
Merknadsbehandling etter 2. gangs høring 
Nr. Fra Gjelder Administrativ innstilling 

1 Margareth Vislie 
Tambarstuen 

Ønsker å opprettholde reguleringsplan for Husvik 
hyttefelt, med enkelte tilpasninger (bl.a. småbåthavn).  

Reg. planen opprettholdes til neste revidering. Eventuelle andre 
endringer vil være en del av omregulering.  

2 Lars Erik Hammerdal Innvendinger mot områder avsatt til LNF FB og naust 
på Øyn, Norddyrøy (Naust 13 og 14, (27) LNF FB4. 
Ønsker disse tatt ut av planen.  

Grunnet varsel om innsigelse tas område Naust 13 og 14, samt 
(27)LNF FB4 ut.  

3 Bjørn Kristian Johannessen Innvendinger mot områder avsatt til LNF FB og naust 
på Øyn, Norddyrøy (Naust 13 og 14, (27) LNF FB4). 
Ønsker disse tatt ut av planen. 

Grunnet varsel om innsigelse tas område Naust 13 og 14, samt 
(27)LNF FB4 ut. 

4 Harald Mathisen Ønsker resten av sin eiendom tilgrensende N5 avsatt 
til næring.  
 
Bemerker at planbestemmelse tilknyttet hensynssone 
drikkevannskilde kan gjøre videre sauedrift vanskelig.  

Det er varslet innsigelse fra Fylkesmannen etter 1. gangs høring. 
Utvidelsen av N5 er derfor tatt ut.   
 
Planbestemmelse til sikringssone for nedbørsfeltet til 
drikkevannskilden gir mulighet for sauehold innenfor sonen etter 
nærmere avtale med vannverkseier. 

5 NVE «NVE vil gi kommunen ros for å ha lagt ned et uvanlig 
grundig planarbeid som etter vårt syn vil danne et 
godt grunnlag for senere planarbeid.» 
Ellers ingen innvendinger eller ytterligere 
kommentarer.  

Tas til orientering.  

6 ON arkitekter og 
ingeniører AS 

Ber om at boligfeltet på Sjønhalsen ihht. vedtatt 
planprogram inntas som framtidig boligområde i 
kommuneplanens arealdel. 

Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

7 Erling Nordhammer Ønsker en mindre justering av boligområde B6, på 
Hammarberget.  

Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

8 Andreas Krogstad Merknader til plankart: 
1. Ønsker utvidet område avsatt til 

småbåthavn/farled i Leirvika.  
2. Ønsker at det settes av naust/næringsformål i 

tilknytning til småbåthavnen. 

1. Nye innspill henvises til neste revidering av 
kommuneplanens arealdel. 

2. Nye innspill henvises til neste revidering av 
kommuneplanens arealdel. 

 



Merknader til planbestemmelser/planbeskrivelse: 
1. § 39.2: Ønsker fortsatt mulighet for uttak av 

skjellsand til eget bruk.  
2. Punkt 4.5.10 – NFF Kya. Skal dette være FNF? 
3. Punkt 4.5.2 Fiskerihavner – bør det åpnes for 

å sette opp rorbuer i fiskerihavner? 
4. Farleder § 40.3: bør inkludere mindre 

utgraving/mudring/omplassering av masse. 

Bestemmelser:  
1. Ny planbestemmelse § 39.2:  
Masseuttak i strandsonen er ikke tillatt.  
Mindre uttak til privat bruk i et omfang som ikke er søknadspliktig 
i henhold til pbl § 1-6 er tillatt. 
2. Gjeldende plan videreføres, Kya NFF.  
3. Naustbestemmelsene tar høyde for innredning til varig 
opphold for fiskere. Anses tilstrekkelig for å imøtekomme 
behovet.   
4. Tas inn.  

9 Kystverket Midt-Norge «Kystverket har ingen nye kommentarer til 
arealplanens avgrensning eller grensejusteringer, som 
følger kommunens fastlagte grenser.  
Vi har heller ingen ytterligere merknader til arealbruk, 
planbestemmelser eller prinsipp for rulleringen, enn 
de som er tatt inn i saksutredningen ved første gangs 
utlegging til offentlig ettersyn.» 

Tas til orientering. 

10 Statens vegvesen «Ut fra merknadsbehandlingen ser vi at de i stor grad 
er tatt til følge. Vi mener fortsatt det er uheldig at 
Frøya kommune ikke ønsker en utbyggingsrekkefølge 
på boligområdene, med tanke på kostnader for 
kommunen og staten for infrastruktur og sosiale 
tjenester. 
Ut over dette har vi ingen merknader til 2.gangs 
høring og offentlig ettersyn av planen.» 

Tas til orientering. 

11 Mattilsynet Alle endringsforslag i uttalelse til 1. gangs behandling 
av planforslag er tatt hensyn til, noe som er positivt.  

Tas til orientering.  

12 Fiskeridirektoratet «§ 42.2 er nå som helhet tatt ut fra dokumentet 
planbestemmelser og retningslinjer. Med bakgrunn i 
dette frafaller Fiskeridirektoratet region Midt vår 
innsigelse, jf. innsigelse hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 5-4, fremmet i brev til Fylkesmannen i 
Trøndelag datert 31.03.2019.» 

Tas til orientering.  



«I forslaget som er på 2. gangs høring er fiskeområdet, 
F-fiske i Frohavet, utvidet i samsvar med vår 
anbefaling. Dette ser vi på som positivt.  
Vi har ingen flere kommentarer til endringene som er 
på 2. gangs høring i forbindelse med revidering av 
kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Frøya 
kommune.» 

13 Sverre Oksvold Opprettholder høringsuttalelse gitt til 1. gangs høring. 
Ønsker boligområdet som utvidelse av kommunalt 
boligfelt på Stølan innarbeidet i arealplanen.  

Opprettholder innstilling. 

14 Skagan AS v/Rune 
Midtsian 

Opprettholder innspill om etablering av marina i 
«Bergebukta» og ytterligere hyttetomter ved 
«Rambjørheia». Presisering og utdypning av 
saksopplysninger.  

Opprettholder innstilling.  

15 Trygve Tamburstuen Samme som 1.  

16 Havglimt Eiendom AS 
v/Synnøve Ervik 

Merknad til nytt punkt i planbestemmelse § 6.1: Ved 
utarbeidelse av reguleringsplan for B8 (Dyrvik) skal 
adkomst til feltet benytte eksisterende avkjørsel fra fv. 
714.  
Mener punktbelastningen for eksisterende avkjørsel 
både med anleggstrafikk fra rigg og drift, og fremtidig 
trafikk fra opptil 120 boenheter er urealistisk og dårlig 
for trafikksikkerheten i området.  

Opprettholder innstilling.  

17 Tohmas Brevick Opprettholder innspill om fritidsboliger i Breivika. 
Utdypning av saksopplysninger.  

Opprettholder innstilling.  

18 Direktoratet for 
mineralforvaltning  

Kommunen har utvidet masseuttak, samt tatt inn 
planbestemmelse med krav om reguleringsplan, etter 
1. gangs høring. Dette mener direktoratet er viktige 
grep for å skape forutsigbare rammer for uttak av 
nødvendige ressurser.  
Uttak av masser i forbindelse med utbygging av 
vindkraft: Når det blir etablert masseuttak i 
forbindelse med vindkraftutbygging bør kommunen 

Tas til orientering.  
Grunnet varsel om innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag tas 
område avsatt til masseuttak ut. 



også vurdere om dette kan være aktuelle uttak med 
tanke på behov i kommunen. 
Masseuttak er naturinngrep som er ressurskrevende å 
etablere og tilbakeføre. 
Kommunen bør derfor være bevisst denne typen tiltak 
når det foregår utbygging av 
vindkraft. 

19 Frøya Bergverk AS Ønsker utvidet areal avsatt til masseuttak grunnet 
behov for ny adkomst, vannpost, samt en god 
avslutningsplan for området.  

Grunnet varsel om innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag tas 
område avsatt til masseuttak ut.  

20 Ivar Martin Johansen Opprettholder innspill om naustområde på 
Tennskjæret.  

Opprettholder innstilling.  

21 XPRO AS v/Marianne 
Stordahl 

Opprettholder innspill på gnr/bnr 16/18 (16/2312-
100), samt utvidelse med del av gnr/bnr 16/3 
(Kverva). Ønsker området avsatt til LNF med åpning 
for spredt utbygging.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel.  

22 Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen 

Opprettholder innspill på gnr/bnr 26/8 (Uttian). 
Utdypning og presisering av innspill og vurderinger.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

23 Salmar Farming, Ervik Laks 
og ørret, Måsøval 
fiskeoppdrett 

Innspill til område i sjø avsatt til forsvarets skytefelt. 
Mener dette fører til at to lokaliteter kan bli pålagt 
fjernet, samt alle framtidige nyetableringer i hele 
området vil være utelukket. Påpeker at dette er svært 
alvorlig, da det vil utelukke all videre etablering og 
vekst for akvakulturnæringen, i et stort område i et av 
de viktigste og mest egnede områdene av 
norgeskysten. Det vil videre kunne medføre stor 
negativ innvirkning på potensiell råstofftilgang til 
lakseslakteriene på Frøya og Hitra.  

Jamfør høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune tas 
sikringssonen ut for videre dialog med Forsvarsbygg.  

24 Bjørnar Grytvik Innspill til F2 og SBH8 ved Innerneset, Fillingsnes 
Opprettholder tidligere innspill og 
underskriftskampanje mot etablering av hyttefelt og 
småbåthavn på Innerneset.  

Tas ut grunnet varsel om innsigelse fra Trøndelag 
fylkeskommune.  



25 Trøndelag fylkeskommune Kommentarer til enkeltområder: 
1. Forsvarets skytefelt, sikringssone i Frohavet. 

Fraråding 
Forsvarets skyte- og øvingsarealer i og ved Frohavet 
ligger i et område som er et av akvakulturnæringens 
mest produktive områder, og hvor næringen har store 
ambisjoner om å videreutvikle sin aktivitet som 
matvareprodusent. Trøndelag fylkeskommune 
fraråder at sikringssonen med bestemmelser blir lagt 
ut slik det er foreslått i planforslaget. Vi ønsker å 
komme i dialog med kommunen og Forsvarsbygg om 
avgrensningen av øvingsfelt og arealformålet, 
ordlyden i bestemmelsene og muligheten for sambruk 
innenfor øvings- og skytefeltene.  

2. F2 og småbåthavn SBH8 (fritidsboliger og 
småbåthavn Innerneset) Innsigelse 

Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, 
strandsone, friluftsliv og landskap, samt at det finnes 
arealreserver i området må område F2 og SBH8 
Innerneset på Fillingsnes tas ut av planen.  

3. Område B6 (Hammarberget)  
Ikke avgjørende merknader til utvidelsen av område 
B6. Påpeker at det ikke kan påregnes nye avkjørsler 
fra fv 714. 

4. Område B11 (Uttian) Fraråding 
Foreslåtte boligutbygging vil medføre økt trafikk av 
forgjengere og syklister langs fv 6476, noe som vil gi 
trafikkfarlige situasjoner da det ikke finnes 
tilfredsstillende sikring for disse trafikantgruppene. 
Selv om det allerede er etablert skoleskyss, vil de som 
bosetter seg på Uttian være avhengig av biltransport 
til jobb, fritidsaktiviteter, samt for 
barnehagetransport. Økt bilbruk strider mot nasjonale 

1. Tas ut for videre dialog med Forvarsbygg.  
2. Tas ut jf. varsel om innsigelse.  
3. Tas til orientering. 
4. Tas til orientering.  
5. Anses at dette ivaretas gjennom krav til 
reguleringsplanprosesser. 
6. Ivaretas gjennom detaljregulering.  
7. Ivaretas gjennom retningslinje til punkt 8 Barn og unges 
interesser og detaljregulering.  



og regionale klimamål. Ut fra overnevnte 
opprettholder Trøndelag fylkeskommune frarådingen 
av område B11.  

5. Kulturminner 
Godt fornøyd med at kommunen ønsker å benytte 
data fra den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden i sin arealplanlegging. Ber allikevel om at 
følgende tekst tas inn under punkt 14 i 
planbestemmelsene: Med utgangspunkt i 
usikkerheten med hensyn til hvor synlige og skjulte 
automatisk fredede kulturminner (fra før 1537) finnes, 
må fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken når 
det gjelder slike. Trøndelag fylkeskommune presiserer 
derfor at det ved denne uttalelsen ikke gis samtykke til 
arealbruken. Dette gjør at de enkelte 
reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen som 
høringsinstans for behandling og uttalelse.  

6. Golfbane Strømøya 
En registrering av automatisk fredede kulturminner 
må påregnes hvis planen realiseres.  

7. Medvirkning og folkehelse 
Det er svært viktig å ta hensyn til medvirkning i det 
videre arbeidet med denne planen og ved 
detaljregulering og gjennomføring av tiltakene.  

26 Fylkesmannen i Trøndelag  Se eget vedlegg.  

27 Forsvarsbygg Det vises til 2. gangs høring av forslag til 
kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Frøya 
kommune. 
Forsvarsbygg er gitt innsigelsesmyndighet for å ivareta 
Forsvarets interesser i plansaker etter plan- og 
bygningsloven. 
Forsvarsbyggs høringsuttalelse til 1.gangshøringen 
med varsel om innsigelse gitt 19.03.2019 

Med bakgrunn i høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommunen, 
innstilles det på at område for skytefelt tas ut av arealplanen.  



opprettholdes med det innhold i bestemmelser, det 
geografiske omgang og den begrunnelse som er gitt i 
denne. 
Forsvarsbygg fremmer derfor følgende vilkår for 
egengodkjenning: 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø må sikres med 
planbestemmelser som forhindrer etablering av faste 
anlegg i sjø herunder akvakulturanlegg. 
Dersom vilkår for egengodkjenning ikke blir 
imøtekommet, er det å regne som et varsel om 
innsigelse til planforslaget. 

28 Eskil Wahl Justering av tidligere innspill gnr/bnr 8/44. Tar 
Fylkesmannens merknader til etterretning og justerer 
innspillet for å unngå landbruksverdier, 
naturmangfoldverdier og kulturminner.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

29 Ole Kristian Måsøval Ønsker område avsatt til farled for området 
Måsøyvalen reduseres, og avsettes til småbåthavn 
grunnet total kapasitet i området og 
interessekonflikter.  

Opprettholder innstilling.  

30 Lene Dahlø Skarsvåg Opprettholder innspill om ønske om parkeringsplass 
ved Sandvik havn. Ønsker å ivareta landbruksjorda 
gjennom kun fylle grus.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

 


