulativ for 

2019.  Satsene for tilknytningsgebyr høy sats for vann og avløp reduseres imidlertid til 

hhv kr. 50.000,- og kr. 65.000,- mens satsene for lavt gebyr reduseres til hhv kr. 4.250,- 

og 5.250,-.   Beløpene er inkludert moms. 

2. Frøya kommunestyre ber om at følgende saker legges frem til politisk behandling så 

snart som mulig: 

- Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning samt bruk av 

tilknytningsgebyr høy sats. 

- Retningslinjer for krav om anleggsbidrag ved tilknytning til kommunale vann- og 

avløpsanlegg for bolig- og fritidshusfelt, næringseiendommer og offentlige 

eiendommer. 

 

 

Vedlegg: 

  
1. Protokoll saksfremlegg sak 156/18, KST 29.11.18 «Fastsetting av betalingssatser og 

gebyrregulativ 2019»                                                                          

2. Protokoll sak 47/17, HFD 19.09.17 «Tvungen tilknytning samt bruk av anleggsbidrag ved 

kommunal utbygging av vann- og avløpsanlegg»  

3. Hvordan finansiere nye kommunale vann og avløpsledninger til nye og eksisterende  

eiendommer. 

4. Forslag til retningslinjer for bruk av tvungen tilknytning ved etablering av nye kommunale 

vann- og avløpsledninger i spredt bebyggelse. 

5. Vurdering av hva som menes med nærliggende areal og uforholdsmessig stor kostnad 

6. Utredning av bestemmelsene om retningslinjer for bruk av tvungen tilknytning 

 



 

Saksopplysninger:  

  

Bakgrunn:                                                                                                                                    

I sak PS 156/18 «Fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ i Frøya kommune for 2019» 

ble det den 29.11.18 av kommunestyret vedtatt at rådmannen måtte foreta en «utredning av 

mulighetene for en lik tilknytningsavgift uansett hvor du bor på Frøya». Gebyrregulativet for 

vann og avløp ble for øvrig vedtatt med unntak av satsene for tilknytningsavgift i påvente av 

denne utredningen. 

Utgangspunktet var Rådmannens forslag om bruk av et 3-delt tilknytningsebyr i gebyr-

regulativet for 2019 som går ut på bruk av et lavt gebyr, et ordinært gebyr og et høyt gebyr.  

Utdrag av forslag til gebyrregulativet for 2019: 

1. Lav sats benyttes for boligeiendom og kombinasjonseiendom med flere enn tre boenheter (gjelder 

ikke rekkehus) samt når den gebyrpliktige har betalt refusjon etter plan- og bygningsloven eller 

andre former for opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent 

av kommunen (f.eks. ved kommunal overtakelse av private vann- og avløpsanlegg). 

2. Høy sats benyttes når den gebyrpliktige er pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg i 

spredt bebyggelse. For disse eiendommene skal ikke lav sats benyttes. 

3. Ordinær sats benyttes ved alle andre tilknytninger. Boligeiendom og kombinasjonseiendom skal 

betale ett tilknytningsgebyr per boenhet. Næringseiendom skal betale etter fastsatte kategorier 

etter inntaksledningens dimensjon. 

 

 Tabell med rådmannens opprinnelige forslag til satser: 

Tilknytningsavgifter: Vann Avløp 

Høy sats  70.000 90.000 

Lav sats 5.250 7.250 

Ordinær sats 8.500 10.500 

 

Hvilke muligheter har så kommunen for finansiering av nye vann- og avløpsledninger i uregulerte 

områder (spredt bebyggelse)?:    

Kommunen kan med hjemmel i PBL §27-1 og 27-2 tvinge eksisterende eiendommer i spredt 

bebyggelse å tilknytte seg nytt kommunalt ledningsnett for vann og/eller avløp. Dette prinsippet er 

fremlagt av Rådmannen i sak 47/17, behandlet i Hovedutvalget for drift den 19.09.17, hvor 

innstillingen fra HFD er at «kommunen innfører tvungen tilknytning til kommunal vann- og 

avløpsledning når vedtatte retningslinjer foreligger» og at «Rådmannen bes legge frem forslag til 

retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning hvor også bruk av anleggsbidrag 

inngår» (se vedlegg 2).  

Anleggsbidrag eller gebyrfinansiering                                                                                                       

De nylig vedtatte VA-forskriftene gir åpning for å finansiere nye kommunale ledningsanlegg for vann 

og avløp via bruk av gebyrfinansiering i stedet for anleggsbidrag, noe som Rådmannen vurderer som 



fordelaktig. Nedenfor gås derfor gjennom rammene for å gebyrfinansiere en utvidelse av de kommunale 

hovedledningene. 

Generasjonsprinsippet                               

Selvkostregelverket bygger på det såkalte generasjonsprinsippet, dvs. at dagens abonnenter så langt 

som mulig skal finansiere dagens utgifter, og ikke tidligere eller framtidige generasjoners behov. 

Hovedregelen er derfor at over- og underskudd på selvkost ett år skal balanseres mot gebyrinntektene 

over en femårsperiode. Dette prinsippet er vanskelig å følge helt ut, når vann- og avløpsledningene er 

ment å vare i generasjoner. Dagens investeringer må derfor også gjøres med tanke på fremtidige 

generasjoners behov. Retningslinjene åpner for å øke selvkostperioden utover hovedregelen på 5 år, 

dersom en større investeringsplan kan få som effekt at årsgebyrene for eksisterende abonnenter må 

økes urimelig mye. 

Når kommunen vurderer å utvide de kommunale hovedledningene for å tilknytte eksisterende spredt 

bebygde bolig- eller fritidsboligområder, kan dette finansieres med inntekter fra tilknytningsgebyr og 

årsavgift. Etablering av nytt ledningsnett i eksisterende bebygd bolig- eller fritidsbebyggelse kan 

medføre betydelig økning av selvkostgrunnlaget, med økning av årsgebyrene for kommunens øvrige 

abonnenter som konsekvens. Kommunen har da følgende handlingsrom for å motvirke eller reduserer 

økning i årsgebyret for de øvrige kommunale vann- og/eller avløpsabonnentene: 

1) Etter forurensningsforskriften §16-5 annet ledd kan kommunen innføre særskilt høye 

engangsgebyr/tilknytningsgebyr (dette er hjemlet i Frøya kommunens gebyrforskrift), 

begrunnet i at det for kommunen er særlig høye kostnader pr. enhet ved å betjene de aktuelle 

områdene. Tilknytningen av mange enheter med høye engangsgebyr innenfor et område med 

nytt kommunalt nett, gir kommunen høye inntekter fra engangsgebyrene. Overskuddet på 

selvkost som dette, avsettes på selvkostfondet.  

2) Kommunen kan med begrunnelse i at tilknytningen av eiendommene i dette området vil gi økte 

gebyrer for de øvrige avløpsabonnentene i kommunen, i tråd med selvkostretnings-linjene (H-

3/14) punkt 7.2, utvide perioden selvkostregnskapet utjevnes over, f.eks. fra 5 til 10 år. 

Kommunen trenger da i beste fall ikke å øke årsgebyret disse 10 årene som følge av økt 

selvkost, men dekker underskuddet med de tilgjengelige midlene på selvkostfondet. 

 

Eksempel – tilknytning av et spredt bebygd boligområde til kommunalt avløpsnett: 

Eksemplet tar utgangspunkt i at kommunen ønsker å bygge ut en hovedavløpsledning (avskjærende 

ledning) i spredt bebyggelse som gjør det mulig å tilknytte 50 eksisterende boligeiendommer til et 

offentlig avløpsrenseanlegg. Dette i stedet for å pålegge eiendommene oppgradering av sine private 

avløpsrenseanlegg (det er ønskelig ut fra et forurensnings- og forvaltningssynspunkt at eiendommene 

heller tilknyttes et kommunalt avløpsanlegg). For å motvirke en økning av avløpsgebyret for alle 

avløpsabonnenter i kommunen, har kommunen i sitt gebyrregulativ etablert en høy tilknytningssats  på 

kr. 65.000,- (mot ordinær sats på kr. 10.500,-). Når kommunen har bygd ut nettet og tilknyttet de 50 

nye abonnentene, får kommunen en inntekt på kr. 3,25 mill. som tilsvarer 75% av kommunens 

kostnader med etablering av ledningen. Inntekten gir et overskudd på selvkost dette året og avsettes på 

selvkostfondet. Ved å utvide selvkostperioden fra 5 til 10 år, kan kommunen slippe å øke årsgebyret i 

10 år ved å dekke inn underskuddet på selvkost via selvkostfondet. De 25% av investeringskostnadene 

som kommunen må dekke vil ikke medføre økning av avløpsavgiften da disse kostnadene oppveies av 

at det blir 50 nye avløpsabonnenter som følge av denne utbyggingen. For de 50 nye abonnentene vil i 



de fleste tilfeller de kommunale årsgebyrene være omtrent på samme nivå som kostnadene ville vært 

med oppgradering av de private avløpsanleggene, med årlige kostnader med slamtømming, 

serviceavtaler og tilsynsgebyr fra kommunen.  

Se vedlegg 3 for en mere inngående orientering av temaet vedr. finansieringsmulighetene. 

Vurdering:                                                                                                                                         

Bruk av tilknytningsgebyr med høy sats vil være svært forutsigbart både for kommunen og abonnenten 

og gi lite administrativt merarbeide. Det vil i mange tilfeller også oppnås en rettferdighet i forhold til at 

eiendommen får noenlunde lik total investeringskostnad uavhengig av om eiendommen blir tilknyttet et 

kommunalt anlegg eller blir pålagt å etablere et privat avløpsrenseanlegg.  

Alternativet til bruk av tilknytningsgebyr med høy sats vil være en finansieringsløsning hvor 

eiendommene betaler et anleggsbidrag til kommunen. Den store ulempen med en slik ordning er at den 

vil medføre mye administrativt merarbeide for kommunen i det enkelte prosjekt. Nivået på dette 

anleggsbidraget vil også variere fra prosjekt til prosjekt (lite forutsigbart) og vil mest sannsynlig bli 

høyere enn det beløpet et fast tilknytningsgebyr med høy sats representerer. Fordelen med 

anleggsbidrag er at inntekten fra dette bidraget medvirker til reduserte kommunale låneopptak og 

dermed gir en jevnere utvikling av økningen av årsgebyrene over tid. 

Rådmannen vurderer imidlertid at fordelene med bruk av tilknytningsgebyr er større enn fordelene med 

bruk av anleggsbidrag, både for kommunen og for abonnenten. 

Tilknytningsgebyr lav sats                                                  

Bruk av tilknytningsgebyr lav sats er foreslått med tanke på at det for enkelte abonnementkategorier 

vil være urimelig å betale tilknytningsgebyr med ordinær sats da de ikke belaster det kommunale nettet 

like mye som andre eller allerede har betalt refusjon for etablering av private VA-anlegg eller andre 

former for opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg utførte etter planer som er godkjente av 

kommunen. Dette gjelder f.eks. eiendommer i private eller offentlige boligfelt hvor de i dag må betale et 

tilknytningsgebyr med ordinær sats til kommunen selv om de er blitt belastet store kostnader for 

etablering av infrastruktur for VA i feltet ved kjøp av tomt. Et annet typisk eksempel er private 

boligfelt hvor det er etablert et kostbart avløpsrenseanlegg som skal betjene alle eiendommene i feltet 

og som er bygd for fremtidig overtakelse av kommunen. Her har eiendommene allerede bekostet dette 

anlegget og da er det urimelig at de skal betale ordinært tilknytningsgebyr når kommunen tar over 

anlegget. Et tredje eksempel er boligeiendommer og kombinasjonseiendommer med flere enn tre 

boenheter som ikke belaster de offentlige anleggene like mye som enkeltstående boliger.  Alle disse 

tilfellene beskriver tilfeller hvor Rådmannen anbefaler bruk av et tilknytningsgebyr med lavere sats enn 

det ordinære, sett på bakgrunn av rettferdighetsprinsippet. 

Likt tilknytningsgebyr for alle               

Forslaget til HFD om et likt tilknytningsgebyr for alle i kommunen tolkes av rådmannen som et ønske 

om å innføre ett tilknytningsgebyr for alle uansett hvor på Frøya tilknytningen skal skje, i stedet for å 

innføre et gebyr på 3 nivåer avhengig av eiendommens art og hvor på Frøya anlegget er 

(regulert/uregulert område). I utgangspunktet vil en slik løsning måtte forutsette at dette gebyret legges 

på et høyere nivå enn det ordinære (en form for utjevning mellom den lave og den høye satsen) for å 

kunne gi samme inntektsgrunnlag som en ordning med tre gebyrsatser. Ved en slik løsning vil 

kommunen ikke kunne benytte muligheten til å utjevne overskuddet i selvkostfondet over 10 år og i 

stedet måtte utjevne overskuddet over 5 år. Dette vil medvirke til at årsavgiftene vil kunne variere mye 



fra år til år i takt med varierende antall tilknytninger. Dette i seg selv er en lite ønskelig situasjon. Det 

andre og viktigste ankepunktet mot denne løsningen er at kommunen ikke har anledning til dette i ht 

forurensningsforskriften §16-5 annet ledd, som fastsetter at kommunen kun kan innføre særskilt høye 

engangsgebyr/ tilknytningsgebyr i områder hvor det for kommunen er særlig høye kostnader pr. enhet 

ved å etablere nytt hovedledningsnett. Dette betyr i praksis at kommunen altså ikke kan innføre et 

uforholdsmessig høyt tilknytningsgebyr for alle kommunale vann- og/eller avløpsabonnenter, 

uavhengig av hvor dette er.    

De foreslåtte satsene for høyt tilknytningsgebyr i gebyrregulativet for 2019 vurderes av Rådmannen til 

å være noe høye sett på bakgrunn av at det er ønskelig å sidestille de totale kostnadene for tilknytning 

til nye vann- og avløpsledninger med kostnadene for etablering av et godt nok privat avløpsrenseanlegg 

(de økonomiske konsekvensene for en boligeiendom som pålegges tilknytning til ny 

kommunal avløpsledning blir vurdert nærmere i vedlegg 6). Rådmannen foreslår derfor at ny 

sats for høyt tilknytningsgebyr settes til kr. 50.000,- for vann og kr. 65.000,- for avløp. 

Samtidig foreslås at lav sats settes til 50% av ordinær sats. 

 
Tabellen for tilknytningsgebyr i gebyrregulativet vil da fremstå slik: 
 

 

Tilknytningsavgifter: Vann Avløp 

Høy sats  50.000 65.000 

Lav sats 4.250 5.250 

Ordinær sats 8.500 10.500 

  

For å gi en bedre forståelse av den økonomiske konsekvensen for abonnentene ved bruk av tvungen 

tilknytning, følger vedlagt denne saken flere vedlegg: 

Vedlegg 4: Forslag til retningslinjer for vurdering av plikt til tilknytning                                                       

Vedlegg 5: Vurdering av størrelsen på totalkostnader den enkelte abonnent kan belastes samt 

retningslinjer for bruk av fritak, utjevningsbidrag og tilskuddsordninger for å kunne regulere 

kostnadene slik at disse ikke blir urimelige.                                                                                            

Vedlegg 6: Utredning om bestemmelsene for retninmgslinjene samt eksempler på kostnadsberegninger 

for tilknytning for en boligeiendom. 

 

Konklusjon: 
Sentrale forskrifter tillater ikke kommunen å innføre et likt «halvhøyt» tilknytningsgebyr for alle.  

Rådmannen fastholder derfor sitt opprinnelige forslag til bruk av en tre-deling av tilknytningsgebyret 

men har etter nøye vurdering funnet det riktig å foreta følgende endringer: 

1) Høy sats for vann og avløp endres fra hhv kr. 70.000,- og kr. 90.000,- til kr. 50.000,- og kr. 

65.000,-. Dette gir mindre risiko for at den gebyrpliktige betaler et høyere gebyr enn de 

faktiske kostnadene for det kommunale anlegget. Ulempen er at dette gir en større risiko for 

tilfeller hvor gebyret ikke helt dekker de faktiske kostnadene kommunen får med anlegget. 

Gebyret for avløp vil imidlertid «treffe» bedre sammenlignet med kostnadene for å etablere et 

privat avløpsrenseanlegg.  



2) Lav sats for vann og avløp endres fra hhv kr. 5.250,- og kr. 7.250,- til kr. 4.250,- og kr. 

5.250,-. Lav sats vil dermed bli 50% av ordinær sats. Dette vil yte de berørte eiendommene 

større rettferdighet i forhold til at de allerede er belastet med større opparbeidelseskostnader 

for VA-anlegg enn andre eller at de gir en mindre belastning på de kommunale VA-anleggene 

enn andre eiendommer. 

 

Merk at hvis en 3-delt sats for tilknytningsgebyr blir vedtatt i tråd med rådmannens anbefaling, vil 

rådmannen foreslå at kommunen ikke innfører anleggsbidrag for bolig- og fritidseiendommer som 

foreslått i sak 47/17 «Tvungen tilknytning samt bruk av anleggsbidrag ved kommunal utbygging  av 

vann- og avløpsanlegg», behandlet i Hovedutvalget for drift den 19.09.17. I og med at innstillingen fra 

HFD der var at rådmannen bes legge frem forslag til retningslinjer for bruk av anleggsbidrag for alle 

kategorier av eiendommer, vil altså tilknytningsgebyr med høy sats da benyttes i stedet for 

anleggsbidrag ved tilknytningssaker for bolig- og fritidseiendommer.  

Egen sak om retningslinjer for krav om tilknytningsgebyr for bolig- og fritidseiendommer og egen sak 

om retningslinjer for krav av anleggsbidrag for bolig- og fritidshusfelt samt nærings- og offentlige 

eiendommer blir da lagt frem til politisk behandling så snart som mulig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.11.2018 

Sak: 156/18  Arkivsak: 18/2627 

 

SAKSPROTOKOLL - FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2019  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av vedlagte 

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO 

vedtatt i KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. 

Emballasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes ikke. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes ikke. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes 

med 2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, 

slam, feiing, brannvern, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 

2019 får en generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med følgende unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende 

fra 01.01.2019. 

 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 
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 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i 

forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Gebyrregulativet vedtas som fremlagt med unntak av tilknytningsavgift for vann og avløp. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.11.18: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av fellesborgelig gruppe. 

 

• Elevavgift i kulturskolen økes ikke. 

• Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes ikke. 

 

Enstemmig. 

 

• Utleie Frøyahallen økes ikke. 

• Utleie i basishall økes ikke. 

• Utleie svømmehall økes ikke. 

 

Falt med 13 mot 7 stemmer avgitt av Ap og Sv. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for drift   

Møtedato: 19.09.2017 

Sak: 47/17  Arkivsak: 17/2329 

 

SAKSPROTOKOLL - TVUNGEN TILKNYTNING SAMT BRUK AV ANLEGGSBIDRAG VED 

KOMMUNAL UTBYGGING  AV VANN- OG AVLØPSANLEGG  

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å innføre tvungen tilknytning til kommunal vann- og avløpsledning i 

ht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, og nye kommunale retningslinjer. Ordningen innføres og 

iverksettes når vedtatte retningslinjer foreligger. 

 

Frøya kommunestyre vedtar å innføre anleggsbidrag ved kommunal utbygging av infrastruktur 

for vann og avløp der dette ikke er omfattet av andre former for bidragsavtaler.  

 

Frøya kommunestyre ber rådmannen om å legge frem forslag til følgende retningslinjer: 

 

1. «Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning» hvor også  

       bruk av anleggsbidrag inngår. Retningslinjene må avklare begrepene  

       «nærliggende areal» og «uforholdsmessig kostnad» og sette grense for      

       maksimalt anleggsbidrag som kan kreves.  

     

2.    «Retningslinjer for bruk av anleggsbidrag for utbyggere, både private og  

       offentlige samt næringseiendommer forøvrig». Retningslinjene må avklare når     

       bruk av anleggsbidrag til dekning av kommunens kostnader med etablering av ny  

       og/eller oppgradering av kommunal infrastruktur for vann- og avløp skal gjøres  

       gjeldende.  

 

3.    «Retningslinjer for tilskuddsordning for boligeiendommer ved pålegg om  

                   tilknytning til offentlig avløpsanlegg og ved pålegg om oppgradering av  

                   eksisterende private avløpsrenseanlegg 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 





































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 140 &58  

Arkivsaksnr.: 18/3444    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR 

AREALBRUK I TRØNDELAG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til planprogram for regional plan for arealbruk til 

etterretning, og kommer med følgende høringsuttalelse:  

 

 Kommunestyret støtter strategien med fokus på regionale tyngdepunkt. Frøya 

defineres i følge forslag til planprogram som regionalt tyngdepunkt. Vi forventer at 

dette følges opp gjennom fylkeskommunens andre ansvarsområder, særlig i forhold til 

utdanning, kollektivtransport og veiutbygging/veivedlikehold. 

 

 I forhold til senterstruktur med levende sentra og gode transportløsninger ber vi 

fylkeskommunen være bevisst distriktenes bebyggelsesmønster. På Frøya står 

grendastrukturen sterkt, og Frøya kommunes samfunnsplan har et uttalt mål om å 

understøtte dette. Så fremt kollektivtilbudet og utbygging av gang- og sykkelveier 

ikke bedres, vil en samordnet bolig-, nærings-, areal- og transportutvikling vanskelig 

kunne oppnås i distriktene.  Vi ber om at dette hensyntas i det videre planarbeidet.  

 

 Frøya kommune imøteser et bedret kunnskapsgrunnlag for forvaltning av 

mineralressurser. 

 

 I forhold til kystsoneforvaltning ønsker Frøya kommune at Trøndelag fylkeskommune 

inntar en aktiv rolle opp mot Forsvarsbygg og forvaltningen av skytefeltene langs 

trøndelagskysten. Skytefeltene oppleves begrensende for kommunenes råderett over 

sjøarealene og vi ber om at temaet inkluderes i arbeidet med regional plan for 

arealbruk.  

 

 Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune i større grad vektlegger lokale 

forhold ved differensiert forvaltning av strandsonen. Frøyas innbyggere har både 

historisk og nåtidig levd ved, på og av havet. Tilgang til havet er også grunnlaget for 

den enorme veksten kommunen har opplevd i senere år. Det er derfor avgjørende at 

differensiering av strandsoneforvaltningen ikke setter begrensninger i kommunen, men 

legger til rette for en næringsvennlig og bærekraftig forvaltning. Det er også ønskelig 



med en mer differensiert forvaltning innad i kommunen for å kunne redusere 

fraflytting, blant annet i Øyrekka.  

 

 Frøya kommune ønsker særlig å inkluderes i arbeidet med temaene nevnt over i det 

videre planarbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev og høringsutkast planprogram 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 18.12.2018 planprogram for regional plan for arealbruk i Trøndelag 

til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 8-3. Frist for 

høringsuttalelse er 22. februar 2019. Frøya kommune har fått utsatt frist til 1.mars 2019, 

grunnet politisk møteplan.  

 

Sammenslåingen av Nord-og Sør-Trøndelag fylkeskommune har utløst behov for en ny 

regional plan for arealbruk. Regional plan for arealbruk skal være et godt styringsverktøy for 

å tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk for hele fylket.  

 

Endelig plan skal vedtas av fylkestinget i desember 2020. Planprogrammet redegjør for 

aktuelle temaområder, behov for kunnskapsgrunnlag, prosess og medvirkning. Kommunen vil 

involveres i arbeidet, både politisk og administrativt. Planarbeidet skal utarbeide overordnede 

mål og strategier for arealbruk. Det er derfor særlig viktig med politisk forankring og 

eierskap. Det vil benyttes etablerte arenaer, som kommunekonferanser o.l., i tillegg til 

regionvise dialogmøter i løpet av 2019 og 2020.  

 

Under gis en kort oppsummering om hovedtema fra planprogrammet, med fokus på særlig 

relevante tema for Frøya kommune. Høringsutkast til planprogram ligger i sin helhet vedlagt 

saken.  

 

Planprogram – regional plan for arealbruk – differensiert og bærekraftig arealpolitikk i 

Trøndelag 

 

Formålet med planarbeidet 

Regional plan for arealbruk skal være en overordnet plan som gir forutsigbarhet og 

langsiktighet i arealforvaltninga i Trøndelag. Den regionale forvaltninga skal bidra til å bevare 

viktige felles kvaliteter, samtidig som den skal legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i 

fylket. Planprosessen skal bidra til en felles forståelse for hva som skal til for å oppnå en 

næringsvennlig og bærekraftig utvikling i Trøndelag.  

 

Regional plan for arealbruk skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 

kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.  

Kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale 

planer og i sin enkeltsaksbehandling. Innsigelser og klage fra regionale og statlige 

myndigheter vil ikke bli gitt til planer som er i samsvar med regional plan.  

 

Sentrale problemstillinger og utredningsbehov 



Trøndelag er en sammensatt region. Noen arealutfordringer vil være geografisk bestemt, 

f.eks. kystsoneplanlegging. Felles for alle kommuner, uavhengig av folketall og 

befolkningsutvikling, er behovet for god by- og stedsutvikling, større næringsarealer, 

massedeponi, samordna infrastruktur osv.  

 

Bærekraftig utvikling og folkehelse er overordnede tema for planarbeidet. Langsiktig, 

kunnskapsbasert planlegging og forvaltning er et sentralt utgangspunkt for planarbeidet.  

 

By- og tettstedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag 

Fra Trøndelagsplanen 2019-2030: 

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster: 

 Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i 

fylket.  

 Vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og 

tjenester. 

 Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.  

 

Regionale tyngdepunkt for å styrke regionene og sikre livskraftige distrikter 

Regionale tyngdepunkt leverer tjenester, utdanning, kultur og opplevelser utenfor sin 

egen kommune. Trøndelagsplanen 2019-2030 legger opp til at temaet regionale 

tyngdepunkt må settes på dagsordenen, bl.a. for å bidra til en balansert utvikling i 

fylket. Regionale tyngdepunkt er ett element regional plan for arealbruk skal ta 

utgangspunkt i, for å vurdere plangrep som kan demme opp for fraflytting fra 

distriktene.  

 

Senterstruktur med levende og attraktive sentra og gode transportløsninger 

Fremtidsretta strategier for by- og stedsutvikling og boligpolitisk planlegging vil bidra 

til bolyst og god utnytting av sentrumsområder og bomiljø. Kommunene, staten og det 

regionale nivået må ha et bevisst og aktivt forhold til lokalisering av ulike typer 

tjenester og bebyggelse, transportmønster. De regionale strategiene innen samferdsel 

og regional plan for arealbruk må bygge opp om hverandres mål, strategier og 

retningslinjer slik at Trøndelag får en politikk for samordnet bolig-, nærings-, areal- og 

transportutvikling.  

 

Lokalisering av handel 

De statlige planretningslinjene legger vekt på at handelsvirksomhet og andre 

publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut fra en regional 

helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og 

kollektivknutepunkt. Kommunene må ha en aktiv holdning til etablering av 

detaljhandel og transport- og arealkrevende handel i sine kommuneplaner.  

 

Strategi for jordvernet 

Jordvern handler om å sikre at både dagens og framtidas befolkning kan dyrke egen 

mat på egen jord.  

Sammenheng og avveiing mellom samfunnsinteresser og de statlige planretningslinjene 

for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er en sentral utfordring 

planarbeidet bør ta tak i. Jordvern må være en viktig del av arbeidet med by- og 

stedsutvikling i regional plan for arealbruk.  

 



Klimaomstilling 

Klimaomstilling omfatter både samfunnsendring, klimatilpasning og 

klimagassreduksjon. Trøndelag må bli smartere, tryggere og grønnere. Felles satsinger 

for å nå viktige mål er avgjørende for å lykkes med klimaarbeidet i fylket.  

 

Kulturminner 

Den samfunnsmessige verdien av kulturminnene i fylket skal være en tydelig 

dimensjon i arealplanleggingen.  

 

Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

Fra Trøndelagsplanen 2019-2030:  

 I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling.  

 I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeid- og næringsliv.  

 I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.  

 I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff. 

 I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem.  

 

Utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv 

Tilgang til næringsarealer er viktig for å sikre god lokalisering av alle små og 

mellomstore virksomheter, og for å sikre store sammenhengende næringsarealer for 

arealkrevende virksomheter.  

 

Kraftproduksjon 

Utbygging av vindkraft, vannkraft og småkraft medfører at omtrent 100 % av 

kraftproduksjonen i Trøndelag er basert på fornybare ressurser. De store 

vindkraftprosjektene som er under utbygging langs Trøndelagskysten vil bidra til et 

ventet kraftoverskudd fra 2020.  

 

NVE skal ferdigstille en nasjonal ramme for vindkraft innen mars 2019. Dette arbeidet 

skal identifisere de mest egnede områdene for vindkraftutbygging på land. Tidligere 

avslåtte/trukne konsesjoner er ikke ekskludert i dette arbeidet.Om nye arealer skal tas 

i bruk må det løses gjennom regionale planer. Fylkeskommunen har levert 

kunnskapsgrunnlag til dette arbeidet.  

 

Med utgangspunkt i konfliktnivået, og gjeldende regionalpolitiske føringer, vil ikke 

regional plan for arealbruk prioritere nye arealer til vindkraft.  

 

Mineraler, byggeråstoffer og massedeponi 

Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre viktige mineralforekomster i et 

langsiktig perspektiv. Kartlegging av aktuelle områder for massedeponi, i et regionalt 

perspektiv, kan være aktuelt.  

 

Gjennom planprosessen med regional plan for arealbruk må NGU, Direktoratet for 

mineralforvaltning og fylkeskommunen videreutvikle samarbeidet for å tilrettelegge 

ulike temadata for kommunal planlegging.  

 

Kystsoneplanlegging 

God og forutsigbar forvaltning av sjøområdene krever en samordnet arealplanlegging i 

sjø, på tvers av kommunegrensene, med et regionalt og nasjonalt perspektiv. Det er 



gjennomført/gjennomføres interkommunale plansamarbeid. Fylkeskommunen vil 

derfor ikke intitiere en egen regional plan for sjøarealene. 

  

Når kystsoneplanleggingen blir ivaretatt gjennom interkommunale plansamarbeid vil 

Regional plan for arealbruk i mindre grad fokusere på sjøarealene. Overordnede 

strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir spesifikke føringer for arealbruk 

kan likevel bli en del av Regional plan for arealbruk.  

 

Vannforvaltning 

Regional plan for vannforvaltning skal revideres parallelt med arbeidet med regional 

plan forarealbruk. Prosessene vil bli koordinert og sett i sammenheng.  

 

Differensiert forvaltning av strandsonen 

Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. 

Ressursene i kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og 

verdiskaping. Viktige interesser er oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og 

rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging.  

Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre 

bærekraftig ressursutnyttelse langs kysten.  

De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen tydeliggjør 

nasjonal arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-metersbeltet langs sjøen 

og vernet skal være strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.  

 

Gjennom arbeidet med regional plan for arealbruk må den regionalpolitiske tenkningen 

av differensieringen i de statlige retningslinjene bli konkretisert og tydeliggjort. For å 

bevare verdifulle kulturmiljøer/kulturlandskap – og naturområder må et differensiert 

strandsonevern praktiseres bedre, hvor de lokale forhold kan tillegges vekt.  

Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere 

utbygging gjennom kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel 

sjørettede reiselivsanlegg.  

 

Behov for ny/oppdatert kunnskap 

Det er behov for oppdatert skråfotosamling. Det vil også være behov for en oversikt, 

på kommunenivå, med gjenværende tilgjengelig strandsone som verken er nedbygd, 

dyrka mark, vernet (naturvern/kulturminne) eller ikke for bratt og utilgjengelig. Som 

et resultat av oppdatert kunnskapsgrunnlag kan det gi behov for å revurdere kartet 

som viser stort og mindre press på strandsonen, med et regionalt utgangspunkt.  

 

Vurdering: 

Trøndelag fylkeskommune har startet en omfattende prosess med utarbeidelse av regional 

plan for arealbruk. For kommunene vil denne planen gi føringer og skal innarbeides i 

kommunenes egne arealplaner og saksbehandling, i henhold til PBL § 8-2. Kommunene har 

rett og plikt til å delta i regional planlegging, jf. PBL § 8-3. Fylkeskommunen varsler ved 

oppstart av planarbeidet at det trolig er lite aktuelt å utarbeide regional planbestemmelse.  

 

Høringsutkast til planprogram fremhever ulike tema under de to hovedkapitlene; «by- og 

tettstedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling 

– i et bærekraftig Trøndelag». Forslag til vedtak er formulert på bakgrunn av kommunens 



egne kommunale planer, ressurser og utfordringer. Særlig interessante tema er vektlagt for å 

bli involvert i disse temaområdene i den videre planprosessen.   

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL. Skal legges til grunn for kommunens egne arealplaner og saksbehandling.  
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Offentlig ettersyn - Planprogram for Regional plan for 
arealbruk i Trøndelag 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok 12. desember 2018, i sak 168/18, å sende forslag til 

planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag på høring, i henhold til plan- og 

bygningslovens §8-3. 

 

Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk 

som skal tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Målet med 

planarbeidet er å tilrettelegge for en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling 

for hele Trøndelag. Regional plan for arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå 

sentralt når kommunene rullerer sine arealdeler. 

 

Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer. Fylkeskommunen vil lede planprosessen, med mål om å bevare 

viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen. Planprosessen vil gå 

over to år, og endelig plan skal vedtas av fylkestinget i desember 2020. 

Planprogrammet redegjør for aktuelle temaområder, behov for kunnskapsgrunnlag, 

prosess og medvirkning.  

 

Kommunene er svært sentrale i arbeidet, og god dialog med kommunene er avgjørende 

for et godt sluttresultat. Vi er avhengig av å møte kommunene både på politisk og 

administrativt nivå. Planarbeidet skal utarbeide overordnede mål og strategier for 

arealbruk, og her er det særlig viktig med politisk forankring og eierskap. Vi tar sikte på 

å bruke eksisterende arenaer, som kommunekonferanser o.l., i tillegg til regionvise 

dialogmøter i løpet av 2019 og 2020. 

 

Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere de overordnede målene og 

strategiene, og sikre at planen blir et godt styringsverktøy for kommunene og regionale 

myndigheter. Her er fagkunnskapen i kommuneadministrasjonen sentral. Det vil bli 

sendt egne invitasjoner til å delta på temadager og i arbeidsgrupper i prosessen. Om 

dere allerede nå ser at det er temaområder dere ønsker å bidra til kan dere gjerne 

opplyse om det i høringsuttalelsen.  
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Om det er spesielle problemstillinger dere ønsker å drøfte angående planprogrammet er 

det bare å ta kontakt med seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim eller prosjektleder 

Anne Caroline Haugan. 

 

Høringsfristen er satt til 22. februar 2019. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Odd Inge Mjøen 

Fylkesrådmann       Vigdis Espnes Landheim 

        Seksjonsleder Plan 
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Plan- og bygningsloven §4-1 krever at det skal 
utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet med regional plan: 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 
med varsling av planoppstart. 
 
Fylkestinget fastsetter planprogrammet etter at det 
har vært på høring. 
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Kartet illustrerer Trøndelag anno 2020, etter kommunesammenslåinger og at Halsa og Rindal er innlemmet i fylket.  
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Innledning   

Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk som skal 
tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Håndtering av kommune-
overskridende utfordringer er et samfunnsansvar gitt til fylkeskommunene, og som er en sentral del 
av samfunnsutviklerrollen. 

I dag har vi to ulike plan-dokument, som gjelder til ny regional plan er vedtatt: 

• Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag, vedtatt i 2014, som retningsgivende 
arealpolitikk for fylkeskommunen 

• Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt i 2013. Planen skal legges til grunn for 
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Nord-
Trøndelag 

Trøndelag består i dag av 47 kommuner. Når den regionale planen blir vedtatt i 2020 vil endringer i 

kommunestrukturen ha redusert tallet til 38. Men ulike deler av Trøndelag vil fortsatt ha ulike 

utfordringer og muligheter, og kreve ulike svar. Der det er stort press på arealene kan en plan med 

tydelige prinsipper for avveining av ulike interesser være et godt verktøy. Mange av de samme 

prinsippene vil være riktige for å sikre livskraftige distrikter, samtidig som det på noen områder kan 

være behov for andre prioriteringer og retningslinjer. 

Fordi ulike deler av Trøndelag kan ha behov for ulike løsninger er det behov for en differensiert, men 

likevel bærekraftig arealpolitikk. Regional plan skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og 

retningslinjer til gode helhetsløsninger for Trøndelag. I tillegg skal planen sikre samordning av ulike 

arealbehov, også på tvers av kommunegrensene. For å sikre et godt helhetsperspektiv skal denne 

førstegenerasjonsplanen for arealbruk i Trøndelag omfatte hele fylket. 

Målet er en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling for hele Trøndelag. Regional plan for 

arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå særlig sentralt når kommunene rullerer sine 

arealdeler. 

Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.  

Fylkeskommunen, med fylkestinget som regional planmyndighet, vil lede planprosessen, med mål om 

å bevare viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen. 
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Formålet med planarbeidet 

Regional plan for arealbruk skal være en overordnet og samlende plan som gir forutsigbarhet og 

langsiktighet i arealforvaltninga i Trøndelag. Planen skal sikre samordning av ulike arealbehov, også 

på tvers av kommunegrensene, og skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til 

gode helhetsløsninger. Den regionale arealpolitikken skal bidra til å bevare viktige felles kvaliteter, 

samtidig som den skal legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket. 

En viktig målsetting for selve planprosessen er at den skal bidra til felles forståelse for hva som skal til 

for å oppnå en næringsvennlig og bærekraftig arealutvikling i Trøndelag.  

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til gode 
helhetsløsninger for Trøndelag. Fordi kommunene i Trøndelag til dels har svært ulike utgangspunkt er det et mål at planen 
løfter fram en differensiert, men likevel bærekraftig, arealpolitikk.  
 

Planens virkning 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-1 skal regional plan legges til grunn for regionale organers 

virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den endrer ikke på 

eksisterende planstrukturer fastlagt i plan- og bygningsloven der kommunene har det primære 

ansvaret for arealplanleggingen. Fylkestingets planvedtak vil skape forpliktelser for offentlige 

myndigheter og organer til å følge opp og gjennomføre planen.  

Kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale 

planer og i sin enkeltsaksbehandling.  Innsigelser og klage fra regionale og statlige myndigheter vil 

ikke bli gitt til planer som er i samsvar med regional plan.  

Planens oppbygging 
Kunnskapsgrunnlag: Et godt kunnskapsgrunnlag gir anledning til å differensiere arealpolitikken på 

regionalt nivå. Planarbeidet skal bygge på et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag, basert på 

statistikk og analyser, verdier, kunnskap og praktisk erfaring. En sammensatt forståelse er 

grunnleggende for å lykkes med samfunnsutviklingen i trønderske kommuner med ulike utfordringer. 

Ulike aktører har ulike roller og kan ha ulikt perspektiv. Et felles bilde av hva de sentrale 

utfordringene og problemstillingene er vil gjøre det lettere å få til gode løsninger i plan.  

Mål for en bærekraftig og differensiert arealpolitikk, med tilhørende strategier, vil stå sentralt i 

planarbeidet. Disse bygger videre på målene fra Trøndelagsplanen, og må utarbeides i samarbeid 

med relevante aktører. Det er særlig viktig med politisk forankring og eierskap til de overordnede 

målene og strategiene, både på kommune- og regionnivå. 

Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal være tydelige og bli et styringsverktøy både for 

kommunene og regionale myndigheter. Retningslinjene skal operasjonalisere mål og strategier for 

arealbruken i Trøndelag, både gjennom enkeltsaksbehandling, men særlig ved rullering av 

kommuneplanens arealdel. Når kommunene implementerer retningslinjene i sine arealdeler vil det 
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være rom for lokale tilpasninger, men føringene fra regional plan skal sikre at kommunenes 

arealplaner bidrar til å styre Trøndelag i en felles overordnet retning.  

Retningslinjene vil ikke utløse konsekvensutredning.  

Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal gi kommunene et forutsigbart handlingsrom i 

deres arealplanlegging. Planer som er i tråd med retningslinjene skal ikke utløse innsigelse.  

Temakart kan være aktuelt for en del av temaområdene, og vil bli utarbeidet ved behov 

Samarbeidsprosjekter: Regional plan for arealbruk vil initiere flere samarbeidsønsker og konkrete 

samarbeidsprosjekter mellom ulike parter. Slike samarbeidsprosjekter skal koordinere innsats og 

bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om ulike arealspørsmål. 

Handlingsprogram: Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for 

gjennomføring av planen, med tiltak, avtaler, økonomiske forpliktelse, tydelig ansvarsfordeling og 

tidshorisont på oppgavene. Dette skal vedtas av regional planmyndighet og behovet for rullering skal 

vurderes årlig.  

Trolig ikke bruk av regionale planbestemmelser: Nå, ved varsel om planoppstart av denne «første-

generasjonsplanen», er det vurdert som lite aktuelt å ta i bruk regionale planbestemmelser. Bruk av 

regionale planbestemmelser vil utløse krav om konsekvensutredning med en særskilt vurdering og 

beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.  

Regionale planbestemmelser er et sterkt juridisk regionalpolitisk virkemiddel som hittil ikke er tatt i 

bruk i noen av de gamle trøndelagsfylkene. Virkningen av en regional planbestemmelse er at det ikke 

kan iverksettes særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere avgrensede geografiske 

områder, som etter bestemmelsene vil være i strid med planen uten samtykke. Dette kan f.eks. 

gjelde kjerneområder for landbruket, landskapsområder, eller traséer for større samferdselsanlegg. 

Forbudet gjelder inntil ti år med mulighet for forlengelse, i påvente av at kommunene, i sine planer, 

skal ivareta de regionale og nasjonale hensynene med bindende virkning. Forslag om regional 

planbestemmelse skal utarbeides og behandles i samsvar med reglene i PBL §§ 8-3 og 8-4, og kan 

fremmes i forbindelse med utarbeiding av en regional plan. 

Temaområder: Utvalget av temaområder er gjort basert på kunnskap om kommunenes utfordringer 

og muligheter, gjennom dialog i ulike prosesser, plansaksbehandling og veiledning, erfaringer fra 

regionalt planforum, samt innspill og høringsuttalelser til Trøndelagsplanen.  

Planen er foreslått delt i to hovedkapitler, «by og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige 

distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». Planprogrammet 

presenterer temaområder, sentrale utfordringer og eventuelle behov for kunnskapsgrunnlag i 

tilknytning til temaområdene. 

Ett av temaområdene er jordvern. Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av 

regional plan for arealbruk i Trøndelag, og ses i sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken. 

Dette vil bli fulgt opp gjennom planprosessen.  

 

 

En regional plan er en avtale. Når fylkestinget vedtar den regionale planen får vi en felles 

forpliktende plan for langsiktig arealbruk i Trøndelag. Planen vil ikke bare gjelde for 

fylkeskommunen, men også for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. 
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Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for 
arbeidet   

FNs bærekraftmål 

FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land og er 

verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 

innen 2030.  

Parisavtalen  

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale bestående av bestemmelser for blant annet reduksjoner 

i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling. I vår region forplikter 

klimamålene oss til å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som vi legger til rette for at byene og 

tettsteder fortsatt skal vokse.  

Nasjonale forventninger til fylkeskommune og kommunene 

Regjeringen utarbeider hvert fjerde år «Nasjonale forventninger» til fylkeskommunene og 

kommunene, der det beskrives mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at det skal 

legges særlig vekt på i planleggingen. I tillegg til bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt 

ønsker regjeringen en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier og utvikling av attraktive og 

klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal-, transport og arealplanlegging 

Statens retning for areal- og transportpolitikken: Arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 

og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 

for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Planleggingen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra 

til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Statens retning for arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen: Målet er å ivareta allmenne 

interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomføres en sterkere geografisk 

differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. 

Nasjonal transportplan 2018-2029 

Det overordnede og langsiktige målet i Nasjonal transportplan er «et transportsystem som er sikkert, 

fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Planen legger til rette for 

utbygging både av nasjonale transportkorridorer og veg- og jernbanenettet generelt for å redusere 

reiseavstander og styrke trafikksikkerhet. Samtidig skal det også utvikles mer attraktiv 

kollektivtransport og infrastruktur for gåing og sykling. Det er et mål for byområdene at 

persontransportveksten skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. 

Nasjonal jordvernstrategi 

Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi med mål om at omdisponeringen av 

landbruksjord i Norge skal reduseres til maksimalt 4000 dekar/år innen 2020. Ny nasjonal 

jordvernstrategi skal vedtas i Stortinget parallelt med statsbudsjettet, i desember 2018.  
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Konvensjonen om biologis k mangfold
Stortingsmelding nr. 14 (2015 - 2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» viser
den nasjonale politikken for bevaring av naturmangfold med mål om å ha god tilstand i
økosystemene, ta vare på truet natur, og bevare naturområde r som viser variasjonsbredden i norsk
natur.

Trøndelagsplanen
RPA skal være med på å operasjonalisere målene i Trøndelagsplanen 201 9 - 2030 .

Arealer og arealbruk er sentralt for retningsmål innen alle de tre temaområdene bolyst og
livskvalitet, kompetanse, verdiskaping og naturressurser og regionale tyngdepunkt og
kommunikasjoner . Flere av s amfunnsmålene vil ha stor betydning for Regional plan for arealbruk , og
disse er framhevet i planprogrammet under de relevante temaområdene .

Regionale planer og strategie r
P lanarbeidet koordineres med relevante regionale planer og strategier med en tydelig
arealdimensjon, eksempelvis innen klima, samferdsel, kulturminne r og næring sfeltet . Det er sentralt
at de regionale planene og strategiene bygger opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer
slik at vi får en politikk for samordna bolig - , næring - , areal - og transportutvikling i Trøndelag.

Interkommunale plansamarbeid og avtaler med arealdimensjon
De n regional e plan en for arealbruk vil være overordnet interkommuna l e plansamarbeid og andre
interkommunale samarbeidsprosjekter . Regional plan for arealbruk skal ikke erstatte disse. Det er
derfor viktig at samhandlingen med kommunene og eksisterende plansamarbeid er god, slik at
regional plan og interkommunale plansamar beid som IKAP og kystsoneplan , prosjektet
Innherredsbyene og byvekstavtalen for Trondheim kan styrke hverandre.
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Utfordringsbildet i Trøndelag 

Trøndelag i tall presenterer tall og fakta om 

Trøndelag. Fylket har en langstrakt kystlinje, store 

landbruksarealer, fjell-, myr- og skogområder, én stor 

by og flere små byer og tettsteder. Kommuner i sterk 

vekst har andre arealutfordringer enn kommuner 

med befolkningsnedgang, og begge typene er godt 

representert i Trøndelag. Kombinert med ulikt 

ressursgrunnlag og en variert geografi gir det behov 

for en differensiert og bærekraftig arealpolitikk. 

 Trøndelag har et bosettingsmønster med store 

områder med spredt bebyggelse og enda større 

områder uten bosetting. 

En stor andel av bosettinga vises langs jernbanen og 

E6 i nord-sør-retning på kartet. Elvedaler og store 

innsjøer kommer fram i kartet fordi bosettingen er 

samlet langs disse. Bosetningen i kystkommunene følger stort sett kystlinjen.  

74,7 % av befolkningen i Trøndelag bor i et tettsted. Kartet viser tydelig at Trondheim har tettest 

bosetting, men at det også er flere andre steder i Trøndelag med tett bosetning, blant annet i 

Innherredsbyene, Orkanger og Namsos. Som i resten av Norge, og verden forøvrig, har det over 

lenger tid skjedd en intern sentralisering innad i kommunene og i regionen. 

Tilgangen til arbeid er den store driveren for 

befolkningsutviklinga i kommunene, enten i form av 

tilgjengelig arbeid i kommunen eller i nærliggende 

kommuner. Hovedalternativet i SSBs befolknings-

prognoser tilsier at befolkningen i Trøndelag vil være 

på 519 533 i 2040. Dette er 60 789, eller 13,3 %, flere 

enn i dag. 

Det er store variasjoner i befolkningsutviklinga i 

kommunene i Trøndelag. Det er en markant vekst i og 

rundt Trondheim, og vekst i aksen som følger 

Trondheimsfjorden fra Orkanger i sør til Steinkjer i 

nord, i form av både fødselsoverskudd og positiv 

nettoinnflytting. 

Grovt sett har områdene som faller utenfor denne 

aksen hatt en flat befolkningsutvikling eller nedgang, 

med noen unntak. Hitra, Frøya og Vikna har hatt en 

sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Overhalla, Bjugn og Oppdal også hatt sterk 

vekst.  

Som i resten av landet er trenden at de store kommunene vokser, og de som alt er små mister 

innbyggere. Distriktene er i større grad avhengig av innflytting, og da spesielt innvandring, for å få en 

positiv befolkningsutvikling. 
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Sentrale problemstillinger og utredningsbehov 

Trøndelag er sammensatt region. Det er store forskjeller på de arealutfordringene 

Trondheimsregionen har, sammenligna med mange av innlandskommunene. På noen områder kan 

det derfor være behov for en differensiert, men likevel bærekraftig, politikk. Enkelte temaområder 

har en klar geografisk dimensjon, som kystsoneplanlegging. Samtidig kan man finne fellestrekk 

mellom utfordringer i kommuner som har ulik geografi, som kystkommuner i vekst og småbyene 

langs aksen.  

Felles for alle kommuner, uavhengig av folketall og befolkningsutvikling, er behovet for god by- og 

stedsutvikling, større næringsarealer, massedeponi, samordna infrastruktur osv. De fleste temaene 

vil være relevante for alle kommunene, om enn i noe varierende grad. 

De ulike fagtemaene kan sorteres på mange ulike vis, og i planprogrammet er de fordelt under to 

hovedoverskrifter:  

• By og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag 

• Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

Bærekraftig utvikling er et sektorovergripende tema som skal være bærende for alle de ulike 

temaområdene. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, 

nasjonalt og globalt. Folkehelsearbeid er en av forutsetningene for sosial bærekraft. Befolkningens 

helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. 

Vi har derfor valgt å løfte folkehelse opp sammen med bærekraft, som en overordnet inngang til 

planarbeidet. 
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Bærekraftig utvikling 
Bærekraft skal være et bærende element i planarbeidet, og planprosessen skal kobles tett opp til den 

parallelle prosessen med regional strategi for klimaomstilling.  

Bærekraftig utvikling handler om store og komplekse samfunnsutfordringer som både berører og 

påvirkes av globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De tre dimensjonene klima og miljø, økonomi 

og sosiale forhold er alle sentrale. Disse tre dimensjonene er avhengige av hverandre og alle må 

hensyntas om utviklingen skal bli bærekraftig. FNs 17 bærekraftmål blir sentrale i utformingen av 

RPA, med et klart hovedfokus på mål 11: Bærekraftige byer og samfunn.  

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 
Figuren over viser de ni av FNs 17 bærekraftmå som dette planarbeidet vil fokusere på. «Bærekraftige byer og samfunn» vil 
gis særlig sterkt fokus. 

 

Langsiktig, kunnskapsbasert planlegging og forvaltning er et sentralt utgangspunkt for planarbeidet. 

Planen skal bidra til å sikre at Trøndelag får ei god utvikling med attraktive byer og livskraftige 

distrikter, samtidig som spesielle og uerstattelige verdier i natur, kulturlandskap og kulturmiljø må bli 

bevart.  
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Folkehelse

Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
b efolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel og omfatter både helsefremmende og forebyggende arbeid.
Folkehelseloven løfter fram de fem prinsippene utjevning av sosiale helseforskjeller , «helse i alt vi
gjør», føre - var, bærekraftig utvikling og medvirkning som grunnleggende for folkehelsearbeidet.

Innholdet i begrepene folkehelse og sosial bærekraft har fellestrekk. Folkehelse skal være et
bærende element i alt pl anarbeid. Også gjennom Regional plan for arealbruk skal fylkeskommunen, i
samarbeid med andre, bidra til å videreutvikle rollen som pådriver og samordner av
folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkeskommunen har fokus på å drive kunnskapsbasert folkehelsearbeid - både i kraft av egen
kompetanse og som samarbeidsaktør med kunnskapsmiljøene. Parallelt med denne planprosessen
skal fylkeskommunen utarbeide et nytt, revidert Oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. Dette vil være med på å gi føringe r for arbeidet med RPA.

Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019 - 2030:
I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

Det bet yr at

• samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og
oppvekstmiljø.

• nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet .
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By - og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige
distrikter i Trøndelag

7 5 % av befolkningen i Trøndelag bor i dag i et tettsted etter SSB s defin isjon . Det er totalt 105
tettsteder i fylket , med Trondhei m ( 180 557 innbyggere ) som det største og Kvithammer ( 214
innbyggere ) som det minste . 34 av tettstedene har mer enn 1 000 innbyggere . S eks av kommune ne
har ikke tettsteder etter SSBs definisjon.

Senterstruktur og god stedsutvikling må altså ha en bredere i nngang enn kun antall innbyggere og
SSBs definisjoner. Funksjoner og tjenestetilbud er sentrale faktorer. K ommunesentr e som ikke
oppfyller SSB indikatorer til et tettsted kan eksempelvis ha funksjoner og tjenester som medfører at
de båd e fungerer og opplev es som et tettsted.

R egionale tyngdepunkt for å styrke regionene og sikre livskraftige distrikter
Regionale tyngdepunkt leverer tjenester, utdanning, kultur og opplevelser utenfor sin egen
kommune . Trøndelag har allerede en rekke regionale tyngdepunkt, u ten at dette er en formalisert
status . Trøndelagsplanen 2019 - 2030 legger opp til at temaet regionale tyngdepunkt må settes på
dagsordenen , bl.a. for å bidra til e n balansert utvikling i fylket .

Et regionalt t yngdepunkt skal ikke «støvsuge» omlandet for fo lk og tjenester, men tvert imot sikre at
omlandet har et tjenestetilbud som gjør det attraktivt å bo og leve i regionen. Sentralisering er en
global trend. Befolkninga velger i stadig større grad å bo i byene og tettstedene, også i Trøndelag. I
2018 bor 75 % av trønderne i en by eller et tettsted, i 1990 var andelen 65 % .

En del distriktskommuner langs kys ten er i positiv utvikling med god befolkningsvekst, men i det
store bildet har mange av d istriktskommune ne, særlig i innlandet, befolkningsnedgang med e n skjev
alderssammensetning og lav aldersbæreevne . Å snu en slik utvikling er en stor og sammensatt
utfordring som ikke kan løses gjennom en regional plan for arealbruk alene , men som planarbeidet
må forsøke å ta sin del av ansvaret for. Temaet vil også få fokus i Regional planstrategi 2020 - 2023 og i
relevante regionale planer og strategier .

Trondheim er landsdelshovedstaden og den naturlige storbyen i fylket. Steinkjer er administrasjons -
senter for bl.a. Fylkesmannens hovedsete og fylke s kommunens administ rasjon . Aksen Orkanger -
Trondheim - Steinkjer består av byer og tettsteder som er i vekst . D et er her de fleste kommunene
med fødselsoverskudd i Trøndelag finnes, aksen fungerer som en stor bo - og arbeidsmarkedsregion
og befolkninga har god tilgang til en rekke tjenester innenfor rimelig reiseavstand. I dette området er
det mindre behov for å definere regionale tyngdepunkt som et distriktspolitisk grep . Derimot kan

Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019 - 2030 :
I 2030 har Trøndelag et b alansert utbyggings - og bosettingsmønster

Det betyr at

• Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.
• vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og

tjenester.
• Trøndelag består av liv skraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.
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andre grep være aktuelle for å bidra til at aksen kan avlaste storbyveksten i Trondheim, og dermed 

bidra til en mer balansert utvikling i Trøndelag.  

Et fokus på regionale tyngdepunkt vil være viktig for den store geografien i Trøndelag, som ikke er 

Trondheim eller aksen. Oppdal, Røros, Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn, Namsos, Grong og Vikna/Nærøy er 

regionale tyngdepunkt som fyller litt ulike roller og har forskjellige styrker og svakheter. Hitra/Frøya 

og Vikna/Nærøy er sterkt knyttet opp mot oppdrettsindustrien. Namsos er den eneste bykommunen 

i Trøndelag som ligger utenfor den sentrale vekstaksen, og har en viktig senterfunksjon for Namdalen 

med både sykehus og flyplass. De regionale tyngdepunktene i innlandet (Oppdal, Røros og Grong) har 

alle omland som er stort i areal men har en lav befolkningstetthet.  

Regionale tyngdepunkt er ett element regional plan for arealbruk skal ta utgangspunkt i, for å 

vurdere plangrep som kan demme opp for fraflytting fra distriktene. Arbeidet med temaet vil være 

koordinert med arbeidet med Regional planstrategi 2020-2023. 
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Senterstruktur med levende og attraktive sent ra og gode transportløsninger

Uavhengig av by - eller regional tyngdepunkt status er senterstruktur et aktuelt tema for alle
kommuner, i spennet fra kommunesenter til grendesenter.

Areal og transport henger uløselig sammen. For store deler av Trøndelag er bil helt nødvendig for å
kunne forflytte seg mellom heim, jobb og andre funksjoner, og det vil være det i lang tid framover.
For kommunene i distriktet er god vegforbindelse inn til riksvegnettet sentralt, mens bykommunene i
større eller mind re grad vil ha behov for tiltak som reduserer bilbruken i kommunen og i bykjernen
spesielt. Ferdsel langs sjø og bane er også sentralt.

Framtidsretta strategier for by - og stedsutvikling og boligpolitisk planlegging vil bidra til bolyst og god
utnytting av sentrumsområder og bomiljø. F lere folk i sentrum gjør at byer og steder framstår som
mer attraktive . Stadig flere har urbane bostedspreferanser, og det finnes mange kvaliteter i en
«urban tankegang» som med fordel kan få prege utviklinga også av små stede r. Lokalisering av
offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og annet må være med på å bygge opp under
dette. Kommunene , staten og det regionale nivået må ha et bevisst og aktivt forhold til lokalisering
av ulike typer tjenester og bebyggelse, transportmønster .

Kompakt og bærekraftig by - og stedsutvikling, gjennom å samle funksjoner og konsentrere bosetting
og funksjoner vil være gode plangrep både på store og små steder. Dette må bli kombinert med og å
tilrettelegge for et mer klimavennlig tran sportmønster, og for mer gåing og sykling. Argumentene for
at det er riktig å arbeide for at trønderske byer og tettsteder skal bli kompakte og ha et mer
klimavennlig transportmønster kan variere. Reduserte klimagassutslipp står sentralt for Trondheim,
og til en viss grad også for Innherredsbyene. Styrking av folkehelsa gjennom å utvikle sosiale
møteplasser og skape attraktive sentrum og levende sentrumsmiljø er minst like viktig på små steder
som i byene. Kompakt byutvikling vil på lang sikt ha pos itiv eff ekt på jordvernet.

Klare u tviklingsgrenser blir sentralt når våre byer o g tettsteder må vokse innover og ikke utover . Å
bygge der det er bygd fra før er krevende, men nødvendig for å sikre bærekraft ig transportmønster,
matjord og naturverdier. Samtidig må vi ha et stort fokus på bokvalitet og å sikre viktige grønne
verdier og kulturhistoriske verdier som en ressurs ved fortetting og t ransformasjon. Grønnstruktur,
friluftsliv og gode nærmiljø med møteplasser tilrettelagt for opplevelser og aktivitet må være
sentrale satsingsområder i by - og stedsutviklinga i Trøndelag, og viktig del av Regional plan for
arealbruk.

Trøndelag fylkeskommunes strategi for samferdsel, med ulike delstrategier, må ses i sammenheng
med Regional plan for arealbruk. Ulike transporttilb ud skal knyttes sammen i knutepunkt, og disse
har en tydelig arealdimensjon. Fylkeskommunen skal prioritere knutepunkt utenfor Miljøpakke -
samarbeidets område og bidra til helhetlig bedre koordinering og planlegging for et godt samspill

Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019 - 2030:
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal - og transportstruktur

Det betyr at

• areal - og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrens ene.
• vi har funksjonelle bo - og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.
• vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.
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mellom mobilitetsløsninger og lokalsenterutvikling. Tilrettelegging for økt gåing og sykling vil også 

være en viktig komponent i knutepunktarbeidet. Målet må være et miljøvennlig og framtidsretta 

transportsystem. 

De regionale strategiene innen samferdsel og regional plan for arealbruk må bygge opp om 

hverandres mål, strategier og retningslinjer slik at Trøndelag får en politikk for samordnet bolig-, 

nærings-, areal- og transportutvikling. 

Areal og transport står også sentralt i det interkommunale plansamarbeidet i Trondheimsregionen 

(IKAP), byvekstavtalen og prosjektet «Utvikling av framtidsrettede areal- og transportløsninger i og 

rundt Innherredsbyene». Disse skal legges til grunn for den regionale planen for arealbruk, mens 

arealbruken skal vurderes og avveies i kommuneplanene. 

Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil være sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å 

videreutvikle knutepunktene langs jernbanen. 
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Lokalisering av handel 
Riktig lokalisering av handel er avgjørende for å utvikle kompakte og gode byer og tettsteder. I et 

historisk perspektiv har sentrum vært den sentrale markedsplassen, og handel utgjør en av sentrums 

viktigste funksjoner. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018. Bestemmelsen 

hadde et langsiktig mål om å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling, og 

begrensing av klimagassutslippene. KMD understreker at den nasjonale politikken ligger fast. De 

hensynene den rikspolitiske bestemmelsen ivaretok dekkes nå av de statlige planretningslinjene for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP). Retningslinjene dekker både arealbruk 

og lokalisering av handelsvirksomhet, andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud. 

De statlige planretningslinjene legger vekt på at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede 

private og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 

eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og 

arbeidsplassintensive statlige virksomheter. I de senere årene har mange av de store 

næringsaktørene utvikla et varetilbud med en blanding av plass- og transportkrevende varer og 

detaljhandel. Slik bransjeglidning, ofte kombinert med «big-boxer», har medført at kan være 

utfordrende å styre lokalisering etter de gamle retningslinjene. 

Kommunene må ha en aktiv holdning til etablering av detaljhandel og transport- og arealkrevende 

handel i sine kommuneplaner. Nord-Trøndelag fylkeskommunes regionalpolitiske retningslinjer for 

lokalisering av kjøpesenter var en tilpasning av den nasjonale bestemmelsen, med retningslinjer for 

tre ulike nivå: 1) Byene 2) Kommunesenter med interkommunal handel og 3) Kommunesenter og 

bygdesenter definert i kommuneplanens arealdel.  

Planarbeidet skal drøfte behovet for egne, oppdaterte retningslinjer for lokalisering av 

handelslokalisering i Trøndelag. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

På bakgrunn av SSBs statistikk og fylkeskommunens egne analyser mener vi at det ikke er nødvendig 

å utarbeide ytterligere analyser med tanke på regionale tyngdepunkt. 

Senterstruktur innad i kommunene har kommunene selv god kunnskap om. 

Derimot er det aktuelt å arbeide med framtidsscenarioer, fremtidsbilder med horisont mot 2050, for 

de ulike regionene i Trøndelag. Dette er delvis allerede utført i Trondheimregionen, og er tenkt 

utarbeida som en del av prosjektet Innherredsbyene. Framtidsscenarioer vil bli gjort i sammenheng 

med arbeidet med Regional planstrategi. 

Det er behov for å integrere og utvikle eksisterende kunnskap, blant annet gjennom prosjektet 

Innherredsbyene for å identifisere gode lokaliseringer av knutepunkt og gode knutepunktkonsept. 

Kunnskap for å bedre samordning og å tilrettelegge transportløsninger på tvers av kommunene er 

viktig, i tillegg til å framskaffe metodegrunnlag for å oppnå fortetting med kvalitet. Prosjektet 

Innherredsbyen vil således være en viktig kunnskapsleverandør også til Regional plan for arealbruk. 

Erfaringer fra IKAP vil også være relevant i arbeidet med by- og stedsutvikling og senterstruktur. 

De aller fleste kommunene i Trøndelag har etter hvert fått kartlagt og verdsatt friluftsområdene i 

kommunen i tråd med veileder M98-2013. Kartleggingene vil være viktig kunnskapsgrunnlag til 

arbeidet med regional plan for arealbruk.  
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S trategi for jordvernet
Jordvern handler om å sikre at b åde dagens og framtidas befolkning kan dyrke egen mat på egen
jord. Å unngå at dyrka og dyrkbar jord omdisponeres og bygges ned til andre formål står sentralt.
Interessekonflikter mellom matproduksjon og andre samfunnsinteresser finner vi i hele Trøndelag,
men særlig i de mest befolkningstette o mrådene hvor vi har den beste matjorda og
utbyggingspresset er størst. Trøndelag produserer betydelig mer mat enn det vi konsumerer selv, og
spiller en viktig rolle for den nasjonale sjølbergingsgraden. Likevel er ku n 4,2 % av land arealet i
Trøndelag jordbruksareal.

Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av Regional plan for arealbruk, og ses i
sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken. Fordi jordvern har en tydelig arealdi mensjon, og
mange ulike aktører må bidra om vi skal få til en endring, er det viktig å løfte temaet inn i prosessen
med Regional plan for arealbruk. En regional plan vil være mer forpliktende, både for kommune og
stat, enn en frittstående strategi.

Fylke skommunen har utarbeidet et faktagrunnlag , basert på statistikk for matjord og jordvern i
Trøndelag, i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling o g med innspill fra Sta tens vegvesen
og Nye V eier. Dette viser at u tfordringene rundt jordvern er ulike i kommunene.

Trondheim er i særklasse når det gjelder omdisponering og nedbygging av jordbruksareal, med over
200 dekar omdisponert i året i perioden 20 05 - 2017. Men også de øvrige kommunene langs aksen
Orkanger – Steinkjer skiller seg ut fra resten av fylket. Kombinasjonen av størst andel jordbruksareal,
mest bebyggelse, store samferdselsanlegg og befolkningsvekst gjør at jordvern oftere kommer i
konflikt med andre samfunnsinteresser her. Sammenheng og avveiing mellom samfunnsinteresser og
de statlige planretningslinjene for en samordnet bolig - , areal og transportplanlegging (SPR BATP) er
en sentral utfordring planarbeidet bør ta tak i. Jordvern må være en viktig del av arbeidet med by - og
stedsutvikling i regional plan for arealbruk .

Landbrukets egen byggevirksomhet framkommer ikke av KOSTRA - tallene, men en digital kartanalyse
gjennomført av SSB og NIBIO i 2017 viser at landbruket selv stod for en stor and el av nedbygging av
dyrka jord i perioden 2004 - 2015. I oppdatert Nasjonal jordvern strateg i (2018) framkommer det at
Regjeringen vil utrede generell søknads - og meldeplikt i jordlova for å regulere landbruket sin e gen
utbygging. Landbrukets egen nedbygging er en sammensatt problemstilling . Plan arbeidet skal se
nærmere på dette , og kommunene og ikke minst næringa sjøl må stå sentralt i den videre
planprosessen her.

Faktagrunnlaget viser også at spredt utbygging utenom planprosesser har ståt t for en relativt s tor del
av faktis k nedbygging. Holdes Trondheim utenom statistikken har 30 % av omdisponeringen av dyrka
jord til bolig - og fritidsbebyggelse i perioden 2015 - 2017 i Trøndelag blitt gjort etter jordloven s §9 /
PBL §19 dispensasjon , uten bruk av reguleringspl an. Dette illustrerer at små enkelttiltak ikke gir så

Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019 - 2030:
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff

Det betyr at

• produksjon av ren og trygg mat er i god vekst.
• sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.
• vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor.
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store utslag for kommunene sett hver for seg, men sammenlagt for hele fylket blir andelen stor. Skal 

vi lykkes med å bevare dyrkajorda i Trøndelag er det behov for å se utviklinga i et regionalt 

perspektiv.  

Andre sentrale tema under overskrifta «strategier for jordvernet» vil være alternativvurdering ved 

tiltak, potensiale for å omdisponere arealer tilbake til jordbruk, store samferdselsprosjekter med 

tilhørende planprosesser, deponi, flytting av matjord og jordkvalitet, samt nydyrking. Vi må utforme 

strategier for håndtering av jordvernmålet, og utforme gode planprinsipper som skal bidra til 

redusert nedbygging og bedre husholdering av omdisponerte arealer. 

Fylkesmannen, Statens vegvesen, Nye Veier, landbruksnæringa og ikke minst kommunene vil være 

sentrale i planprosessen. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

Faktagrunnlaget vil bli oppdatert i løpet av 2019.  
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Klimaomstilling  
Klimaomstilling omfatter både samfunnsendring, klimatilpasning og klimagassreduksjon. Trøndelag 

må bli smartere, tryggere og grønnere. Det er en ambisjon at et sammenslått Trøndelag vil gi et løft 

for samarbeidet om klimaarbeidet. 

Trøndelag er stort i areal, med store variasjoner i klimaet fra kyst til innland, og sårbart for mange 

ulike konsekvenser av vær og klima. Kommunene skal ta hensyn til klimaendringer i risiko- og 

sårbarhetsanalyser i arealplanprosesser. Dette er et viktig bidrag til lokal klimatilpassing, fordi det 

kan hindre at nye bygg og infrastruktur blir etablert på steder som er utsatt for konsekvensene av 

dagens og framtidas klima. 

Parallelt med RPA blir det utarbeidet en regional strategi for klimaarbeidet i Trøndelag, som skal 

vedtas i desember 2019. Strategien skal omfatte klimagassutslipp, opptak av karbon og 

klimatilpasning. Hovedfokuset vil være retta mot direkte utslipp, men indirekte utslipp vil også bli 

behandlet. Strategien skal omhandle både fylkeskommunens eget klimaarbeid og klimaarbeidet i 

hele fylket, og må være med på å gi retning og føringer for kommuner, næringsliv og andre. Felles 

satsinger for å nå viktige mål er avgjørende for å lykkes med klimaarbeidet i fylket.  

Arbeidet med klimaomstilling og regional plan for arealbruk vil bli koordinert og sett i sammenheng. 

Strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av 

Regional plan for arealbruk. 
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Kulturminner 
Den samfunnsmessige verdien av kulturminnene i fylket skal være en tydelig dimensjon i 

arealplanleggingen. Kulturminner er viktig for opplevelser og identitet, og kan være med på å gi 

grunnlag for bolyst, trivsel, folkehelse og reiseliv. Bruksverdi og miljøperspektiv står også sentralt. 

Boplasser, gravhauger og verneverdige bygningsmiljøer forteller om ressursbruk og 

bosettingsmønster som gir preg til landskap og byer. 

Framtidsretta og god by- og stedsutvikling krever at byene og tettstedene i mye større grad enn før 

må utvikles innover enn utover, i form av fortetting og transformasjon. Kunnskap om bygnings-

miljøene og de kulturhistoriske kvalitetene i trønderske byer og tettsteder er sentralt for å sikre at 

viktige verdier blir ivaretatt når byen skal utvikle seg. Godt og omforent kunnskapsgrunnlag her er 

viktig, og må prioriteres i kommuneplanprosesser, kommunenes kulturminneplaner og i regional plan 

for kulturminnevern. 

Fylkeskommunen skal utarbeide en Regional plan for kulturminner parallelt med arbeidet med 

regional plan for arealbruk, med oppstart i 2019. Planprogrammet for kulturminneplanen skal etter 

planen bli sendt på høring i april, og prosessene vil bli koordinert og sett i sammenheng. Planene skal 

bygge opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer. Regionalpolitiske retningslinjer som gir 

spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av Regional plan for arealbruk. 
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Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag

Utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv
Tilgang til næringsarealer er viktig for å sikre god lokalisering av alle små og mellomstore
virksomheter, og for å sikre store sammenhengend e næringsarealer for arealkrevende virksomheter.
Situasjonen i kommunene er ulik, mens noen har store arealer tilgjengelig har andre større
etterspørsel enn tilbud. Trondheimsregionen har gjennom IKAP utviklet metodikk for lokalisering av
næringsvirksomhet , basert på ABC - prinsippet. Metodikken er overførbar også for de andre byene og
for andre større næringsareal i Trøndelag. I ABC - prinsippet deles næringsarealer i tre kategorier: A -
områder er typisk kontorplasslokalisering, godt tilgjengelig med kollektiv , sykkel og til fots for mange.
B - områder ligger i, eller i nær tilknytning til tettsteder, og har god tilgang til hovedvegnettet. Typisk
transportbedrifter, lagerhaller, bygg - og anleggsvirksomheter. C - områder er gjerne arealkrevende
industri - og logistik kvirksomheter utenfor tettstedene.

Kommunene ønsker gjerne å ha ulike typer næringsarealer tilgjengelig innad i egen kommune.
Kontor og smånæringer i A og B - kategori er gjerne lettere å dekke og har mindre behov for regional
koordinering enn C - områder og større B - områder.

Behov for kunnskapsgrunnlag
Omfattende kunnskapsinnhenting om næringsarealer vil være krevende for en stor geografi som
Trøndelag, og behovet for oppdatering/ revidering kan også bli stort. Et hensiktsmessig
ambisjonsnivå kan være å re gistrere ledige arealer i kommuneplanene over en gitt størrelse
(eksempelvis 50 eller 100daa), med fokus på store B - områder og C - områder. Kombinert med
informasjon om tilknytning til veg og annen infrastruktur, nærhet til godsstrømmer og øvrig logistikk
me d mer samt hvor byggeklare de er. Ut fra mål om å ha et bredt tilbud på ulike næringsarealer i alle
deler av fylket kan dette gi nyttig info rmasjon for videre ko mmunal og regional planlegging.

Sentrale delmål fra Trøndelagsplanen 2019 - 2030:

I 2030 er Trøndela g best i Norge på regional samhandling.

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeids - og næringsliv.

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport - og samferdselssystem.
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Reindrift  
Trøndelag utgjør en stor del av sørsamisk område og store deler av fylket er områder for reindrift. 

Reindrifta er ikke bare næringsutøver og arealbruker, men har også en urfolk - og kulturdimensjon. 

Tilgangen på beitearealer er vesentlig for reindriftas fremtidige eksistens, og dermed for samisk språk 

og tradisjonskunnskap.  

Reindrifta i Trøndelag har noe av det beste økonomiske resultatet på landsbasis. Dette er ei 

arealkrevende næring som bruker arealer på tvers av kommunegrensene til ulike tider av året. 

Reinbeiteområdenes administrative grenser utgjør en begrensning for drifta, og arealbruken innenfor 

disse områdene er derfor svært viktig for næringa.  

Store inngrep i reinbeiteområdene er utfordrende, men (den kumulative) effekten av flere små 

inngrep gir også utfordringer. Totalomfanget av mange små inngrep med tilhørende ferdsel kan bli 

stort, og tiltak i en kommune kan ha konsekvenser i andre kommuner. Reindrift bør derfor ses i et 

regionalt perspektiv, både for verdiskaping og arealbruk.  

Det kan være en utfordring for fylker og kommuner å få til gode systemer for involvering og 

medvirkning i planprosesser generelt, og også reindrifta som næring og kulturbærer.  Prosessreglene 

i plan -og bygningsloven må på best mulig måte tilpasses reindrifta og det samiske, og dette vil være 

en del av arbeidet med RPA.  

Reindrift må ses i sammenheng med andre samfunnsinteresser og planprosessen skal bidra til felles 

virkelighetsforståelse som gir grunnlag for dialog og utvikling av handlingsrommet gjennom gode 

planprosesser. 

Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i prosessen. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 
Det er generelt liten kunnskap om reindrift og samisk kultur i majoritetssamfunnet. Samtidig er det et 

relativt stort omfang av utredninger og datakilder som berører reindrift, men ikke alt er like godt 

kjent. Det er slik et behov for en gjennomgang av hva som finnes av relevant kunnskap og ikke minst 

ny forskning på området, og se på hvordan eksisterende kunnskap kan gjøres bedre tilgjengelig for 

regional og kommunal planlegging. 

Landbruks -og matdepartementet har det overordnede ansvaret for reindriften og det nasjonale 

kunnskapsgrunnlaget for næringen, bla. reindriftens arealbrukskart. Disse kartene bør stå sentralt i 

arealforvaltningen og videreutvikles. www.nibio.no. 

Fylkeskommunene i Trøndelag utarbeidet i 2013 en digital inngrepsoversikt som et faktagrunnlag for 

planer og tiltak. Oversikten foreslås oppdatert med 2018- data for å vise utviklingen over tid og gis 

gode innsynsløsninger.  NINA Tromsø og Trondheim er i gang med et større prosjekt om effekter av 

inngrep på oppdrag fra Forskningsrådet. Dette bør ses i sammenheng med den regionale 

inngrepsoversikten.  
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Kraftproduksjon 
Utbygging av vindkraft, vannkraft og småkraft medfører at omtrent 100 % av kraftproduksjon i 

Trøndelag er basert på fornybare ressurser. De store vindkraftprosjektene som er under utbygging 

langs Trøndelagskysten vil bidra til et ventet kraftoverskudd fra 2020.  

 

Vindkraft 

Det er utfordrende å finne egnede vindkraftarealer som ikke er i vesentlige konflikt med andre 

samfunnsinteresser.  

NVE skal ferdigstille en nasjonal ramme for vindkraft innen mars 2019. Dette arbeidet skal 

identifisere de mest egnede områdene for vindkraftutbygging på land. Tidligere avslåtte/trukne 

konsesjoner er ikke ekskludert i dette arbeidet. Om nye arealer skal tas i bruk må det løses gjennom 

regionale planer. Fylkeskommunen har levert kunnskapsgrunnlag til dette arbeidet. 

Tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderte at målene i fylkesdelplan vindkraft (2008) var 

oppfylt med utbyggingen av de store anlegg på Fosen og i Snillfjord-området.  

Regionalpolitisk retningslinje for vindkraft i fra RPA Nord- Trøndelag (2013) slår fast at «Planlegging 

av vindkraftverk ut over allerede konsesjonsgitte og anbefalte vindkraftverk stilles i bero inntil 

konsekvenser for reindrift og miljøinteresser av disse vindkraftverkene er vurdert». 

Med utgangspunkt i konfliktnivået, og gjeldende regionalpolitiske føringer, vil ikke regional plan for 

arealbruk prioritere nye arealer til vindkraft. Imidlertid vil det kunne være behov for regionalpolitiske 

retningslinjer for arealer som allerede er utbygd og konsesjonsgitt. 

 

Vannkraft 

Utbygging av nye store vannkraftanlegg i Trøndelag blir ikke vurdert som aktuelt fordi de store 

vassdragene enten allerede er regulert til vannkraft, eller de er omfattet av vernebestemmelser. 

Imidlertid kan det være et stort potensial i oppgradering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Fordi 

dette får små konsekvenser for arealbruk, vil temaet ikke bli prioritert i den regionale planen.  

 

Småskala energiproduksjon 

Vindkraft i form av gårdsmøller/enkeltmøller er lite utbredt. Solcelleanlegg er i rask utvikling og blir 

stadig mer vanlig, både hos private og i næringslivet. Fordi solcelleanlegg blir montert på 

eksisterende bygninger og anlegg, får det i liten grad konsekvenser for arealbruk. Gårdsmøller og 

solcelleanlegg vil derfor ikke bli prioritert. 

Små vannkraftverk (småkraft) er vurdert som et klimapolitisk bidrag til å dekke behov for fornybar 
energi, samt regional ressursutnytting i distriktene. Mange tillatelser er gitt, men ikke nødvendigvis 
bygd ut. Samla utbygging må balanseres mot de positive effektene av lokal verdiskaping. Temaet vil 
bli vektlagt i planarbeidet. 
 
 
Behov for kunnskapsgrunnlag 

Det er behov for en oversikt som viser den samla belastningen av småkraftverk i et regionalt 

perspektiv, eksempelvis fordelt på kategoriene «utbygd», «under bygging», «gitt konsesjon men ikke 

utbygd». NVE, Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i arbeidet. Kunnskap fra den 

pågående utbygginga av vindkraft og kraftnett på Fosen må hentes inn og sammenstilles.  
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Mineraler, byggeråstoffer og massedeponi 
Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre viktige mineralforekomster i et langsiktig 

perspektiv. Mineralressursene må sikres gjennom kommunal arealplanlegging.  

Vi deler mineraler inn i to hovedkategorier, med ulike utfordringer knytta til arealbruk.   

1) Byggeråstoffer  

Byggeråstoffer er en fellesbetegnelse for pukk, grus og tilslag til betong og asfalt. Disse utvinnes i 

hele Trøndelag, hovedsakelig til et lokalt marked. Kortreist massetransport, tilgang til egnede 

deponiområder og gjenbruk av overskuddsmasser vil redusere den totale miljø- og 

samfunnsbelastningen. Det er derfor nødvendig at forvaltningen av byggeråstoffer ses i et regionalt 

perspektiv.  

2) Naturstein, malm og industrimineraler 

Trøndelag har flere store aktører og forekomster på naturstein, hvor flere er klassifisert som 

nasjonalt viktige. Naturstein, og da særlig skifer, er en produksjon i vekst med betydelig verdiskaping.  

Mineralutvinning i Trøndelag vil være avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser og 

beslutningsprosesser fra statlig hold. Det er ingen malmforekomster i drift i Trøndelag i dag, men det 

er påvist ytterligere metallressurser i gamle gruveområder, hvor potensiell drift bl.a. vil være 

avhengig av prisene på verdensmarkedet. Det mest anvendbare mineralet vi har er kalk, som er et 

viktig råstoff i Trøndelag, og hvor vi har flere aktive brudd. Det er også påvist andre interessante 

mineralforekomster av nasjonal interesse, men som har utfordrende beliggenhet med tanke på 

interessekonflikter.  

Mineralutvinning må foregå i en skala som er forenlig med miljøkrav og infrastrukturens kapasitet, og 

på en slik måte at en bærekraftig reindriftsnæring kan opprettholdes. God tilgang til et felles 

kunnskapsgrunnlag for avveiing av ulike miljø- og næringsinteresser må stå sentralt.  

 

Massedeponi 

Kartlegging av aktuelle områder for massedeponi, i et regionalt perspektiv, kan være aktuelt. Et slikt 

arbeid er allerede utført i Trondheimsregionen gjennom det interkommunale plansamarbeidet IKAP. 

Om dette blir en prioritert oppgave er det aktuelt å hente erfaringer fra IKAP. 

 

Behov for kunnskapsgrunnlag 

Det er behov for en oppdatert mineralressurskartlegging for hele Trøndelag. Norges geologiske 

undersøkelse (NGU) er sentrale i dette arbeidet. I tillegg til retningslinjer i regional plan for arealbruk 

kan en veileder som viser hvordan et slikt datagrunnlag bør innarbeides i kommunenes arealplaner 

være nyttig.  

Mange av kommunene har behov for mer kunnskap om forekomstene av byggeråstoff, for å kunne 

sikre disse ressursene i aktuelle planer og planprosesser. Dette er et arbeid NGU er i gang med. 

Kvalitet, bruksmønster, transportmønster er sentrale stikkord. 

Gjennom planprosessen med regional plan for arealbruk må NGU, Direktoratet for mineralforvaltning 

og fylkeskommunen videreutvikle samarbeidet for å tilrettelegge ulike temadata for kommunal 

planlegging.  
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Kystsoneplanlegging 

Det kan være kryssende interesser mellom marin næringssatsing og miljø/friluftsinteresser for de 

kystnære sjøområdene i Trøndelag. God og forutsigbar forvaltning av sjøområdene krever en 

samordnet arealplanlegging i sjø, på tvers av kommunegrensene, med et regionalt og nasjonalt 

perspektiv.  

Kystkommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen 

har for en tid tilbake gjennomført et interkommunalt plansamarbeid kalt «Kysten er klar».  

I 2018 har Namdal regionråd igangsatt et interkommunalt plansamarbeid for kommunene Leka, 

Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. Planprogrammet har 

nylig vært på høring. Så lenge kommunene aktivt arbeider med interkommunalt plansamarbeid vil 

ikke fylkeskommunen initiere en egen regional plan for sjøarealene. 

Samtidig vil den regionale planen for arealbruk være overordnet interkommunale plansamarbeid. 

Derfor må samhandlinga være god, slik at regional plan og de interkommunale plansamarbeidene 

kan styrke hverandre.  

Når kystsoneplanlegging blir ivaretatt i pågående planprosess vil Regional plan for arealbruk i mindre 

grad fokusere på sjøarealene. Overordnede strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir 

spesifikke føringer for arealbruk kan likevel bli en del av Regional plan for arealbruk. 

 

Vannforvaltning 
Vannforskriften stiller krav om minst god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster; 

overflatevann, grunnvann og saltvann (kystvann). Kravet fastsettes som miljømål i regional plan for 

vannforvaltning, og gjelder for alle sektormyndigheter. Regional plan for vannforvaltning skal 

revideres parallelt med arbeidet med regional plan for arealbruk. Prosessene vil bli koordinert og sett 

i sammenheng.  
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Differensiert forvaltning av strandsonen 
Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. Ressursene i 

kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser er 

oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging. Samtidig har 

utviklingen i hyttemarkedet ført til økt arealpress i mange kommuner, og en høyere arealutnyttelse 

enn tidligere (større hytter og økt tetthet). Større hytter med høy standard innebærer økt bruk med 

flere mennesker og økt ferdsel med følger for natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap. 

Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre bærekraftig 

ressursutnyttelse langs kysten. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig 

for alle (PBL § 1-8). De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen 

tydeliggjør nasjonal arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-metersbeltet lang sjøen og 

vernet skal være strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.  

Gjennom arbeidet med regional plan for arealbruk må den regionalpolitiske tenkningen av 

differensieringen i det statlige retningslinjene bli konkretisert og tydeliggjort. 

 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Miljøverndepartementet 2011. 
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For å bevare verdifulle kulturmiljøer/kulturlandskap – og naturområder må et differensiert 

strandsonevern praktiseres bedre, hvor de lokale forhold kan tillegges vekt. Dette betinger at 

kommuneplanen brukes til en helhetlig drøfting av hvilke områder som kan bebygges og ikke. På 

denne måten kan de ulike områdene sees i sammenheng med hverandre (også land/sjø). 

Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg. 

 

Behov for ny/oppdatert kunnskap 

Det er behov for en oppdatering av skråfotosamling av strandsonen. Et felles prosjekt bør vurderes 

hvor fylkeskommune, fylkesmann og kommunene inngår.  

Det vil også være behov for en oversikt, på kommunenivå, med gjenværende tilgjengelig strandsone 

som verken er nedbygd, dyrka mark, vernet (naturvern/kulturminne) eller ikke for bratt og 

utilgjengelig. 

Som et resultat av oppdatert kunnskapsgrunnlag kan det gi behov for å revurdere kartet som viser 

stort og mindre press på strandsonen, med et regionalt utgangspunkt. 
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Organisering av arbeidet og opplegg for medvirkning 

Det følger av plan- og bygningsloven at det er fylkestinget som regional planmyndighet som skal 

fastsette endelig planprogram og vedta endelig plan. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Før 

vedtak blir planforslaget lagt ut på høring slik at det kan fattes politiske vedtak i kommunene. For å 

ytterligere sikre forankring blir det lagt opp til bred organisering av planprosessen. 

Bred planprosess 

For at vi skal lykkes med oppfølgingen av Regional plan for arealbruk, altså at planen blir et nyttig 

verktøy både for fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter og andre etter vedtak, blir 

planprosessen sentral. Planprosessen må være bred og medvirkninga god, ikke minst fra de organer 

som skal følge opp planen, og da kanskje særlig kommunene. For at den regionale planleggingen skal 

fylle sin funksjon er det en forutsetning at kommunenes syn er innarbeidet i beskrivelsen av 

situasjonen og oppgaven, slik at de regionale planene behandler spørsmål som er viktige for dem. 

Organisering av planarbeidet  

Plan- og bygningsloven § 8-3 slår fast at statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

planleggingen «når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak».  

Organiseringen av planarbeidet må være effektiv og resultatorientert. Samtidig vil det bli krevende å 

avveie ulike interesser, og å finne løsninger som partene kan godta og rette seg etter. Derfor må 

prosessen sikre bred involvering, og politisk og administrativ forankring, både fra lokalt og regionalt 

nivå. Informasjon om prosessen må være tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside. 

Kommunene sentrale 

Det er avgjørende at kommunene blir involvert i arbeidet, og at de kjenner seg igjen i 

problemstillingene. Den regionale planen skal inneholde mål og strategier som viser en felles retning 

for bruken av arealene i Trøndelag. De overordnede målene og strategiene må stå sentralt ved 

framtidige interesse-/ og målkonflikter. Derfor er det særlig viktig å forankre arbeidet på politisk nivå 

i kommunene. I dette arbeidet vil vi i stor grad bruke eksisterende partnerskapsarenaer, eksempelvis 

gjennom kommunekonferansene som blir arrangert i samarbeid med KS og Fylkesmannen. I tillegg 

planlegger fylkeskommunen å møte alle kommunene regionvis i dialogmøter i løpet av 2019. Dette 

vil bli koordinert med andre relevante planer og strategier som er under arbeid i fylkeskommunen. 

Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere mål og strategier, med direkte føringer for 

kommunenes arealplanlegging. For å sikre forankring og eierskap, men ikke minst for at 

plandokumentet skal bli et så godt verktøy som mulig, legger vi opp til en prosess hvor kommunene 

deltar med administrative fagressurser i temavise arbeidsgrupper.  

Det innebærer altså at planprosessen legger opp til en involvering av kommunene på to nivå: 

Regionvise møter med kommunenes politiske ledelse med fokus på de overordnede målene og 

strategiene for utviklinga av Trøndelag, mens kommuneadministrasjonen vil bli invitert til å delta i 

mer faglige drøftinger. Vi vil også bruke faste faglige konferanser/temasamlinger med de regionale 

og statlige myndighetene og kommuneadministrasjonene for å drøfte og få innspill til regional plan 

for arealbruk. 

Involvering av Fylkesmannen og sektormyndighetene vil også være todelt. Det vil være naturlig å 

bruke Regionplanutvalget, evt. utvidet med andre myndigheter ved behov, for de overordnede mål- 

og strategidiskusjonene, mens «fagrådgivere» vil bli invitert til å delta i fagtemagrupper sammen 

med fylkeskommunen og kommunene.  
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Regionplanutvalget 

Regionplanutvalget består av KS, Fylkesmannen og fylkesutvalgets medlemmer. Andre statlige 

sektormyndigheter kan inviteres inn i regionplanutvalgets møter etter behov. Regionplanutvalgets 

møter blir avholdt i forkant av møter i fylkesutvalget. 

Regional plan for arealbruk vil være fast post på alle møter i regionplanutvalget i 2019 og 2020.  

Fylkeskommunale råd og utvalg 

Hovedutvalgene i fylkeskommunen vil være en god arena for drøftingsmøter/ verksted knyttet til 

ulike relevante fagtema. De fylkeskommunale rådene for henholdsvis integrering, likestilling av 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og ungdommens fylkesutvalg vil også bli involvert 

undervegs i prosessen. 

Innspillsmøter 

Temabaserte innspillmøter kan også være aktuelt for noen av temaene, eksempelvis for å involvere 

næringslivet i regionen i deler av prosessen, eller faglagene i landbruket i forbindelse med strategier 

for jordvernet. 

Eksisterende arenaer og nettverk 

Med unntak av arbeidsgruppene og eventuelle innspillsmøter vil planprosessen i all hovedsak 

benytte arenaer som allerede eksisterer i utarbeidelse og medvirkning. Der det er relevant vil vi 

koordinere arbeidet med møter i parallelle plan- og strategiprosesser.  
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Regional plan for arealbruk vil bli organisert som et prosjekt, som kan illustreres slik:  

 

 

 

 

Referansegruppe ekstern er regionalt planforum når RPA er eget tema på møtene. Styrker den 

faglige bredden og forankringen. Deltakerne er sentrale fagpersoner i kommunene og regional stat. 

Øvrige organisasjoner vil bli invitert etter behov. 

Prosjektleder skal sikre at bestillingene fra prosjektansvarlig og politiske organ følges opp, og 

motsatt; l løfte sentrale problemstillinger opp til regionplanutvalg og intern referansegruppe for 

videre behandling. 

Plansekretariatet koordinerer og sammenstiller leveransene fra arbeidsgruppene til det som blir en 

regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

Arbeidsgrupper bidrar med kunnskapsgrunnlag, analyser og sentrale problemstillinger som må 

drøftes og vurderes. Deltakerne er fagpersoner med kompetanse innenfor de aktuelle temaene fra 

Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Fylkesmannen Trøndelag, statlige sektormyndigheter og 

evt. andre.  

Høring 

Både planprogrammet og planen vil bli sendt på bred ekstern høring.  
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Bilder 

Forside:  GisLink 

Side 2:  Simon Williams 

Side 14:  Mona Jønvik Andersson 

Side 24:  Steinar Johansen 

Side 32:  Mona Jønvik Andersson 

  



38 Planprogram – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Høringsversjon



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: F11 &13  

Arkivsaksnr.: 19/56    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING DELSTRATEGI - TRAFIKKSIKKERHET - TRØNDELAG 

FYLKESKOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar Delstrategi Trafikksikkerhet til orientering og ønsker å gi følgende 

høringsuttalelse: 

1. Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Vi ønsker å understreke 

viktigheten av at fylkeskommunen samarbeider med kommunene i sitt arbeid med 

trafikksikkerhet. Gjennom samordnet innsats i barn og ungdoms utdanningsløp vil vi 

sammen bidra til langsiktig og systematisk holdningsskapende arbeid.  

 

2. Frøya kommune vil understreke fylkeskommunens ansvar som kunnskapsleverandør til 

målrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

 

3. Kunnskapsgrunnlag med ulykkesdata og risikoanalyser bør også innarbeides i 

beslutningsgrunnlaget for prioritering av gang- og sykkelsveier, utover 

funksjonsklassifiseringen i Delstrategi veg.  

 

4. Frøya kommune støtter fylkeskommunens fokus på trafikksikker skoleskyss og 

kollektivtrafikk. Frøya kommune er en kommune med en høy andel barn avhengige av 

skoleskyssordning. Som veieier og ansvarlig for skoleskyss bør fylkeskommunen ha et 

økt fokus på trafikksikre overganger med busskur, veibelysning og godt markerte 

busstopper.  

 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

Høringsutkast Delstrategi trafikksikkerhet 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 8. januar 2019 delstrategier innen samferdsel til høring fra Trøndelag 

fylkeskommune. Delstrategiene innen samferdsel omfatter områdene; veg, trafikksikkerhet, 

gods, mobilitet og sjø.  

 



Delstrategi veg ble vedtatt i fylkestinget oktober 2018. Denne høringen omfatter de fire 

gjenstående områdene. Delstrategiene vil behandles politisk som enkeltstående saker. 

Høringsfristen er satt til 15. april 2019.  

 

Sammendrag Delstrategi trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet er et overordnet samfunnsmål. Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å 

operasjonalisere og konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og 

samferdselsstrategien innenfor området trafikksikkerhet. 

 

Samferdselsstrategien fremhever at Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør 

innenfor trafikksikkerhet.  

 

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen med en visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet 

skal bidra til at risikoen for at ulykker skjer og at konsekvensene når de skjer minimaliseres. 

Utviklingen går i riktig retning, men videre utvikling vil nok kreve grundigere og mer 

målrettede tiltak enn tidligere.  

 

Fylkeskommunen berører temaet trafikksikkerhet i de fleste funksjonsområdene som 

fylkeskommunen operer i, direkte og indirekte. De mest sentrale områdene i så måte er 

Samferdsel med ansvar for fylkesvegene og kollektivtrafikken. Videregående utdanning og 

folkehelsearbeidet har også klare interesser og ansvar i grenseflaten opp mot 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Fylkeskommunen har et viktig ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for 

å fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret inkluderer samordning også av forhold 

som ligger utenfor fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette ansvaret har i stor grad vært 

ivaretatt gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).  

 

Hovedtrekkene i denne strategien er:  

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare 

krav til eget trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjennom tiltaket «trafikksikker 

fylkeskommune» etter nasjonal mal. Med dette ønsker fylkeskommunen å sikre 

bevissthet og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i egen virksomhet.  

 

• Dernest legger strategien opp til at fylkeskommunen utarbeider plan for offensiv 

satsing av trafikksikkerhetstiltak overfor ungdom på arenaen videregående 

utdanning.  

 

• Strategien legger opp til høye ambisjoner rundt sikker skoleskyss. Dette gjennom 

satsing og målrettet arbeid i samarbeid med aktører som AtB, Videregående 

Utdanning, kommunene og FTU.  

 

• Kompetanse, samhandling og koordinering er viktige forutsetninger for utvikling og 

resultater i arbeidet med trafikksikkerhet. Strategien omhandler dette spesielt og da 

med organisering gjennom en koordinatorrolle som et av flere viktige strategigrep.  

 

• Strategien legger også opp til at fylkeskommunen vil bruke sin kunnskap og sitt 

nettverk til å ta en bredere rolle som tilrettelegger, koordinator og arenabygger der 



dette er ønsket eller påkrevd. Samhandling mellom aktører kan startes ved at 

fylkeskommunen tar en aktiv rolle i forhold til det å bane vei for gode initiativ. Målet 

er å bidra til at flere viktige trafikksikkerhetsutfordringer kan bli løftet og løst.  

 

• Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av gang- 

sykkelveger.  

 

Vurdering: 

Trafikksikkerhet er et tema som berører mange områder; folkehelse, holdningsskapende 

arbeid, veistandard, gang- og sykkelveier m.m. Områdene har også gjerne delt ansvar mellom 

f.eks. Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner. Denne delstrategien har fokus på 

fylkeskommunens organisatoriske arbeid med trafikksikkerhetsarbeidet, særlig i forhold til 

koordinatorrollen. Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av 

gang- sykkelveger. Denne ble vedtatt høsten 2018.  

 

Frøya kommune ble i 2017 sertifiert som Trafikksikker kommune. Høringsuttalelsen fokuserer 

særlig på områder hvor kommunen og fylkeskommunen kan understøtte hverandres arbeid i 

forhold til trafikksikkerhet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan.  

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Kvalitet  
 

 

Mottakere: kommuner, regionråd og aktuelle høringsparter 

  

 

  

Vår dato: 08.01.2019 Vår referanse: 201839882-65 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Jørn Arve Flått 

     

Høring delstrategier innen samferdsel og tilbud om 
orientering - Høringsfrist 15. april 

Strategi for samferdselsområdet i Trøndelag ble vedtatt av fylkestinget i desember 

2017, sak 17/34. I forbindelse med behandlingen av denne ble det bestilt delstrategier 

for hvert av følgende områder: veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø.    

 

Det ble våren 2018 gjennomført en serie dialogkonferanser for å hente innspill i forkant 

av utvikling av strategiene.  De fire delstrategiene trafikksikkerhet, gods, mobilitet og 

sjø ble lagt fram for politisk behandling i fylkesutvalg i november 2018 og blir nå sendt 

ut på høring til kommunene.  

 

Vegstrategien ble vedtatt i fylkestinget i oktober. Se sak 18/140 

 

I løpet av høringsperioden er samferdselsavdelinga tilgjengelig for kommunene gjennom 

regionrådene, om de ønsker en orientering om strategiene før de behandles i 

kommunene.  

 

Høringsutkastene til delstrategiene og vedtatte samferdselsstrategier er tilgjengelig på 

fylkeskommunens hjemmesider. https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/samferdsel/Planer/ 

 

Høringsfrist for skriftlige innspill til delstrategiene er 15. april 2019. Høringssvarene 

sendes til mailto:postmottak@trondelagfylke.no 

 

For de regionrådene som ønsker en orientering kan vi gjennomføre møter i perioden 

januar, februar og mars.  Det er derfor ønskelig med snarlig tilbakemelding fra de ulike 

regionrådene om aktuelle møtedatoer. Vi ber om at disse sendes Jørn Arve Flått 

jorfl@trondelag.fylke.no  tlf. 934 58 914 innen 25. januar 2019. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Erlend Solem 

Fylkesdirektør Samferdsel 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Sammendrag 
Trafikksikkerhet er et overordnet samfunnsmål. Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å 

operasjonalisere og konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og 

samferdselsstrategien innenfor området trafikksikkerhet.  

Samferdselsstrategien fremhever at Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør 

innenfor trafikksikkerhet.  

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen med en visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet skal 

bidra til at risikoen for at ulykker skjer og at konsekvensene når de skjer minimaliseres. 

Utviklingen går i riktig retning men videre utvikling vil nok kreve grundigere og mer målrettede 

tiltak enn tidligere. 

Fylkeskommunen berører temaet trafikksikkerhet i de fleste funksjonsområdene som 

fylkeskommunen operer i, direkte og indirekte. De mest sentrale områdene i så måte er 

Samferdsel med ansvar for fylkesvegene og kollektivtrafikken. Videregående utdanning og 

folkehelsearbeidet har også klare interesser og ansvar i grenseflaten opp mot 

trafikksikkerhetsarbeid.  

Fylkeskommunen har et viktig ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret inkludere samordning også av forhold som ligger 

utenfor fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette ansvaret har i stor grad vært ivaretatt gjennom 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

Hovedtrekkene i denne strategien er: 

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare krav til 

eget trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjennom tiltaket «trafikksikker fylkeskommune» etter 

nasjonal mal. Med dette ønsker fylkeskommunen å sikre bevissthet og gjennomføring av 

trafikksikkerhetstiltak i egen virksomhet. 

• Dernest legger strategien opp til at fylkeskommunen utarbeider plan for offensiv satsing av 

trafikksikkerhetstiltak overfor ungdom på arenaen videregående utdanning.  

• Strategien legger opp til høye ambisjoner rundt sikker skoleskyss. Dette gjennom satsing 

og målrettet arbeid i samarbeid med aktører som AtB, Videregående Utdanning, 

kommunene og FTU. 

• Kompetanse, samhandling og koordinering er viktige forutsetninger for utvikling og 

resultater i arbeidet med trafikksikkerhet. Strategien omhandler dette spesielt og da med 

organisering gjennom en koordinatorrolle som et av flere viktige strategigrep. 

• Strategien legger også opp til at fylkeskommunen vil bruke sin kunnskap og sitt nettverk til 

å ta en bredere rolle som tilrettelegger, koordinator og arenabygger der dette er ønsket 

eller påkrevd. Samhandling mellom aktører kan startes ved at fylkeskommunen tar en 

aktiv rolle i forhold til det å bane vei for gode initiativ. Målet er å bidra til at flere viktige 

trafikksikkerhetsutfordringer kan bli løftet og løst. 

• Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av gang- sykkelveger.  
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2. Innledning

2.1. Hvorfor en egen delstrategi for trafikksikkerhet

Trøndelag fylkeskommune vedtok i møte 27.04.2017 Samferdselsstrategi for Trøndelag
( F ellesnemda sak 2/17 ). I samferdsel sstrategien legges det opp til at «Trøndelag fylkeskommune
skal være en godt synlig aktør innenfor trafikksikkerhe t» og i vedtaket presiseres dette ytterligere
ved at « Trøndelag fylkeskommune må bli en enda tydeligere pådriver for trafikksikkerhet, og i
fortsatt tett samarbeid med Statens vegvesen. Fylkeskommunen sitt trafikksikkerhetsutvalg skal
være sentralt i dette arbeidet, i godt samarbeid med andre samfunnsaktører» .

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i møte 14.12.2017 ( FT - sak 34/17 ) at det skal utarbeides en
Delstrategi Trafikksikkerhet.

Selv om utviklingen på trafikksikkerhetsområdet går i riktig retning, er ambisjonene og
forventningene fortsatt høye med tanke på å redusere antall ulykker. Enhver ulykke er uønsket og
enhver ulykke påfører individer og samfun n store belastninger. For å oppnå ytterligere resultater
må det påregnes at det må jobbes enda mer målrettet og enda mer systematisert enn tidligere.

Trafikksikkerhet utøves på mange områder i og utenfor fylkeskommunen. Trafikksikkerhet står
sterkt og ogs å som eget tema i delstrategi ve g . En egen delstrategi for trafikksikkerhet skal bidra
til å heve fokuset på fylkeskommunens arbeide med trafikksikkerhet til i større omfang også å
inkludere tiltak som går ut over de rene fysiske tiltak i og rundt veg nette t.

Strategien skal finne en plass mellom blant annet delstrategiene veg, sjø og mobilitet, men også
opp mot andre funksjonsområder i fylkeskommunen som utdanning og folkehelse.

Trafikksikkerhetsstrategien skal bidra til at fylkeskommunen organiserer, prio riterer og målretter
sitt arbeide med trafikksikkerhet på en slik måte at de beste resultater med hensyn til
trafikksikkerhet realiseres innenfor det mulighetsrom som fylkeskommunen til enhver tid har.

2.2. Visjon og mål

Overordnet politiske føringer finner vi i Nasjonal transportplan (N TP), med trafikksikkerhet som et
hovedmål for all transport på linje med framkommelighet og miljø. N TP bygger på en nullvisjon
om at ingen skal bl i drept eller hardt skadd i trafikken.

Trøndelag fylke vil følge opp null - visjonen.

Den overordnede visjonen og det overordnede målet må følg es opp med delmål og arbeidsmål, noe
denne strategien foreslår .

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet:

• Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon
om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte elle r livsvarig skadde i
trafikken.

• Enhver ulykke i trafikken, liten eller stor, er uønsket.
Trafikks ikkerhetsarbeidet skal bidra til at risikoen for at ulykker skjer og at
konsekvensene når de skjer minimaliseres.
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2.3. Utviklingen i antall drepte og hardt skadde 

Figur 1 viser drepte og hardt skadde i Norge – Utvikling 2004-2016 og målkurve fram til 2030. I 

2017 var det 771 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Norge, mens målkurven viser at tallet 

ikke burde vært høyere enn 720. Figuren viser at utviklingen etter 2011 har vært betydelig svakere 

enn det som er lagt til grunn i målkurven.  

 

Figur 1 Figuren viser drepte og hardt skadde i Norge – Utvikling 2000-2015 og målkurve fram til 
2030 

 

Figur 2 vise den fylkesvise målekurven for Trøndelag.   

 

Figur 2 Figuren viser drepte og hardt skadde i Trøndelag – Utvikling 2004-2017 og målkurve fram 
til 2030.  

Utgangspunkt er de fylkesvise målkurvene i kapittel 11 i tiltaksplanen for 2014-2017. Kurvene er 
forlenget fram til 2030. Det er lagt til grunn samme prosent-vise reduksjon i forhold til 
gjennomsnittet for årene 2009-2012 som i den nasjonale målkurven (61,3 prosent). Summen av 
de fylkesvise målene for 2030 blir dermed 350, som er det nasjonale etappe-målet i NTP 2018-
2029. 
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2.4. Utviklingstrekk som kan påvirke trafikksikkerheten  

Samferdselsdepartementet har i tilknytning til oppstart av Nasjonal transportplan 2022 – 31, fått 

utarbeidet en rapport som søker å beskrive utviklingstrekk innen samferdselsområdet frem mot 

2050, rapporten Framsyn 2050. Rapporten er utarbeidet av forskningsinstituttene KMPG, SINTEF 

med flere. Et utviklingstrekk er at «Ny teknologi fører til effektive, helhetlige transportsystemer». 

Teknologitrender er som følger; lavere kostnader, bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet. Både 

trafikk- og vegmyndigheter må i nær framtid forholde seg til hvordan regler for hvordan 

selvkjørende kjøretøy skal innrette seg i trafikken og på den enkelte vegstrekning skal utformes. 

En viktig oppgave som kommer i det å ivareta overordnet trafikksikkerhet. Det er imidlertid fortsatt 

mye usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen vil forløpe og slå ut. 

Nasjonale og lokale mål for nullvekst i personbiltrafikken medfører tiltak som bidrar til store 

endringer i trafikksituasjon og risikobilde. Blant annet er flere syklister et ønsket og tilsiktet 

resultat men det medfører også endringer i hvordan trafikksikkerheten må tilrettelegges framover. 

Stadig flere El-sykler er også en utvikling som bidrar til et risikobilde i kontinuerlig endring. 

 

2.5. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, 

politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv 

storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. Denne planen vil være 

en viktig referanse for strategier og planer for arbeidet med trafikksikkerhet i Trøndelag. Planen 

inneholder 136 målrettede tiltak. (følg link). 

 

2.6. Fylkeskommunens ulike oppgaver og roller  

Fylkeskommunens organisasjon kommer i berøring med trafikksikkerhet enten som ansvar, 

oppgave eller tema i de fleste funksjonsområdene. De mest sentrale er: 

o Samferdsel 

o Veg – som vegeier og vegmyndighet for egne veger. 

o Mobilitet – som eier og kjøper av mobilitetstilbud (kollektivtrafikk og tilhørende 

infrastruktur). 

o Skoleskyss – som ansvarlig for reglement og rettighetsavklaringer. Gjennomføringen er 

en del av mobilitetstilbudet. 

o Tilrådning og samordning etter vegtrafikklovens § 40 a.  «Fylkeskommunen har et 

ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket» 

o Undervisning – med trafikksikkerhet i læreplan og ikke minst ved å være daglig arena for en 

stor risikogruppe.  

o Folkehelse – som planlegger og pådriver for adferd som påvirker folkehelse. 

o Plan og Næring – som planmyndighet og høringsmyndighet i saker som kan påvirke trafikk 

og trafikksikkerhet både direkte og indirekte. 

 

 

2.7. Overordnet ansvar for tilråding og samordning i fylket 

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret er ikke avgrenset til fylkeskommunens egne 

områder men også til det å tilrå og samordne aktivitet med utgangspunkt i statlig ansvar og 

myndighet, kommunalt ansvar og myndighet og til aktivitet og initiativ som andre organisasjoner 

bidrar med.  

Samordningsrollen er i stor grad lagt til Trafikksikkerhetsutvalget (FTU). FTU jobber også opp mot 

valg som gjøres av Statens vegvesen, Politiet og kommunene. 
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2.8. FTU’s rolle i trafikksikkerhetsarbeidet  

Trafikksikkerhetsutvalget er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i saker som gjelder 

trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.  

Trafikksikkerhetsutvalget gir tilrådninger, holder seg orientert om eller tar opp saker overfor 

fylkestinget, og øvrige fylkeskommunale eller eksterne organ i følgende trafikksikkerhetsspørsmål: 

 Koordinere forskjellige instansers forslag til aktiviteter og årlige budsjetter med tilknytning til 

trafikksikkerhetsarbeidet. Utvalget skal søke å koordinere den offentlige og private virksomhet 

og ta initiativ til nye tiltak. 

 Stimulere og støtte det kommunale og frivillige trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Trafikkulykkessituasjonen i fylket.  

 Kontroll- og opplæringsvirksomhet i trafikken.  

 Kjøretøybruk og forskrifter. 

 Informasjonstiltak for å bedre trafikksikkerheten. 

 Vegvedlikehold og utbygging med betydning for trafikksikkerheten, herunder avkjørselspolitikk, 

gang-/ sykkelvegutbygging, trafikkregulering og andre saker utvalget ønsker å ta opp. 

Trafikksikkerhetsutvalget består av syv medlemmer som velges av fylkestinget, og konsultative 

medlemmer med møte- og talerett, men uten stemmerett. Konsultative medlemmer er Trøndelag 

politidistrikt, Fylkesmannen i Trøndelag, Trygg Trafikk, Fylkeskommunens administrasjon, 

Utrykningspolitiet og Statens vegvesen. I reglementet for FTU gis utvalget fullmakt til selv å 

konsultere aktører der det er behov innen tematiske satsinger. 

FTU velger selv sin tiltaksportefølje ut fra sine budsjetter og de prioriteringer FTU selv velger å 

gjøre.  FTU har en viktig rolle gjennom sitt arbeide å ivareta fylkeskommunens ansvar etter 

vegtrafikklovens § 40a og en forutsetning for at FTU kan lykkes i sitt arbeide er at 

fylkeskommunen stiller opp med økonomiske og administrative ressurser som understøtter 

utvalgets arbeid. 

 

2.9. Andre sentrale samfunnsaktører innenfor trafikksikkerhetsarbeidet 

Innenfor trafikksikkerhet er Politi og Statens vegvesen svært sentrale og premissgivende aktører 

gjennom det at de også følger opp nasjonal myndighet på området. Trygg trafikk er en viktig og 

fremtredende organisasjon som arbeider med å fremme trafikksikkerhet. 

Ut over disse er kommuner, utdanningsinstitusjoner og fag-/forskningsmiljøer svært sentrale 

aktører og premissgivere innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3. Strategier 
 

3.1. Trafikksikker fylkeskommune  

Med utgangpunkt i erfaringene med tiltaket «Trafikker kommune», er det tatt et nasjonalt initiativ 

til å utvikle Trafikksikker fylkeskommune. Trafikksikker fylkeskommune vil kunne berøre alle 

fylkeskommunens roller i trafikksikkerhetsarbeidet, og vil i så fall være et fundament for den 

interne oppgaveløsningen på området.  

Nasjonale kriterier for å oppnå betegnelsen Trafikksikker fylkeskommune er under utvikling. Med 

grunnlag i forslag som foreligger vil kriteriene omfatte innsats som innebærer blant annet at 

fylkeskommunen må sikre at det forefinnes planer, rutiner, dokumentasjon og presisering av 

ansvar for trafikksikkerhetsoppfølgingen på følgende felt:  

1. i den oppgaveporteføljen fylkeskommunen har innenfor samferdsel  

2. innenfor videregående Utdanning,  

3. i det overordnede ansvaret fylkeskommunen har for folkehelsearbeidet  
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4. gjøre t rafikksikkerhet til en del av fylkeskommunens eget HM S arbeide.
5. i de oppgavene fylke skommunen gjør med å t ilrå og samordne trafikksikkerhetstiltak .
6. i det arbeidet som gjøres med å ivareta kunnskap, kompetanse og relasjoner mot forskning

og utvikling.

Delmål for trafikksikker fylkeskommune:

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen l øfte, tydeliggjøre og sette klare krav til
eget trafikksikkerhetsarbeid.

3.2. Sikre utvikling og gjennomføringskraft - med kunnskap og
kompetanse.

Tilgang på og bruk av kompetanse

Målrettet satsing på trafikksikkerhet betinger samhandling med eksterne fagmiljøer og tilgang til
god fagkompetanse. For fylkeskommunen som s kal utøve et tilrådning - og samordningsansvar er
det, i tillegg til å ha god kunnskap og oversikt over utfordringene, helt nødvendig å ha god oversikt
over det løsningsrommet som finnes for å få oppgavene gjort.

Behovet for å spre trafikksikkerhetsfaglig kompetanse i egen organisasjonen mellom ulike
avdelinger og på ulike nivåer er stort og det vil kreves ressurser, oversikt og god koordinering for å
lykkes. Kompetanseinnhenting og ikke minst kompetanseoverføring i egen fylkeskommunal
organisasjon er et su ksesskriterium.

Det er også et behov for koordinering og involvering i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid
nasjonalt, lokalt mot kommuner og mot lokale fagmiljøer.

I samferdselsstrategien pekes det på en rolle som «trafikksikkerhetsansvarlig» der oppga ven er å
serve utvalgene med administrative funksjoner og koordinere det interne trafikksikkerhetsarbeidet
i fylkeskommunen. Denne rollen, som mer dekkende kan benevnes som en trafikksikkerhetsfaglig
koordineringsrolle, vil være sentral i forhold til å iva reta flere vesentlige deler av denne strategien.

En Trafikksikkerhetsfaglig koordinatorrolle vil sikre:

Intern kompetansebygging på trafikksikkerhetsområdet.

Strategi for t rafikksikker fylkes kommune:

• Fylkeskommunen skal implementere kravene til «trafikksikker fylkeskommune»
i egen organisasjon

• Fylkeskommunen skal gjennom arbeidet med å være «trafikksikker
fylkeskommune» legge til rette for målrettet arbeid med trafikksikkerhet i alle
funksjoner og roller, dette ved å:

Etablere klare mål og krav til hvert enkelt fylkeskommunalt
virksomhetsområde

Implementere t rafikksikkerhet som en generell del innenfor
fylkeskommunens eget helse - miljø og sikkerhetsarbeid ( HMS )

Trafikksikkerhet skal vektlegges i fylkeskommunale retningslinjer for
forvaltning knyttet til sikt, fart, avkjørsler, byggegrenser og lignende
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 oppgaver med å innføre Trafikksikker fylkeskommune 

 legge grunnlag for god tilrådning, samordning og koordinering av tiltak  

 Saksutrede og saksforberede for det politiske arbeidet rundt trafikksikkerhet.  

 betjene trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag  

En tydelig trafikksikkerhetsfaglig koordinatorrolle i egen organisasjon er en forutsetning for å løfte 

trafikksikkerhetsarbeidet i tråd med denne strategien. 

 

Gode kunnskapsgrunnlag 

Det finnes i dag godt kunnskapsgrunnlag som viser hvor ulykker har skjedd. Data samles inn 

systematisk og målrettet til norsk vegdatabank. Statens vegvesen har på vegne av 

fylkeskommunen utviklet en kartmodul som visualiserer flere data, blant annet hvor trafikkulykker 

har skjedd og med tilhørende basisinformasjon. 

 

 

Det finnes mange, og til dels spredte oversikter over hvor det vurderes å være fare for framtidige 

ulykker - områder og strekninger med høy ulykkesrisiko. Dette finner vi i oversikter fra Statens 

vegvesen men også i meget stor utstrekning i kommunenes trafikksikkerhetsplaner. Det er behov 

for å systematisere data om dette inn mot fylkeskommunens eget arbeid med trafikksikkerhet. 

Trafikkbildet er i stadig endring og det meldes løpende inn nye behov til veg- og 

trafikkmyndigheter, så arbeidet vil kreve kontinuerlige prosesser.   

Systematisk innsamling og bearbeiding av ulykkedata og risikoanalyser er en forutsetning for god 

tilrådning, samordning og koordinering av trafikksikkerhetstiltak. 

 

Samarbeid med forsknings og utviklingsmiljøer 

Hvis fylkeskommunen skal ivareta høye ambisjoner og lede an i trafikksikkerhetsarbeidet, må 

fylkeskommunen også ivareta og vedlikeholde en aktiv kontaktflate opp mot de miljøer som leder 

an i forskning og utvikling på området. Nord universitet er lokalisert i Trøndelag med stor trafikk-

faglig kompetanse. Dette kan gjøres både til et virkemiddel og til et fortrinn i det fylkeskommunale 

arbeidet med trafikksikkerhet. Gjennom et samarbeid kan forsknings og utdanningsmiljø involveres 

i konkrete prosjekt og problemstillinger til gjensidig læring og nytte. Et samarbeid kan også 

utvikles til å bli en samhandlings- og læringsarena mellom forskningsmiljø, fylkeskommune, 

kommuner og lokale næringer i trafikksikkerhetsarbeidet. 
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Delmål for bruk av kunnskap og tilgang på kompetanse

• Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid skal være tuftet på bred og oppdatert kunnskap
rundt nasjonalt og lokalt trafikksikkerhetsfaglig utviklingsarbeid.

• Samhandling mellom fylkeskommunens egne organer og med andre samfunnsaktører
utenfor organisasjonen skal bidra til å øke partenes kunnskap om trafikksikkerhet, og
tilrettelegge for riktige prioriteringer, kunnskapsbaserte beslutninger og stor
gjennomføringsevne.

3.3. Løfte trafikksikkerhet ytterligere på arenaen v ideregående skoler

Ungdom er en stor gruppe utsatt for høy ulykkesrisiko i trafikken . En åpenbar sammenheng er d en
overgangsfasen ungdommene er i fra å være myke trafikanter til å bli motoriserte trafikanter. Det
er i forkant av dette og underveis i denne fasen at grunnlaget for sikker trafikantadferd må skapes .
Ungd o mmene må gjøres kvalifisert og beredt til å innta sin nye aktive rolle, ikke bare som
framtidens trafikant, men også i sin nye ferske rolle som trafik ant i dag.

S amferdselsstrategien referere r til at fylkeskommunen som ansvarlig for videregående utdanning
holder i rattet på en viktig arena som passer svæ rt godt inn i trafikksikkerhetsarbeidet. Det
kommenteres at fylkeskommunen som regionens største ve geier og eier av de videregående
skolene må tilrettelegge for å kunne bruke skolene til trafikksikkerhetsmessig påvirkning.

De videregående skolene er en le tt tilgjengelig og kanskje den aller viktigste arenaen for strategisk
og målrettet trafikksikkerhetsarbeid mot ungdom i aldersgruppen 16 - 19 år. Trafikksikkerhet
overfor denne gruppen handler i svært stor grad om mentale sikkerhetstiltak som holdninger,
bev issthet, kunnskap og rollemodeller.

Arenaen videregående u tdanning brukes også i dag aktivt i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette må
ikke være til hinder for å se på om denne arenaen kan brukes ytterligere. Dette kan være tiltak

Strategi for bruk av kunnskap og tilgang på kompet anse

• Fylkeskommunen skal aktivt søke kunnskap i lokale og nasjonale
trafikksikkerhetsfaglige miljøer.

• Fylkeskommunen skal sikre intern og ekstern samhandling i
trafikksikkerhetsarbeidet ved å inneha god samhandling - og
koordineringskompetanse i egen organisasjon.

• Fylkeskommunen skal aktivt utvikle samhandlingsrelasjoner til andre
samfunnsaktører og utviklingsmiljøer der dette bidrar til utvidet kunnskap,
bedre prioriteringer og bedre gjennomføringsevne i
trafikksikkerhetsarbeidet. Dette gjelder både d et trafikksikkerhetsarbeidet
som initieres gjennom egne administrative handlingsplaner og gjennom
politiske bestillinger, og da spesielt fra FTU.

• Fylkeskommunen skal aktivt arbeide for å formidle Trafikksikkerhetsfaglig
kunnskap og kompetanse i egen organi sasjon og mellom fylkeskommunen,
fagmiljøer og kommuner i fylket.
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gjennom læreplanen, eller gjen nom satsinger og tiltak der selve skolen er arenaen for der tiltaket
og ungdommen kan møtes.

Trafikk og trafikksikkerhet i den videregående utdanningen er ofte et tema i samhandling med
Trygg Trafikk. Fylkeskommunen må også vurdere om egne administrative r essurser innenfor
trafikksikkerhetskoordinering, vegforvaltning og mobilitetsforvalti ng kan gå inn som ressurs i
planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetsarbeid i den videregående skolen.

T rafikksikkerhetsstrategien ønsker med dette å initiere at d et utarbeides en egen plan for hvordan
fylkeskommunen kan løfte og tydeliggjøre trafikksikkerhetsarbeidet overfor elevene i det
videregående utdanningsløpet. Ambisjonene med hensyn til bruk av arenaen må være høye.

Fylkeskommunen har et HM S - ansvar overfor elevene, og som «trafikksikker fylkeskommune» vil
de t t e innebære at alle skoler må utarbeide egen plan for ivaretakelse av trafikksikkerheten . I dette
inngår så vel trafikksikkerhet i og r undt skolens område som adferd, de valg og holdninger som
påvirker sikker skole veg . Lærlinger og lærekandidater må også fanges opp i arbeidet.

F ylkeskommunen må løpende vurdere om tiltak i den videregående opplæringen også har
overføringsverdi til grunnskole og kommuner. Synlige handlingsplaner og medieomtale av tiltak vi l
skape oppmerksomhet rundt trafikksikkerhetsbudskap og bidra til spredning, etterspørsel og deling
av kunnskap.

Delmål for arbeid med trafikksikkerhet på arenaen videregående skoler :

• De videregående skolene skal være en prioritert og aktiv arena for
traf ikksikkerhetsarbeidet;

der ungdom og tiltak kan møtes
og der ungdommene forberedes til å bli bevisste og trygge trafikanter.

3.4. Skape t rafikks ikre fylkesveger

Sikre veger er et ansvar som hviler på vegeieransvaret, hvor staten, fylkeskommunen og
kommunene har tilsvarende ansvar for henholdsvis riksvegene, fylkesvegene og de kommun ale
vegene.

Delstrategi veg har trafikksikkerhet som et overordnet hovedmål. Dette i tillegg til
fremkommelighet, miljø og balansert regional utvikling .

Innenfor vegområdet har fylkeskommunen klare krav til at drift og vedlikehold skal gjennomføres
slik at trafikksikkerhetsaspektene ivaretas optimalt. Likeså sk al all ny bygg ing av fylkes veg er
planlegges og bygges slik at alle grunnleggende trafikksikkerhe tshensyn blir ivaretatt. Statens
vegvesen sine håndbøker legges som oftest til grunn for valg av løsninger og standardnivå.

Strategi for arbeid med trafikksikkerhet på arenaen videregående skoler :

• De videregående skolene er fylkeskommunens største møteplass for en stor
risikoutsatt trafikantgruppe – fylkeskommunen skal bruke denne arenaen aktivt
og målrettet for å bevisstgjøre og forberede ungdommen i trygg og sikker
trafikantadferd.

• Det skal utarbe ides en egen handlingsplan som viser hvordan fylkeskommunen
skal løfte og tydeliggjøre trafikksikkerhetsarbeidet med de videregående
skolene som arena.
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Fylkeskommunen ønsker en mest mulig optimal bruk av midlene til vegformål. Valg av høy
standard gir som oftest rom for færre tiltak, og det er ikke midler til alt som burde vært utført. Det
vil derfor i mange tilfeller være aktuelt å vurdere andre og enklere løsninger enn det som
håndbøkene beskriver. Dette for å gi rom for å gjennomføre flere enkle tiltak som igjen kan
redusere den t otale ulykkesrisikoen i fylket . Dette selv om hvert enkelt tiltak ikke har helt
maksimale løsninger.

Delstrategi veg legger strategien for hvordan fylkes veg ene bygges og driftes trafikksikkert. N este
tabell viser delmålene og strategiene for trafikksikkerh et p å veg i delstrategi Veg.

Delmål for trafikksikkerhet på veg (gjengitt fra Delstrategi veg) :

• Fylkeskommunen skal ha god kompetanse om ulykkesbildet og hvilke tiltak som er mest
effektive for å redusere antall ulykker og konsekvensene de har.

• Infrastrukturtiltak skal bidra til at antall personer som blir drept eller skadet reduseres.

3.5. Sikre gode g ang og sykkelveger

Det er stort behov for tiltak som trygger reiser til fots og med sykkel. Trygge g ang og sykkelveger
langs trafikkbelastede veg strekninger er ett av de mest etterspurte trafiksikkehetstiltakene fra
kommuner . Det e r viktig å ha en fremtidsrett et strategi for prioriteringene. Strategi for disse
prioriteringene er vedtatt i fylkeskommunens delstrategi veg.

I nasjonal transportplan er det tydelige mål om økt andel gåing og sykling . Målet gjelder generelt
men spesielt i byene. Vi må også regne med at det blir flere som sykler mer på grunn av El -
sykkelen . D et avdekkes at El - sykkelen også har et stort potensial som transportmiddel i lokal
tjenesteproduksjon, inkludert varetransport. Utviklin gen endrer ikke bare trafikkbilde t og
risikobilde t . Utviklingen medfører også behov for endret infrastruktur og endrede standarder rundt
drift og vedlikehold av veg ene . E ksempel på behov i endring er behov for i større grad å skille
gående og syklende , økt krav til vintervedlikehold og andre krav til merking osv. Konfliktnivået
mellom gående, syklende og kjørende er allerede stort. Det vil kreve bevisste handlinger og tiltak
fra trafikk og veimyndigheter framover for å håndtere dette på en god måte.

Alt d et te vil kreve endret oppmerksomhet og meget mulig også behov for endrede prioriteringer f ra
fylkeskommunen s s ide s om vegmyndighet og som koordineringsansvarlig for trafikksikkerhet i
fylket. Dette er et område der ny kunnskap må bygges og ny kompetanse etab leres.

Strategi for trafikksikkerhet på veg (gjengitt fra Delstrategi veg):

• Nullvisjonen for trafikksikkerhet legges til grunn for alt arbeid med fylkesveg

• I arbeidet med innovative løsninger som utfordrer håndbøkene, skal det
være stort fokus på trafikksikkerhet

• Budsjetterte investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak må disponeres inn i
en helhetlig plan for å sikre god måloppnåelse og rask effekt

• Det skal være øk onomisk fleksibilitet til å kunne gjennomføre mindre
trafikksikkerhetstiltak som avdekkes i løpet av budsjettåret

• Prioritering og beslutning om bygging av nye gang - og sykkelveger skal skje
med sterkt fokus på trafikksikkerhet og i samspill med øvrig mobil itet.

•
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D elmål og strategi for gang og sykkelveger i vegtrategien er:

Delmål for gang og sykkelveger

gjengitt fra Delstrategi veg:

• Gående og syklende i Trøndelag skal ha god framkommelighet og trafikksikkerhet på sine
reiser.

• Tiltak som bedrer trafikksikkerheten eller bidrar til at flere sykler eller går, vil prioriteres.

• Fylkeskommunen skal ha god kunnskap om hvor det finnes og hvor det er behov men
mangler et infrastrukturtilbud tilpasset gående og syklende.

I tillegg tilføyes i denne trafikk sikkerhetsstrategien:

• Økt andel gang og sykkel skal ikke føre til økt antall ulykker i trafikken. Fylkeskommunen
må o pparbeide kunnskap og kompetanse på nye utviklingstrekk som vil utfordre
trafikksikkerhetsbildet – med mål om å være i forkant med løsninge ne .

3.6. Folkehelse – hente ut synergier av felles tiltak

Som ulykkesområde er trafikken en av de viktigste årsakene til for tidlig død og skade. Det te
innebærer at alle til tak på trafikksikkerhetsområdet også ivaretar overordnede mål om en bedre
helse i befolkningen .

Fylkeskommunen har en viktig rolle med å fremme folkehelse gjennom regional planlegging og
utvikling, kultursatsing, videregående opplæri ng og de tjenestene vi leverer. Fylkeskommunen
samordner også folkehelsearbeidet i fylket og støtter folkehelsearbeidet i kommunene.

Strategi for gang og sykkelveger

gjengitt fra Delstrategi veg:

• En helhetlig vurdering av areal og mobilitet skal ligge til grunn for
prioritering av nye infrastrukturtilbud for gående og syklende.

• Funksjonsklasse for vegen, t rafikkmengde, potensielt antall gående og
syklende skal vurderes ved beslutning om hvor tiltak iverksettes og hvilken
løsning som skal velges.

• Det skal fokuseres spesielt på investeringstiltak som kan gi mindre behov
for skoleskyss.

• Vellykkede prøveprosjek t som 2 - 1 skal innføres som en permanent ordning.

I tillegg tilføyes i denne trafikksikkerhetsstrategien:

• Fylkeskommunen skal bidra til at systematisk kunnskapsinnhenting og
kompetanse oppbygging rundt utviklingstrekk et flere gående og syklende.
Dette ved å i nitiere samarbeid, forskning og ideutv ikling på de arenaer
fylkeskommunen deltar på.
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Folkehelse er tema i trafikksikkerhetsstrategien fordi trafikksikkerhet handler om færre skader og
ulykker, samt løsninger som gjør det enklere o g tryggere med transport gjennom egen aktivitet
(gang og sykkel). Dette er områder der folkehelsearbeidet og trafikksikkerhetsarbeidet har felles
mål og gjennom dette også mange ganger ønsker om tiltak og virkemidler som er identiske.

D ette forholdet bør f ølges opp med å tilrettelegge for at proses ser rundt kartlegging , planlegging
og utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak koordineres og samhandles med mål om å utløse flere
felles koordinerte tiltak.

Delmål for å hente ut felles synergier mellom folkehe lsearbeid og
trafikksikkerhetsarbeid:

• Fylkeskommunens ansvar og oppgaver innenfor trafikksikkerhet og folkehelse skal
koordineres med tanke på optimal måloppnåelse for begge områdene

3.7. T rafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk

F ylkeskommunen har mulighet til å sette spesifikke trafikksikkerhetskrav gjennom mandat - og
innkjøpsprosesser i forkant av at kollektivtjenester kjøp es inn eller legges ut på anbud.

Fylkeskommunen kan gjennom leveranseavtalen med AtB avklare rammer og tiltak for å
operasjonalisere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i tjenesteproduksjonen.

AtB er fylkeskommunens eget administrasjonsselskap og vil me d det være d en viktigste
bidragsyter og ressurs i forhold til kompetanse, utvikling og gjennomførin g av
trafikksikkerhetstiltak i kollektivtrafikken .

Fylkeskommunen kan gjennom eget regelverk for grunnskoleskyss og videregående skoleskyss
sette spesifikke krav som ivar etar trafikksikkerhetsaspekter.

Det kan skilles mellom tiltak på ulike nivåer og områder:

«Sikre kjøretøyer» er et ansvar som hviler på alle som eier og utfører kjøring med kjøretøyer.
Myndighetsansvaret til tilsyn og kontroll er på Statens vegvesen og Politiet. Så lenge
fylkeskommunen yter tjenester innen mobilitet og kollektivtrafikk, vil fylkeskommunen ha et
overordnet ansvar for at egen tjenesteproduksjon gis rammebetingelser som understøtter valg som
medfører sikre kjøretøyer.

« Sikre overganger»: en kollektivreise og en skoleskyssreise innbefatter som regel en
gang/sykkelreise i forkant/etterkant og der over gangen mellom reisens ulike faser er spesielt
sårbar og utsatt for ulykkesrisiko. I disse utfordringene møtes mange f ylkeskom m un ale og
eksterne ansvarsområder; busstoppen som en del av veg en, bussen som en del av innkjøpet og
ruteplanleggingen , sjåfør - ruti ner og sjåføradferd som en del av kontrakten, passasjeradferd som
en del av unde rvisningen eller holdningskampanjer på arenaer som for eksempel den videregående
utdanning.

Strategi for å hente ut felles synergier mellom folkehelsearbeid og
trafikksikkerhetsarbeid:

Legge til rette for samhandling og koordinering:

Utarbeide en administrativ plan for hvordan samhandling skal
ivaretas, dette spesielt for å ivareta samordning ved utarbeidel se av
planer og ved prioritering og utvelgelse av tiltak.



Side 13

Eksempel på risiko - adferd er kryssing av trafikkert veg ved busstoppen. Dette kan lø ses med
fysiske tiltak som gjerder, fysiske hindringer, lysregulering og skilting. Denne typen tiltak er rimelig
å vurdere på tungt trafikkerte holdeplasser. I skoleskyssen og i mindre sentrale strøk vil de aller
fleste stoppestedene være mindre holdeplass er der sjåførens og elevens adferd må være en del av
løsningen.

Passasjeradferd ; Passasjeradferd kan styres gjennom fysiske tiltak som nevnt over eller påvirkes
gjennom opplæring, holdningsskapende arbeid eller reguleres gjennom lover og regler.

Delmål for trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk:

• Fylkeskommunen skal tilby et kollektivtilbud der trafikksikkerhet er lagt til grunn som krav i
alle deler av tilbudet.

• Fylkeskommunen skal ha store ambisjoner og ledende rolle i arbeidet med å utvikle
trafikksik re holdninger, rutiner og omstendigheter rundt s koleskyss en for elever i
grunnskole og videregående utdanning .

• Fylkeskommunen skal sikre at trafikksikkerhetsutfordringer løses effektivt på tvers av egne
funksjonsområder og mellom fylkeskommunen selv og andre aktører.

3.8. Bidra til trafikksikre kommuner

Kommunene må ha en sentral plass i alt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene har ansvar for egen
veg - infrastruktur, er viktig tjenesteutøver og myndighetsutøver blant annet gjennom sin rolle som
s amfunnsutvikler og planmy ndighet. I tillegg eier og styrer kommunene mange av de viktigste
arenaene der trafikksikkerhetstiltak må nå frem: barnehager, grunnskole, kulturskole og
fritidsarenaer.

For å initiere, systematisere og effektivisere arbeidet i kommunene er tiltakene Trafikksikker
kommune og kommunale trafikksikkerhetsplaner utviklet.

Kommunene er også en viktig kunnskapskilde i det å få identifiser t riktige behov i
trafikksikkerhetsvurderingene. Både F ylkeskommunen og kommunene er derfor tjent med

Strategi for trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk:

• Trafikksikkerhet skal være et prioritert kriterium ved alle valg av løsninger i
kollektivtrafikken.

• Fylkeskommunen skal i alle mandat - prosesser og ved innkjøp av nye
tje nester vurderer aktuelle sikkerhetskrav, og der det er behov sette
spesifikke krav i mandatet.

• Fylkeskommunen skal gjennom samarbeid med AtB bidra til at det utformes
egne planer for hvordan trafikksikkerheten ivaretas og forbedres i utøvelse
av skoleskyss en.

S ammen med kommuner, egne videregående skoler og FTU utforme
tiltak som sikrer god trafikantadferd i skoleskyssen.

• Fylkeskommunen skal sikre at det finnes arenaer og møteplasser for
samhandling når flere funksjonsområder må involveres i løsningsprosess er.
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systematisk dialog og samhandling rundt trafikksikkerhet. En stor del av henvendelsene fra 

kommunene går på spørsmål om muligheten til å søke om tilskudd for tiltak, og mulighetene for å 

få iverksatt fysiske tiltak på vegnettet for å bedre trafikksikkerheten. Det er behov for å gi 

kommunene en forutsigbarhet for fylkeskommunens planlagte virkemiddelbruk og tydeliggjøre hva 

som er søkbare midler til ulike formål. Fylkeskommunens administrasjon må etablere gode og 

tydelige rutiner for dette i forbindelse med utarbeidelse og utrullering av budsjett og 

handlingsplaner. 

 

3.9. Bidra til trafikksikre riksveger og kommunale veger 

Fylkeskommunen har et overordnet og helhetlig koordineringsansvar etter vegtrafikklovens 

paragraf 40a «fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerhet i hele fylket». Dette ansvaret gjelder også riksveger og kommunale veger.  

Fylkeskommunens oppfølging og ansvar med hensyn til å tilrå og samordne tiltak på riksveger og 

kommunale veger koordineres først og fremst gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Se 

eget strategipunkt for dette. Fylkeskommunen har i tillegg som eget strategipunkt et mål om å ta 

en enda tydeligere fasilitator-rolle innenfor sitt administrative arbeid gjennom det være 

arenabygger mellom stat, kommuner og etater der dette kan utløse utvikling og gjennomføring av 

tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. 

 

3.10. Bidra til et sterkt og handlekraftig FTU 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er en svært viktig samhandlingsarena mellom de sentrale 

trafikksikkerhetsaktørene i fylket. Arenaen er formalisert og i tillegg til at arenaen er en viktig 

talepost mellom myndigheter, politisk miljø, administrasjoner og organisasjoner kan FTU utvise 

initiativ og iverksette av et stort spekter av handlinger innenfor trafikksikkerhets-arbeidet. Det bør 

med andre ord ligge mange åpenbare fordeler og muligheter for felles gevinster i et nært samspill 

mellom fylkeskommunens egen administrasjon og FTU.  

I denne strategien er det en ambisjon at fylkesadministrasjonen gis en klarere og mer definert rolle 

i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette kommuniseres spesielt gjennom de målsetninger og prioriteringer 

som skisseres i strategien og som i det videre arbeidet må følges opp i så vel administrative som 

politiske prosesser.  

FTU vil være en port til å forankre fylkesadministrative operasjoner og fylkesadministrasjonen kan 

til gjengjeld være et aktivt verktøy til tjeneste for FTU i forberedelse, planlegging og gjennomføring 

av de mange tiltak som ivaretar felles mål innenfor trafikksikkerhet.  

De fylkeskommunale funksjonsområder som må ha en aktiv og koordinert rolle i FTUs arbeide er; 

Samferdsel veg, Samferdsel mobilitet (skoleskyss), Videregående utdanning og Folkehelse. I tillegg 

er det en selvfølge at koordinatorrollen innenfor trafikksikkerhet, som vil være organisert på 

Samferdsel, bidrar som en aktiv tilrettelegger og part i relasjonen mellom FTU og 

fylkesadministrasjonen. 

Kommunene er viktige samfunnsutviklere, og god koordinering mot kommunene er nødvendig for å 

oppnå sterke og handlekraftige trafikksikkerhetstiltak. 

 

Delmål for trafikksikre kommuner og et sterkt og handlekraftig FTU: 

• Fylkeskommunen skal ha gode prosesser som fremmer samhandling med kommunene i 

trafikksikkerhetsarbeidet.  

 

• Fylkeskommunen skal understøtte arbeidet i FTU slik at FTU blir et sterkt og handlekraftig 

organ i sitt arbeide med trafikksikkerhet.  
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3.11. Fylkeskommunen - aktiv tilrettelegger for trafikksikker utvikling

Trafikksikkerhetsområdet kan flere ganger fremstå mangslungent med mange aktører, vanskelige
grensesnitt og ulike interesser og prioriteringer aktørene imellom. Viktige t iltak og problemstillinger
kan derfor s tå i fare fo r å bli tilsidesatt, forsinket el l er endog parkert lenge før de har fått den
nødvendige oppmerksomhet og vurdering som de bør ha. Dette kan skje der problemstillingen har
mange adresser eller der det er uklare adresser for ansvaret. For at slike saker skal komme videre
må noen ta et koordinerende ansvar i forsøk på å e ngasjere de instanser og aktører som kan bidra
i vurdering og eventuell prosess fram til problemløsning.

Et eksempel fra virkeligheten på en slik sak er den potensielt store men uavklarte
trafikksikkerhetsrisikoen med avrenning av vann fra laksetrailere. D et å få ulike aktører, alt fra
sjømatnæring, transportnæring og myndigheter til å samhandle kan være en start på en
løsningsprosess. I dette tilfellet har fylkeskommunen tatt en oppmanns rolle med å sette i gang en
koordiner t prosess mellom aktørene. Ved å ta denne rollen har fylkeskommunen gitt et bidra g som
kan danne grunnlag for videre problemløsning .

Fylkeskommunen har gjennom eget arbeide med trafikksikkerhet et bredt nettverk av aktører med
kunnskap og erfaring rundt trafikksikkerhetsfaglige spørsmål . I tillegg har fylkeskommunen et utall
kontaktpunkt mot sentrale og loka le myndigheter. Fylkeskommunen har derfor gode forutsetninger
for å kunne ta en sentral og aktiv rolle som fasilitator, arenabygger og tilrettelegger med å sette i
gang løsningsprosesse r. Det overordnede målet med dette er at trafikksikkerheten for innbyggerne
i fylket skal ivar e tas – uavhengig av hvem eller hvor ansvaret er plassert – eller bortgjemt.

Strategi for trafikksikre kommuner og et sterkt og handlekraftig FTU:

• I samhandling med FTU må det legges premisser (avklare roller og
arbeidsform) for hvordan fylkeskommunens og kommunenes løpende
samarbeid rundt trafikksikkerhet skal ivaretas.

• G i kommunene en forutsigbarhet for fylkeskommunens planlagte
virkemiddelbruk og tydeliggjøre hva som er søkbare midler til ulike formål.

• Fylkeskommunens administrasjon skal være en aktiv part og bidragsyter i
FTUs arbeide og gjennom dette bidra til at FTU er et sterkt og handl ekraftig
or gan :

• FTU skal kunne bruke fylkesadministrasjonen som kunnskapsbase,
utredningsressurs og iverksettelsesressurs i sitt arbeide. Dette ved at de
mest sentrale funksjonene deltar aktivt på FTUs møter som
fylkesadministrasjonens ressurser inn mot deres arbeide.

• Fy lkeskommunen skal aktivt involvere FTU i prosjekter som har betydning
for trafikksikkerheten. Gjennom dette forankre kvalitet i og kunnskap om
prosjektene.
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Delmål for fylkeskommunen som aktiv tilrettelegger for trafikksikker utvikling

• Tra fikksikkerheten for innbyggerne i fylket skal ivaretas – uavhengig av hvem som har et
ansvar. Fylkeskommunen skal være en aktiv initiativtaker og tilrettelegger for å fasilitere
løsningsprosesser på arenaen trafikksikkerhet .

3.12. T rafikksikkerhetsstrategi en kort oppsummert

Fylkeskommunen skal være en synlig og aktiv aktør innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.
Strategien tar utgan gspunkt i de n rollen og det arbeidet fylkeskommunen som organisasjon kan
bidra med for å få dette til. Strategien peker på tre h ovedinnretninge r som vil underbygge og
forsterke øvrige tiltak som er omtal t i strategien, de tre hovedinnretningene i strategi en er:

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare krav til
eget trafikksikkerhetsarbeid. – dette gjennom tiltaket trafikksikker fylkeskommune.

• De videregående skolene skal være en prioritert og aktiv aren a for fylk eskommunens eget
trafikksikkerhetsarbeid.

• Fylkeskommunen s arbeid med trafikksikkerhet skal være basert på kunnskap og
kompetanse. Fylkeskommunen skal være en god koordinator og arenabygger for så vel
interne prosesser rundt trafikksikkerhet som overfor eksterne aktører . Deling og
koordinering av kunnskap er nøkkelord.

Trafikksikkerhetsstrategien har til hensikt å klargjøre omforente og vedtatte prioriteringer for
fylkeskommunens videre arbeid med trafikksikkerhet. Den tydeliggjør utfordringer som må løses
gjennom god koordinering . S trategien skal bane vei for koordinerte og målrettede tiltak mellom
fylkeskommunens ulike funksjoner og arbeidsprosesser som går både internt og eksternt.

Strategien skal legge til rette for et videre a rbeide med å operasjonalisere mål og grep inn i
fylkeskommunale ha ndlingsplaner og administrative arbeide.

Strategi for fylkeskommunen som aktiv tilrettelegger for trafikksikker
utvikling

• Fylkeskommunen skal bidra til å tilrettelegge for møtepunkt, arenaer og
samhandling mellom premissgivere og aktører når viktige
trafikksikkerhetshensyn må ivaretas på tvers av ansvarsområder.

• Der det er påkrevd eller det etterspørres kan fylkeskommunen påta seg en
koordinerende rolle i arbeidet.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: L14  

Arkivsaksnr.: 19/124    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PLANBESTEMMELSER - UTFORMING AV BYGG I STRANDSONEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar vedlagte høringsforslag til planbestemmelser for utforming av 

bygg i strandsonen: Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for 

kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Planbestemmelsene innarbeides i kommuneplanens arealdel og legges ut på høring i neste 

runde, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Vedlegg: 

 Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen - kommuneplanens arealdel 

2018-2030 

 Planbestemmelser for bygg i strandsonen i gjeldende arealplan 

 Bestemmelser for utforming av bygninger i sjønære områder i Frøya kommune 

(2000) 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommunestyre vedtok i sak 180/18 å legge planforslag til kommuneplanens arealdel ut 

på høring og offentlig ettersyn. Under behandling av planforslaget ble en revidering av 

bestemmelser for utforming av bygg i strandsonen gjenstand for diskusjon.  

 

Vedtakets punkt 2, tredje ledd, var følgende:  

 

Gjeldende bestemmelser for «bygg i strandsonen» revideres og tas inn. Behandles som 

egen sak. 

 

Historikk 

Med bakgrunn i temadebatt i kommunestyret 5.09.1997 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe 

for utarbeiding av retningslinjer for bygging i strandsonen i Frøya kommune. Formannskapet 

behandlet dette 07.10.1997, sak 257/97.  

Utvalget utarbeidet et utkast som ble lagt frem til politisk behandling i formannskapet 

23.03.1999, sak 72/99. Denne behandlingen vedtok å legge retningslinjene ut til offentlig 

ettersyn.  

 



I sak 21/00, 13.04.2000, stadfestet Frøya kommunestyre Bestemmelser for utforming av 

bygninger i sjønære områder i Frøya kommune. Disse ligger vedlagt.  

 

Disse bestemmelsene ble forenklet og innarbeidet i kommuneplanens arealdel 2011, 

sluttbehandlet 12.05.2011, 63/11 i kommunestyret. Planbestemmelser i gjeldende arealplan 

ligger vedlagt.  

 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret er det nå utarbeidet forslag til nye 

planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen: 

Det er ført inn et nytt punkt til forslag til planbestemmelser tilknyttet kommuneplanens 

arealdel 2018- 2030. Forslag til bestemmelser til bygg i strandsonen er forsøkt videreført i 

størst mulig grad fra gjeldende plan, men det er gjort en del tilpasninger og revideringer. 

Disse er referert nedenfor: 

 Bestemmelser knyttet til naust, sjå/sjøbod og brygge er sortert under egne punkt, og 

dermed strukturert annerledes for å gjøre det lettere å skille mellom bygningstypene. 

Det er i tillegg tilført en ny bygningstype kalt rorbu. Rorbu bygger i hovedsak rent 

utformingsmessig på bestemmelsene til sjå/sjøbod og brygge, men bruken er ulik.  

 For naust er bestemmelsen fra dagens plan i størst mulig grad videreført, men den er 

forenklet noe, da krav til blant annet vindusutforming er fjernet.  

 For sjå/sjøbod er høydebestemmelsen endret fra gjeldende plan, da det ikke lengre er 

anledning til å kun angi etasjehøyde som høydebegrensning. Ny høyde er satt til 

gesims 290 cm.  

 For brygge er også planbestemmelsene i gjeldende plan i hovedsak videreført, men det 

er også her satt en høydebegrensning på 550 cm istedenfor etasjehøyde. Videre er det 

satt en maks grunnflate på 100 m2, da gjeldende bestemmelser ikke setter noen 

begrensinger her, bare et krav til minimum på 60 m2.  

 Krav til fargebruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. 

 Funksjonsbruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. Altså ikke varig opphold, 

med mindre du er yrkesfisker.  

 Rorbu tillates innredet for varig opphold.  

 Krav til fritidsbolig og helårsbolig er videreført, men krav til maks tillate 

tomtestørrelse for fritidsbolig er lagt til retningslinjer.  

 Det er lagt inn flere retningslinjer: 

- Bestemmelse om krav til maks tillate tomtestørrelse for naust er satt inn som 

retningslinje.  

- Krav om at naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu primært skal oppføres på pæler og 

ikke ved utfylling 

- Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal 

være 1:1,3 og 1:1,9 

- Hva som regnes som yrkesfisker. 

- Tomt for fritidsbolig ikke skal overstige 800 m2. 

 

Planbestemmelser og retningslinjer 

I foregående og gjeldende arealplan er utforming av bygg i strandsonen regulert gjennom 

planbestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

Arealformålene som nyttes på plankartet innenfor rammen av plan- og bygningsloven 

§ 11-7 første ledd, og tilhørende kart- og planforskrift, kan suppleres med 



bestemmelser etter §§ 11-10 og 11-11, som utfyller og utdyper den fastsatte 

arealbruken og vilkårene for den. Det kan også gis bestemmelser etter § 11-8 i 

tilknytning til hensynssoner, og generelle etter § 11-9 som som har betydning for 

hvordan arealene kan nyttes. Bestemmelser fastsetter i tekst forhold som det ikke er 

mulig eller hensiktsmessig å fremstille på plankartet. Bestemmelsene er rettslig 

bindende.  

 

Retningslinjer er uten tilsvarende juridisk virkning. Retningslinjene gir ikke direkte 

hjemmelsgrunnlag for vedtak. Retningslinjene skal legges til grunn for 

arealplanlegging og ved søknad om tiltak, og vil i mange sammenhenger bli 

innarbeidet med rettsvirkning i etterfølgende reguleringsplaner. 

  

Vurdering: 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030 

bygger i stor grad på tidligere planbestemmelser. Disse er noe revidert og forenklet, se 

punkter under saksopplysninger. Det er i tillegg lagt til et punkt om utforming av rorbuer, da 

dette erfaringsmessig er en etterspurt bygningstype i Frøya kommune.  

 

Med bakgrunn i ønsket om en styrt forvaltning av utforming av bygg i strandsonen er det 

foreslått at dette i hovedsak omfattes av planbestemmelser som er juridisk bindende.  

 

Da planforslag til kommuneplanens arealdel er vedtatt lagt ut på høring i sak 180/18, vil 

reviderte planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen innarbeides i planforslaget og 

legges ut til høring og offentlig ettersyn senere i prosessen, ihht. PBL § 11-14. Ved 

offentliggjøring og høring av planforslag vil innbyggere og sektormyndigheter gjøres 

oppmerksom på dette.   

 

Forhold til overordna planverk: 

I henhold til plan- og bygningsloven.  

 

 

 

 

 



Forslag til planbestemmelser utforming av bygg i strandsonen  

– kommuneplanens arealdel 2018-2030 

 

 

1. BESTEMMELSER FOR BYGG I STRANDSONEN 

§ 5.1 For bygging av naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu gjelder følgende bestemmelser: 

 Naust er en enetasjes bygning primært for oppbevaring av båter (båthus) med tilhørende 

utstyr. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til 

fiske og fangst i fritids- og yrkessammenheng. Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø 

og ha båtport. Bygningen skal ligge slik til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller 

lundbru til porten. Maks størrelse for naust er 40 m2. Naust oppføres med saltak 32 - 37 

grader med største tillatte gesimshøyde 290 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være stående 

trepanel.   

 Sjå/sjøbod skal være for oppbevaring av utstyr for sjøaktiviteter men normalt ikke for 

oppbevaring av båt. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold 

av utstyr til fiske og fangst i fritids og yrkessammenheng. På sjå/sjøbod kan tillates takutbygg 

som takkelhus på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På sjå/sjøbod kan også 

tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av 

sideveggene. Maks størrelse for sjå/sjøbod er 60 m2. Sjå/sjøbod oppføres med saltak 32 - 45 

grader med største tillatte gesimshøyde 290 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i sjå/sjøbod med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være 

stående trepanel.  

 Brygge er bygning til samme formål som sjå/sjøbod. På brygge kan tillates takutbygg som 

takkelhus på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På brygge kan det også tillates 

fast platting/kaifront inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av 

sideveggene.  Brygge tillates oppført med grunnflate på maksimum 100m2. Brygge oppføres 

med saltak 32 - 45 grader med minimum gesimshøyde 290 cm og maksimum gesimshøyde 

550 cm, regnet fra underkant bunnsvill, eller gjennomsnittlig golvnivå i brygge med skrått 

golv. Utvendig veggkledning skal være stående trepanel.  

 Rorbu er bygning til overnatting/varig opphold. På rorbu tillates takutbygg som takkelhus på 

langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På rodbu kan også tillates fast 

platting/kaifront med rekkverk inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en 

av sideveggene. Maks størrelse for rorbu er 75 m2. Sjå/sjøbod oppføres med saltak 32 - 45 

grader med største tillatte gesimshøyde 550 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i sjå/sjøbod med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være 

stående trepanel. 

§ 5.2 Naust og sjå/sjøbod i strandsonen inntil 35 meter fra sjøen, skal ha rød eller okergul farge, 

alene eller i kombinasjon. Det kan benyttes hvitt som kontrastfarge på dør/vindusomramminger og 



Forslag til planbestemmelser utforming av bygg i strandsonen  

– kommuneplanens arealdel 2018-2030 

 

 

på vindskier. Brygger kan ha hvit hovedfarge. Fargesetting av øvrige bygninger innenfor 

bestemmelsenes virkeområde skal omsøkes i forbindelse med byggesøknad og godkjennes av 

kommunen. Dette gjelder også omfarging av eksisterende bebyggelse. 

§ 5.3 Naust, sjå/sjøbod og brygge tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i 

yrkesmessig sammenheng for fisker med fiskeriregistrert fartøy. Det tillates ikke innlagt vann og 

kloakk, men tappekran kan tillates, gjelder ikke i yrkesmessig sammenheng for fisker med 

fiskeriregistrert fartøy.  

§ 5.4 Rorbu tillates innredet for varig opphold, med innlagt vann- og kloakk.  

§ 5.5 Alle boliger og fritidsboliger skal fundamenteres på grunnmur. Bygg skal plasseres slik i 

terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal plasseres i terrenget slik at 

silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. Det kan kreves at nybygg skal tilpasses 

omkringliggende bebyggelse. Terrasser/plattinger skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå der dette 

er mulig. 

 

Maksimal tomtestørrelse for naust og sjå/sjøbod er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 

meter. 

Naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal primært oppføres på pæler. Det skal unngås fylling for å 

minske landskapsinngrepet.  

Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal primært være 1:1,3 og 

1:1,9. 

Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er eier/medeier av 

fiskeriregistrert fartøy. 

Tomt for fritidsbolig skal ikke overstige 800 m2. 

 



Bestemmelser i gjeldende kommuneplanens arealdel: 

 

3.10. Bestemmelser for bygg i strandsonen for Frøya kommune. PBL § 11.9.6. 

Bestemmelsene gjelder for all bebyggelse i 100 meters beltet mot sjø. 

 

NAUST, SJÅ/SJØBOD, BRYGGE. 

Naust er en enetasjes bygning primært for oppbevaring av båter (båthus) med 

tilhørende utstyr. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og 

vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids- og yrkessammenheng. 

Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø og ha båtport. Bygningen skal ligge slik 

til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller lundbru til porten. Som båtport 

tillates skyveport eller delt hengslet port. Maks størrelse for sjøhus/naust er 40 m2. 

 

Sjå eller sjøbod er en 1 eller 1 ½ etasjes bygning primært for oppbevaring av utstyr for 

sjøaktiviteter men normalt ikke for oppbevaring av båt. Bygningen kan også benyttes 

som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids og 

yrkessammenheng. På sjå kan tillates takutbygg som takkelhus på langvegg eller gavl 

plassert over lasteplass/sjø. På sjå kan også tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter 

foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av sideveggene. 

 

Brygge er bygning til samme formål som sjå, men oppført i 1 ½ eller flere etasje 

og/eller med grunnflate større enn 60 m2. Retningslinjer for utforming blir de samme 

som for sjå. 

 

Naust oppføres med saltak 32 - 37 grader. Sjå eller brygge med 32 - 45 grader. 

Utvendig veggkledning skal være stående trepanel. Naust og sjå kan ha inntil to 

firedelte vinduer på inntil tre veggflater. Hvert med største lysmål 1 m2. Vinduene 

skal være kvadratiske eller med større høyde enn bredde. Det skal tilstrebes knappe 

takutstikk. Største tillatte gesimshøyde for naust og sjå er 270 cm regnet fra underkant 

bunnsvill i sjå eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv. 

 

Naust, sjå og brygge tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i 

yrkesmessig sammenheng for fisker med fiskeriregistrert fartøy. 

 

Maksimal tomtestørrelse for naust/sjå er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 

10 meter. 

 

BOLIG, FRITIDSBOLIG 

Alle boliger og fritidsboliger skal fundamenteres på grunnmur. Bygg skal plasseres 

slik i terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal plasseres i 

terrenget slik at silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. 

Det kan kreves at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. 

Terrasser/plattinger skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå der dette er mulig. 

Tomt for fritidsbolig skal ikke overstige 800 m2. 

 

FARGESETTING 

Sjøhus/ naust i strandsonen inntil 35 meter fra sjøen skal ha rød eller okergul farge, 

alene eller i kombinasjon. Det kan benyttes hvitt som kontrastfarge på dør- 

/vindusomramminger og på vindskier. Brygger kan ha hvit hovedfarge. 



Fargesetting av øvrige bygninger innenfor bestemmelsenes virkeområde skal omsøkes 

i forbindelse med byggesøknad og godkjennes av kommunen. Dette gjelder også 

omfarging av eksisterende bebyggelse. 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 256  

Arkivsaksnr.: 19/245    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI FRA DALPRO AS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 980 000 for DalPro 

AS til finansiering av ny gårdsbutikk med kantine / storkjøkken. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol pålydende kr 980 000 med tillegg av 10% til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1 078 000  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år 

med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Frøya kommunestyre forutsetter at Hitra kommune gjør et likelydende garantivedtak 

for sin eierandel. 

5. Garantien gis under forutsetning av departementets / Fylkesmannens godkjenning. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om kommunal lånegaranti fra DalPro AS 

 

Saksopplysninger:   

DalPro AS ønsker å styrke sin attføringsvirksomhet ved å investere i en ny gårdsbutikk og 

kantine / storkjøkken i Hammerstaddalen. 

 

DalPro AS ønsker å låne 2 000 000 kr til dette formålet. 49% av DalPro AS eies av Frøya 

kommune og 51% av Hitra kommune. Frøya kommunens garantiansvaret gjelder for 49% av 

lånet (kr 980 000 + 10%) og Hitra kommune for 51% (kr 1 020 000 + 10%) ut fra 

kommunenes gjeldende eierandeler. 

 

DalPro AS har i dag ett lån i Kommunalbanken med kommunal selvskyldnergaranti på kr 

7.337.031 som ble tatt opp 28.02.14 med en hovedstol på kr 10.000.000. Det ble i tillegg tatt 

opp et investeringslån på kroner 4.200.000 i 2017 for å finansiere kjøp av eiendom til nytt 

vaskeri på Frøya (Nordfrøyveien 445). Disse lånene vil være nedbetalt om henholdsvis 8 og 

14 år.  

Vurdering: 

Kommuneloven gir kommunene mulighet til å stille garanti til heleide kommunale selskaper 

som driver næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 51. 



 

DalPro AS mener at denne investeringen vil skape en helt ny opplevelses- og publikumsarena, 

samt at det vil utvikle nye relevante deltakerarenaer. 

 

Rådmann stiller seg positiv til utvidelse av DalPros virksomhet og innstiller på garantivedtak. 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 19/320    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SISTRANDA LIGGEKAI - FINANSIERING  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 

551358 Liggekai Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll 23/18 – Tilskudd til Sistranda liggekai 

Presentasjon – Siholmen liggekai – Trondheim Havn 

Tilsagn om tilskudd 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 fikk Frøya kommune tildelt kr 16 237 500 til 

bygging av liggekai på Sistranda. Dette var et resultat av et arbeid som har pågått gjennom 

flere år, og flere søknader om tilskudd er sendt til Kystverket.  

 

I 2016 søkte kommunen Kystverket om investeringstilskudd med følgende kostnadskalkyle: 

- Kailengde 135 m 

Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 45 479 887 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 42 854 887 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 21 424 444 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Frøya kommune (prosjektering) 1 000 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 1 552 444 

 

- Kommunen fikk avslag på denne søknaden 12.10.2016 

Den 27.02.2017 søkte kommunen Kystverket på nytt om investeringstilskudd, for det 

samme prosjektet, men prisjustert på 4%. 

- Kailengde 135 m 



Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 47 255 387 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 44 252 387 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 22 262 694 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 2 492 694 
Prosjektert liggekai pr 27.02.17 

 
 

- Den 18.01.2018 fikk kommunen tilsagn på søknaden med følgende 

investeringstilskudd 

Kostnad Sum 

Samlet godkjent kostnad / investering 41 790 000 

Tilskudd ca. 39% (maks som er mulig er 40%) 16 237 500 

- Tilskuddet er basert på netto kostnader pr. 2016  

- Prisjusteringen på 4% fra 2016 til 2017 er ikke hensyntatt. 

 

Frøya kommune vedtok i K-sak 23/18 (arkivsak 17/2852) følgende vedtak: 

«Vedtak: 

Frøya kommune takker ja til tilskuddet over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 

2017 til kai, utdyping og molo på Sistranda Frøya kommune, totalt kr 16 237 500 

 

Frøya kommune forhandler med Trondheim Havn IKS om fullfinansiering av 

prosjektet 

 

Enstemmig» 

 

Som en følge av dette vedtaket og at kommunen fikk mindre tilskudd enn omsøkt, hadde 

Frøya kommune og Trondheim Havn et brukermøte der alternativene ble diskutert. Dette 



resulterte i at prosjektet ble endret til å se på en løsning med plassering av liggekai i 

tilknytning til moloen. Dette prosjektet ble antatt til å være noe rimeligere enn tidligere. 
 

Prosjektert liggekai pr d.d. 

 
 

De tekniske arrangementene for kai og fortøyninger ble utformet sammen med to viktige 

aktører, og anbudsunderlag ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på Doffin. 

- Laveste anbud inklusive opsjoner, strøm, vann og ISPS (International Ship and Port 

facilities Security code) ble på kr 44 592 600. 

- Høyeste anbud var 8 millioner kr dyrere 

- I tillegg kommer allerede påløpte og uforutsette kostnader 

- Totalkostnad 52 592 103 kr eks mva 

 



 
 

 

Vurdering: 

I forbindelse med behandlingen av sak 23/18 tilskudd til Sistranda liggekai, gikk rådmann i 

forhandlinger med Trondheim Havn. Som en følge av dette ble prosjektet endret slik at 

finansieringen som lå til grunn skulle være tilstrekkelig. Etter anbudsprosessen på det nye 

prosjektet, liggekai langs moloen, viste det seg at prosjektet ikke ble rimeligere likevel. Dette 

skyldes tidsperspektivet, og priser som øker fra år til år. Prosjektet må være ferdig innen 

oktober 2019 og rådmann antar, grunnet et kort tidsperspektiv på bygging, gjør at prosjektet 

blir mer kostbart enn tidligere anslått. 

 

Hvis kommunen og Trondheim Havn ikke går videre med realisering av prosjektet, mister 

kommunen tilskuddet fra statsbudsjettet på 16 237 500 kr. Dette er tydelig kommunisert fra 

Kystverket. 

 

Trondheim Havn går inn med 2 500 000 kr i prosjektet. De vil videre ha drifts- og 

vedlikeholdsansvaret for kaien samt driftsinntekter. Trondheim Havn har gitt klare signaler 



om at de ikke ønsker å gå inn med ytterlige midler til prosjektet. Frøya kommune vil være eier 

av kaien. 

 

Kommunens inntekter i forbindelse med liggekaien vil være indirekte. Dette vil være bl.a. at 

fartøyene som benytter seg av kaien vil bruke lokalt næringsliv til f.eks. drivstoff, strøm, vann 

og andre forsyninger som mat o.l. Liggekaien vil også muliggjøre anløp av større fartøy f.eks. 

cruiseskip og all den aktivitet dette medfører. 

 

Rådmann anser at en stor liggekai på Sistranda er positivt for Frøya kommune. Selv om kaien 

ikke direkte generer inntekter vil den skape aktivitet og sikre arbeidsplasser som er bra for 

Frøya. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I tråd med budsjettet som er presentert overfor i saken, har prosjektet en underfinansiering på 

11 354 603 kr eks. mva. I denne summen er det lagt inn ca. 10% i uforutsett og div. 

uforutsett. Teknisk sjef i Trondheim Havn Geir Ove Sumstad som har hatt ansvaret for 

prosjekteringen av liggekaien, sier at prosjektet med dette har et godt og realistisk budsjett. 

 

I forbindelse med prosjektet er det lagt til grunn en bevilgning fra Frøya kommune på 

21 500 000 kr. Dette ble lagt inn i investeringsbudsjettet for 2018. Når kommunen legger 

frem investeringsprosjekter inneholder dette mva som en del av finansieringen. Frøya 

kommune la derfor til grunn i investeringsbudsjettet et lånebeløp på 17 200 000 kr og mva på 

kr 4 300 000, totalt kr 21 500 000. Trondheim Havn har lagt til grunn at kommunens 

bevilgning var eks. mva, og finansieringen av liggekaien også må ta høyde for dette. 

 

Den totale underfinansieringen for prosjektet slik det foreligger nå vil derfor være 11 354 603 

kr pluss 4 300 000 kr. Totalt kr 15 654 603 kr. 

 

Frøya kommune har flere store prosjekter innen VAR som ikke er kommet i gang av ulike 

årsaker, men har likevel allerede betydelige bevilgninger godkjent. Ett av disse prosjektene er 

551445 Renseanlegg avløp – Sistranda. I dette prosjektet er det totalt bevilget 25 000 000 kr 

hittil, og har en saldo på kr 24 700 000 pr 31.12.18. Rådmann foreslår at kommunestyret 

omdisponerer midler fra dette prosjektet til liggekaien. Det vil fremdeles gjenstå ca. 

10 000 000 kr i prosjektet, som vil være mer en nok til lå dekke kapitalbehovet i 2019. 

Investeringer på VAR i kommunens investeringsbudsjett er ikke inkl. mva. 

 

Rådmann vil bemerke at ved en slik omdisponering, der kommunen tar fra et selvkostområdet 

vil det avvike fra kommunens handlingsregel for låneopptak for hele summen på 15 654 603 

kr. 

 

Konklusjon 

Rådmann foreslår å omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til 

551358 Liggekai Sistranda kr 15 654 603 kr slik at Frøya kommune og Trondheim Havn 

fullfinansierer prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 01.03.2018 

Sak: 23/18  Arkivsak: 17/2852 

 

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL SISTRANDA LIGGEKAI  

 

Vedtak: 

Frøya kommune takker ja til tilskuddet over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til kai,  

utdyping og molo på Sistranda Frøya kommune, totalt kr 16 237 500 kr  

 

Frøya kommune forhandler med Trondheim Havn IKS om fullfinansiering av prosjektet. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Trondheim Havn

Trondheim, 04.02.2019

Geir-Ove Sumstad

Teknisk sjef



Prosjekt: Frøya – Siholmen - Liggekai



Frøya – Siholmen – Liggekai, 180 m

2014 Våren – Skisseprosjekt - Frøya kommune/Norconsult
2015 Vinter – Forprosjekt – Frøya Kommune/Norconsult
2015 Vår/sommer/høst – Detaljprosjektering - Frøya Kommune/Norconsult



Anbudsrunde

2015 Høst – Tilbudskonkurranse - Frist:20.11.15
• Budsjett: 49.520.000, - eks. mva
• Kailengde : 180 m
• 8 tilbydere, én ikke godkjent
• Prisnivå: 64 - 74 MNOK
• 3 tilbydere rundt 64 MNOK
• 1 tilbyder rundt 76 MNOK
• Tilbudene inkl. regnings - og opsjonsarbeider på 22 - 23 MNOK eks. mva.



Nye løsninger

01.01.2016 : Frøya kommune går inn i TH

25.01.2016: Tilbudskonkurransen avlyst

17.03.2016: Brukermøte TH/FK/Gåsø/Eidsvåg/Marina Solution –
Flytekai forkastet.

20.03.2016: Nytt kalkulasjonsunderlag utarbeidet av NC og TH
• Budsjett 43.677.300, - eks. mva.
• Kailengde 135 m.



Ny søknad til Kystverket – kortere kai
Kailengde redusert fra 180 m til 135 m

24.03.2016: Frøya kommune søkte Kystverket om
investeringstilskudd:
• Kailengde: 135 m
• Kostnadskalkyle, totale kostnader: Kr. 45.479.887, -
• Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag: Kr. 42.854.887, -
• Omsøkt investeringstilskudd, 50%: Kr. 21.427.444. -
• Finansiering fra Frøya kommune: Kr. 21.500.000, -
• Finansiering fra Frøya kommune: Kr. 1.000.000, -
• Finansiering TH: Kr. 1.552.444, -
• Resultat, 12.10.2016: Avslag



N y søknad til Kystverket

27.02.2017: Frøya kommune søkte Kystverket om investeringstilskudd:
• Kailengde: 135 m
• Kostnadskalkyle, totale kostnader: Kr. 47.255.387 , -
• Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag: Kr. 44.252.387, -
• Omsøkt investeringstilskudd, 50%: Kr. 22.262.694. -
• Finansiering fra Frøya kommune: Kr . 21.500.000, -
• Finansiering TH: Kr . 2.492.694, -

18.01.2018: Resultat:
• Tilsagn om tilskudd
• Samlet godkjent kostnad/investering: Kr. 41.790.000, -
• Tilskudd ca. 39 % (maks 40 %): Kr. 16.237.500, -
• Tilskuddet er basert på nto. kostnader pr. 2016 jfr. finansieringsplan av 21.02.2017.
• Indeksregulering på 4 % fra 2016 til 2017 er ikke hensyntatt.



Val g av l øsn in g

29.05.2018: Brukermøte angående liggekai på Frøya:
• Deltakere:

- Frøya kommune: Thomas Sandvik og Jomar Finseth
- Eidsvaag Rederi: Remy Andre Strømskag og Johnny C. Bremnes
- Trondheim Havn: Terje Meisler og Geir - Ove Sumstad
- Frøy Rederi: Geir Antonsen (ikke tilstede – kopi på referat)

• Konklusjon:
På brukermøtet ble det skissert en alternativ plassering av ventekaia på yttersiden av moloen, noe som ble
ansett som en bedre løsning, samt at liggekaia også kunne brukes av andre fartøy, f.eks hurtigruta og
cruisebåter

• Oppfølging:
Det var enighet om å etablere et forprosjekt som ser nærmere på plassering, utforming og kostnader knyttet
til denne utformingen. I første omgang er det viktig å få en avklaring med Kystverket om moloen kan benyttet.



Nytt forprosjekt

Utarbeidet i samråd med FK og brukerne Eidsvaag og Frøy rederier.
Kaia er utformet på en slik måte at for eksempel Hurtigruta kan anløpe.
Vannforsyning
Strømforsyning: 230 V, 50 Hz til :
- Lys
- Landstrøm , små effekter.
- ISPS - porter

Landstrøm , 440/690 V og 60 Hz ; 2x300 kW søkes finansiert via tilskudd fra
Enova .



Endrede forutsetninger:

Kystverkets tilsagn om et tilskudd på kr. 16.237.500, - er basert på bygging av en
redusert kailengde fra 180 m til 135 m., dvs. alt. 2 .
Etter brukermøtet sammen med FK den 09.05.2018 ble det besluttet å se på en
løsning med plassering av liggekaia i tilknytning til moloen.
Teknisk arrangement for kai og fortøyninger ble utformet sammen med brukerne.
Anbudsunderlag ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på Doffin.
2 anbud er levert.
- Laveste anbud inkl. opsjoner, strøm, vann og ISPS er på kr. 44.592.600 , -
- Høyeste anbud + 8 MNOK
- I tillegg kommer allerede påløpte kostnader samt uforutsett
- Totalkostand 52, 6 MNOK.



Avklaringer med Kystverket:

Kystverket har akseptert en løsning hvor kaien blir flyttet til moloen.



Kostnad og finansieringsplan del 1



Kostnad og finansieringsplan del 2



Vilkår for tildeling av statsmidler fra kap. 1360 post 60:

Vilkår 1.3:
• «Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tingslyst avtale disponeres fritt

av kommunen for den bindingstid som er angitt i vilkår 1.5. Ved tilskudd til
kaianlegg skal kaien kunne benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler
kommunen fastsetter.»

Vilkår 1.5:
• Bindingstiden er følgende:

• Molo, fast kai og utdypning av havn: 20 år



Avklaringer mellom F K og TH:

Hvem skal eie kaia?
Finansiering?
Hvem skal være byggherre?
• Organisering/byggherreombud?

Drift av kai
• Anløp
• ISPS
• Smittefri kai
• Vann
• Strøm
• Søppel
• Vedlikehold





 

 

 
 

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet  
kap. 1360 post 60 for 2017 

 til liggekai i Sistranda fiskerihavn 
Frøya kommune   

 
 
Fiskerihavn    : Sistranda    
Kommune    : Frøya   
Fylke     :  Trøndelag 
Organisasjonsnummer  :  964 982 597  
Bank-/postgirokontonummer :  4224.06.21511  
Tilskuddsgrunnlag  :  kr. 39.210.000  
Tilsagnsbeløp   :  kr. 16.237.500  
Planlagt utbetalt   : 
 2018    :  kr. 16.237.500  
 
I samsvar med søknad og innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2017 kap. 1360 
post 60 oversendes med dette nytt tilsagnsbrev for revidert prosjekt i Sistranda havn. 
 
Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og 
oversendes Kystverket innen 30.august d.å.  
 
Det vises til kommunens søknad datert 27.02.2017 om statlig tilskudd til utdyping, 
molo og bygging av liggekai for større fiskefartøy i tilknytning til den etablerte 
fiskerihavna på Sistranda. Etter at signert avtaledokument var mottatt kom der 
innspill på en revisjon av tiltaket som da omfatter kun liggekai med noe endret 
plassering.  Vi mottok den 30.07.18 revidert plan datert 11.07.18. 
Tiltaket ble tatt opp til finansiering gjennom St.prp. nr. 1, Samferdselsdepartementet 
for i år, med et tilskudd på inntil kr 16.237.500,-.  Dette utgjør 41% av de 
tilskuddsberettigede kostnadene. Tilsagnet er knyttet opp mot følgende tiltak:  
 
FAST KAI 
 
1. Byggeplassledelse/rigg og drift  kr.    6.458.000        
2. Plastring under kai    kr.      864.000_   
3. Peler/spunt/celler     kr.   9.905.000    
4. Dekke med dragere    kr.   9.444.000  
5 Friksjonsplate/forankring   kr.      214.000  
6. Skjørt       kr.  _____     
7. Stålarbeider     kr.      684.000     
8. Utrustning     kr.   2.265.000  
9. Vann og el installasjoner kai  kr.   2.660.000 
9. Øvrige entreprisekostnader  kr.   3.152.000  
10. Uforutsett     kr.    3.564.000  
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SUM GODKJENT KOSTNAD/INVESTERING  KR      39.210.000 
 
 
 
 
Finansieringsplan: 
 
Statsbudsjettets kap. 1360 post 60   kr. 16.237.500 
Kommunal egenandel     kr. 22.972.500 
Sum finansiering      kr. 39.210.000  
 
  
VILKÅR FOR TILDELING AV STATSMIDLER FRA KAP. 1360 POST 60 
Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak, Retningslinjer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, Statsbudsjettets 
kap. 1360 Kystverket post 60 - Tilskudd til kommunene: 
 
1.0 Vilkår 

 
1.1 Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknaden inkl. vedlegg. 

Tiltaket skal utføres med kommunen som byggherre og under forsvarlig 
stedlig byggekontroll. Kommunen skal innen 1. mai d.å. oversende 
signert bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn (siste side) til 
Kystverket sammen med kommunens budsjettvedtak der finansiering 
av kommunal egenandel for prosjektet framgår. Sammen med aksept 
skal kommunen oversende en fremdriftsplan for prosjektet som 
inneholder kvartalsvis rapportering og tidspunkt(er) for utbetalinger. 
Prosjekteier skal i ettertid rapportere til Kystverket i henhold til denne 
planen. Dersom Kystverket ikke har mottatt underskrevet tilsagnsbrev 
innen 01.05 d.å. trekkes tilsagnet i sin helhet tilbake uten nærmere 
varsel.  

 
1.2 Tilsagnet er gyldig til 30.11.2018. Det kan søkes om inntil ett års 

forlengelse av tilsagnets gyldighet. Søknad om forlengelse må sendes 
Kystverkets sentrale postmottak innen 1.9 samme år som tilsagnets 
gyldighet utløper. Tilsagn som ikke er sluttrapportert innen tilsagnsåret 
bortfaller og kan ikke påregnes utbetalt. 
 

1.3 Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tinglyst avtale 
disponeres fritt av kommunen for den bindingstid som er angitt i 
vilkår 1.5. Ved tilskudd til kaianlegg skal kaien kunne  
benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler kommunen fastsetter. 

 
1.4 Reguleringsplan skal sikre bruk av arealene i samsvar med anvendelse 

av målrettet virkemidler. Arealformålene skal ha hensiktsmessige 
bestemmelser knyttet til fiskerivirksomhet. 

 Godkjent reguleringsplan sendes Kystverket så snart den 
foreligger og senest samtidig med første anmodning om 
utbetaling. 

 



3

1.5 Tiltaket skal reserveres til formålet i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke 
selges eller overdras andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de 
vilkår som fastsettes av Kystverket. Bindingstiden er følgende: 

 
- Molo, fast kai og utdyping av havn: 20 år 

 - Flytebrygge: 15 år  
 

Hvis anlegget fjernes eller ikke er tilgjengelig til avtalt formål i 
bindingstiden, plikter kommunen å betale tilbake resttilskudd, lineært 
avskrevet over avtalt bindingstid for tilskuddet. Bindingstiden beregnes 
avrundet til nærmeste hele år regnet fra dato for kommunens 
utbetalingskrav til Kystverket. 
 

1.6 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal 
settes opp slik at det kan sammenliknes både med kostnadsoverslaget 
som ligger til grunn for statstilskuddet og de enkelte postene som er 
tilskuddsberettiget i henhold til retningslinjene. Regnskap satt opp ihht. 
tabell 1 på side 5 skal oversendes Kystverket for godkjenning ved 
utbetalingsanmodninger. Utbetaling gjennomføres ikke før regnskapet 
er i henhold til tabell 1. 

 
Når tiltaket er ferdig etablert skal regnskapet i sin helhet 
revisorbekreftes. Uten slik bekreftelse er utbetaling av tilskudd 
avgrenset til 75 % av tilskuddsbeløpet. Dersom prosjektet ikke er fullført 
ihht. søknad, til oppgitt kostnad, eller inneholder poster som ikke er 
tilskuddsberettiget, vil Kystverket redusere tilskuddet. Revisor skal ha 
tilgang på alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle 
utbetalingsanmodninger, timelister og bilag. Revisorbekreftelsen skal 
inneholde følgende avtalte kontrollhandlinger  

 
1.7 Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket, endrer planene som ligger til 
grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet finansieres rimeligere enn 
forutsatt, vil Kystverket redusere sin finansieringsandel forholdsmessig. 

   
1.8 Kystverket har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll for å påse at 

vilkårene for statstilskuddet overholdes. Dette følger av 
bevilgningsreglementet i Staten § 10 andre ledd. Riksrevisjonen kan av 
eget tiltak iverksette kontroll med at tilskuddsmidler brukes etter 
forutsetningene. Dette følger av Riksrevisjonsloven § 12. 

 
1.9 Ved salg eller overdragelse av anlegget eller tilhørende arealer tilknyttet 

anlegget uten at Kystverket har gitt tillatelse, kan Kystverket kreve 
tilbakebetaling av tilskuddet helt eller delvis. (jf. vilkår 1.3 og 1.5) 

 
 
1.10 Omtale av prosjektet: ved omtale av prosjektet i media, eller på 

støttemottakers hjemmeside eller lignende skal det opplyses at 
Kystverket har støttet prosjektet. Logo kan enten lastes ned på 
www.kystverket.no (prosjektet er realisert/finansiert med støtte fra 
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Kystverket) eller oversendes av saksbehandler. Logoen skal benyttes i 
skriftlig omtale av prosjektet. 

 
 
 
 
 
2.0 Dokumentasjon for utbetaling 
 

For å få utbetalt tilskuddet må støttemottaker skriftlig kontakte Kystverkets 
regionkontor og sende inn følgende dokumentasjon: 
- Skriftlig rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført. 
- Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon av påløpte 

tilskuddsberettigede kostnader. Delutbetaling foretas ikke før vedtak om 
fullfinansiering er skriftlig dokumentert. Slik dokumentasjon skal følge som 
vedlegg ved retur av undertegnet bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn. 
Rapportering av påløpte kostnader skal fylles ut ihht. tabell 1 på side 6. 

- Reguleringsplan for området som samsvarer med formålet med bruk av 
anlegget (før første utbetaling). 

- Oppmåling ved Sjøkartverket for endret innsegling eller bunntopografi. 
- Bekreftelse på at kommunen formelt står som anleggseier / rettighetshaver. 
- Revisorbekreftet regnskap (ved sluttutbetaling) og kostnadsoppsett som 

kan sammenlignes med planene som ligger til grunn for tilsagnet. 
Regnskapet i sin helhet skal oppbevares av støttemottaker og skal kun 
oversendes Kystverkets regionkontor på forespørsel. 

- Eventuelle tillatelser etter Plan- og bygningsloven og Havne- og 
farvannsloven skal legges ved utbetalingsanmodning.  

- Ferdigattest for tiltaket skal vedlegges. 
 

 
3.0 Utbetaling og sluttkontroll 
  

- Tildelt tilskudd over 500.000,- kan utbetales i to utbetalinger med en 
delutbetaling og en sluttutbetaling. Delutbetalingen skal stå i forhold til 
prosjektets fremdrift innenfor 75 % av tilskuddsrammen. 

- Når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og anlegget er besiktiget av 
Kystverkets regionkontor vil sluttutbetaling kunne finne sted. 
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Økonomirapportering 
 
Tabell som skal benyttes ved utbetalingsanmodninger. Budsjettall eksl. mva: 
Tabell 1: 
 
Post Budsjett Regnskap Merknad 
Prosjektering/Byggeledelse    
Plastring under kai    
Peler/spunt/celler    
Dekke med dragere     
Friksjonsplate/forankring    
Skjørt    
Pullere/fenderverk    
Lovpålagt 
redningsutstyr/belysning 

   

Øvrige entreprisekostnader    
Uforutsett    
Sum    

 
 
Fremdriftsplan/milepælsplan (forslag):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse: Kommentarer: Dato:   
Oppstart     
Fundament      
Oversende 
tilsagnsbrev og 
regplan 

    

Delutbetaling     
Sluttutbetaling     
Dekke/fendring     
Sluttrapport     
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BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 
 

Prosjekt:    Liggekai, utdyping og molo Sistranda 

Prosjekteier:   Frøya kommune    

Organisasjonsnummer:  964 982 597 

Beløp:    16.237.500 

Saksnr:    2015/930 
 
 
Jeg bekrefter på vegne av Frøya kommune at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at 
tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.  
 
 
 

 
 

----------------------------------------------- 
Sted, dato og Signatur 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/465    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/466    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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