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Saknr: 254/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

27.10.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2381 

Sak nr: 

254/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

254/20 Formannskapet 27.10.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 13.10.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 13.10.20 

 



Saknr: 255/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

27.10.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2390 

Sak nr: 

255/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

255/20 Formannskapet 27.10.2020 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Referat samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 16.10.20 

Vedtekter 

Utfordringsbilde Innlegg 16. oktober 2020 

Notat brann okt 2020 til SU 

 



Saknr: 256/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

27.10.2020 

Arkivsaksnr: 

18/55 

Sak nr: 

256/20 

Saksbehandler: 

Bjørnar Grytvik 

Arkivkode: 

M55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

171/18 Formannskapet 16.10.2018 

182/18 Formannskapet 12.11.2018 

149/18 Kommunestyret 29.11.2018 

4/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 16.01.2020 

31/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 16.04.2020 

36/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 28.04.2020 

118/20 Formannskapet 30.04.2020 

94/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.10.2020 

256/20 Formannskapet 27.10.2020 

/ Kommunestyret  

 

AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK - FLATVAL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften 

§13-8 «Utslipp til mindre følsomt område».  

 

2. Avløpsrenseanlegg etableres på gnr/bnr 9/2 på Hamarvika. Det inngås forhandlinger om kjøp av 

parsell med eier av gnr./bnr. 9/2 for kjøp av et areal på 3.0 da. 

 

3. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kroner eks. mva. 

 

4. Prosjektet fullfinansieres med låneopptak på 63 millioner kroner fordelt på 30 mill. i 2021 og 26 

mill. i 2022 (strekningen Sistranda-Hamarvik, inkl. renseanlegg) samt 7 mill. i 2023 

(Flatvaltilknytningen). Alle kostnader belastes selvkostområdet avløp. 

Finansieringen tas inn i budsjett og økonomiplanen for 2021 til 2024. 

 

5. I trasèer for nye avløpsledninger legges også trekkrør for fiber. Kostnadene belastes 

disposisjonsfondet. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 94/20 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsområdene 

Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til 

mindre følsomt område».  

 

2. Avløpsrenseanlegg etableres på gnr/bnr 9/2 på Hamarvika. Det inngås forhandlinger om kjøp av 

parsell med eier av gnr./bnr. 9/2 for kjøp av et areal på 3.0 da. 

 

3. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kroner eks. mva. 
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4. Prosjektet fullfinansieres med låneopptak på 63 millioner kroner fordelt på 30 mill. i 2021 og 26 mill. 

i 2022 (strekningen Sistranda-Hamarvik, inkl. renseanlegg) samt 7 mill. i 2023 (Flatvaltilknytningen). 

Alle kostnader belastes selvkostområdet avløp. 

Finansieringen tas inn i budsjett og økonomiplanen for 2021 til 2024. 

 

5. I trasèer for nye avløpsledninger legges også trekkrør for fiber. Kostnadene belastes disposisjonsfondet. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 15.10.20: 

 

Votering: 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Dordi Hammer. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 118/20 

 

Vedtak: 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering 

3. Saken sendes tilbake til HOAT 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 28.04.2020 sak 36/20 

 

Vedtak: 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 13.02.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering 

 

Enstemmig. 

 

Kommunedirektørens forslag: 

 

1. Formannskapet vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsområdene 

Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til 

mindre følsomt område».  

 

2. Formanskapet slutter seg til Rådmannens forslag om å etablere avløpsrenseanlegg på gnr/bnr 9/2 på 

Hamarvika. Det inngås forhandlinger om kjøp av parsell med eier av gnr./bnr. 9/2. 

 

1. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kroner eks. mva. i tråd med 

kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2018.  Det er tidligere bevilget 35 mill. i 

økonomiplanperioden 2018-2021 og fullfinansiering med restrerende 24 mill. er inntatt i 

økonomiplanen for 2020-2023 jfr. vedtak i kommunestyret sak 185/19 den 12.12.2019. 
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Falt enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 16.04.2020 sak 31/20 

 

Vedtak: 

Utsette saken til informasjonsmøte er avholdt og grenda har kunnet komme med innspill. 

Oppfordrer kommunedirektøren til å gjennomføre grendalagsmøte på Skype eller Teams før HOAT møtet den 

28.04.20, der saksbehandler informerer om det planlagte renseanlegget. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 16.04.20: 

 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Utsette saken til informasjonsmøte er avholdt og grenda har kunnet komme med innspill. 

Oppfordrer kommunedirektøren til å gjennomføre grendalagsmøte på Skype eller Teams før HOAT møtet den 

28.04.20, der saksbehandler informerer om det planlagte renseanlegget. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunedirektørens forslag falt enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 16.01.2020 sak 4/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 13/02. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenesters behandling i møte 16.01.2020: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Frp, Sp, H: 

 

Saken utsettes til neste møte 13/02. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.11.2018 sak 149/18 

 

Vedtak: 

I påvente av behandling av gebyrer knyttet til vann og avløp utsettes saken. 

 

Vedtatt med 13 mot 6 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.11.18: 

 

Rep. Bjørnar Grytvik erklærte seg inhabil som saksbehandler. 

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han er avd.leder for saksbehandler, men har ikke 

deltatt i saksforberedelsene. 

Rep. Arvid Hammernes ble vurdert habil med 11 mot 7 stemmer avgitt av Heidi Taraldsen, Kristin Reppe 

Storø, Gunn Heidi Hallaren, Ann Kristin Kristoffersen, Vida Zubaite Bekken, Helge Borgen og Torbjørn 

Måsøval. 
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Følgende forslag til vedtak ble fremmet av fellesborgerlig gruppe: 

 

Saken avventes. Det må lages ei helhetlig og langsiktig kommunal plan for avløp. 

Falt med 6 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap og Sv: 

 

I påvente av behandling av gebyrer knyttet til vann og avløp utsettes saken. 

 

Vedtatt med 13 mot 6 stemmer avgitt av V, H og Sp. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 182/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften 

§13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

2. Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad 

ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 

 

Formannskapets behandling i møte 12 og 13.11.18: 

 

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

 

Saken avventes til saneringsplan og nye forskrifter er lagt fram til politisk behandling. 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt Ap. 

Nytt punkt 2: 

 

Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret. 
 

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

 

 

Rådmanns forslag opp mot H, Frp og V forslag: 
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Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.2018 sak 171/18 

 

Vedtak: 

Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda- Hamarvik- Flatval.  

Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområrdet.Vi ber også om en vurdering på om vi på en 

rimeligere måte kan innfri direktivet som kommer i 2021. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets behandling i møte 16.10.18: 

 

Følgende nytt forslag ble fremmet av AP: 

 

«Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda- Hamarvik- Flatval.  

Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområrdet.Vi ber også om en vurdering på om vi på en 

rimeligere måte kan innfri direktivet som kommer i 2021.» 

 

Enstemmig.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Mulighetsstudie, Rambøll AS, juli 2020  

2. Korrespondanse innbygger og kommuneoverlege datert 20.03.20 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Protokoll KST, K-sak 9/17  

2. Protokoll KST, K-sak 142/17 

3. Saksfremlegg FSK Runde 1, F-sak 171/18 

4. Protokoll FSK Runde 1, F-sak 171/18 

5. Saksfremlegg FSK Runde 2, F-sak 182/18 

6. Protokoll FSK Runde 2, F-sak 182/18  

7. Saksfremlegg KST Runde 2, K-sak 149/18 

8. Protokoll KST Runde 2, K-sak 149/18 

9. Saksfremlegg HOAT Runde 3, sak 4/20 

10. Protokoll HOAT Runde 3, sak 4/20 

11. Saksfremlegg HOAT Runde 4, sak 31/20 

12. Protokoll HOAT Runde 4, sak 31/20  

13. Saksfremlegg HOAT Runde 5, sak 36/20 

14. Protokoll HOAT Runde 5, sak 36/20 

15. Saksfremlegg FSK Runde 5, F-sak 118/20 

16. Protokoll FSK Runde 5, F-sak 118/20 

17. Vurdering av nye renseløsninger Hamarvik (Envidan Momentum AS)              

18. Forprosjekt nytt renseanlegg Hamarvik (Envidan Momentum AS) 

19. Strømningsanalyse (Åkerblå AS) 

20. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

21. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Hamarvika (Sweco AS) 

22. Skisseløsning silanlegg for Sistranda (Sweco AS)  

23. Sårbarhetsvurdering for sjøresipienten på strekningen Flatval til Sistranda (Sweco AS) 



Saknr: 256/20 

24. Sammendrag Hovedplan for avløp 2017-2027 (Sweco AS) 

25. Hovedplan for avløp 2017-2027 

  

 

 

 

  

    

Saksopplysninger:   

 

Historikk politiske behandlinger:   

 

Under budsjettbehandlingen for økonomiplanperioden 2018-2021 ble det i Kommunestyret i K-sak 142/17 den 

14.12.17, vedtatt å investere i 3 nye avløpsrenseanlegg for hhv Sistranda, Hamarvik og Flatval med en samlet 

budsjettramme på 58 mill. kroner ekskl. mva. Dette i tråd med Hovedplan for avløp, vedtatt 26.01.2017 i K-sak 

9/17. 

 

I F-sak 171/18 den 10.10.18 la Rådmannen frem et forslag for Formannskapet om å bygge ett felles anlegg for 

disse tre områdene. Saken ble returnert til Rådmannen med følgende bestilling: 

1. Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Vi ønsker en utredning av en to-deling av avløpsområdet. 

2. Formannskapet ber om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan  

innfri direktivet som kommer i 2021. 

 

I F-sak 182/18 den 12.11.18 besvarte Rådmannen Formannskapets vedtak i sak 171/18. Det ble av 

Formannskapet gjort følgende vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

        avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset   

                forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre følsomt område».  

2. Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret.  

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner 

    skal: 

 

  Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere 

rensegrad ved eventuelt fremtidig behov. 

 Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholds-kostnader.  

 

Vedtaket var i tråd med Rådmannens forslag til vedtak bortsett fra at Formannskapet under punkt 2 bestilte en 

nærmere utredning av lokalisering av avløpsrenseanlegget. Den 29.11.18 ble saken ved en inkurie sendt 

ubehandlet av Rådmannen direkte til Kommunestyret (sak 149/18) hvor punkt 2 i Formannskapets forslag til 

vedtak ikke var utredet. Etter en debatt i Kommunestyret som i hovedsak dreide seg om størrelsen på de 

kommunale tilknytningsgebyrene for avløpsabonnenter, vedtok Kommunestyret følgende:  

 

«I påvente av behandling av gebyrer knyttet til vann og avløp utsettes saken»  

 

Som en tilleggsopplysning kan nevnes at kommunestyret i møte den 28.02.19, K-sak 19/430, vedtok at 

gebyrsatser for 2018 skulle legges til grunn for gebyrberegning i 2019 med tillegg av deflator og hvor 

Rådmannen bes fremme ny sak vedr. likt tilknytningsgebyr. Rådmannen har imøtekommet kommunestyrets 

behandling i forbindelse med revidert forskrift med tilhørende gebyrer lagt ut til høring september 2019 og som 

trådte i kraft fra 01.01.2020. I gebyrforslaget er benyttet likt tilknytningsgebyr for alle eiendommer etter 2018-

modell. 

 

Den 16.01.20 ble saken fremmet for HOAT, sak 4/20, med sakfremlegg oppdatert mht de utredninger som så 

langt var politisk bestilt. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Saken utsettes til neste møte 13.02.20 

 

Den 16.04.20 fremmet Kommunedirektøren saken på nytt for HOAT, sak 31/20 der følgende vedtak ble fattet:  
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Utsette saken til informasjonsmøte er avholdt og grenda har kunnet komme med innspill.  

Oppfordrer kommunedirektøren til å gjennomføre grendalagsmøte på Skype eller Teams før HOAT 

møtet den 28.04.20, der saksbehandler informerer om det planlagte renseanlegget 

 

Den 28.04.20, etter at grendalagsmøte var avholdt, ble saken på nytt lagt frem for HOAT, sak 36/20. Før 

behandling i HOAT ble det arrangert en befaring på Hamarvika hvor det foruten medlemmer i HOAT møtte 

representanter fra grenda. Representantene uttrykte sin bekymring for etablering av et renseanlegg på 

Hamarvika og ba om at annen lokasjon burde velges. Det fremkom at bekymringen var basert på dårlig erfaring 

med lukt fra eksisterende avløpsanlegg (slamavskillere).  

 

HOAT foretok følgende vedtak: 

 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering  

 

 

Saken ble videresendt til Formannskapet for behandling og i møte den den 30.04.20 ble saken behandlet i 

Formannskapet, sak 118/20, hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering  

3. Saken sendes tilbake til HOAT  

 

Det er ikke fremmet ved vedtak hvilke alternative plasseringer som ønskes utredet, men det er i møte konkret 

bedt om at lokasjoner ved Nabeita og Nordhammarvika vurderes som lokasjon for avløpsrenseanlegg. 

 

Med bakgrunn i denne bestillingen anså Kommunedirektøren det nødvendig å involvere en kompetent 3.parts 

vurdering av disse spørsmålene og bestilte en mulighetsstudie av Rambøll AS, som innehar høy kompetanse og 

erfaring innenfor fagområdet kommunale avløpsanlegg. Kostnaden for mulighetsstudien ble tilbudt med en 

rammepris på 200.000,- (ekskl. mva). Dette ble avstemt med HOAT før bestilling. 

./. Mulighetsstudien er vedlagt denne sak. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte utredning fremmer Kommunedirektøren saken i en ny runde (runde 6) for HOAT, 

Formannskapet og Kommunestyret. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hovedplan for avløp 2017-2027 viser at de fleste av de kommunale avløpsanleggene på Frøya ikke tilfredsstiller 

Forurensningsforskriftens vilkår.  Anleggene bidrar til forurensning av resipientene med utslipp som medfører 

at det biologiske livet i resipienten er sårbar og skader det biologiske mangfoldet. Dette gjelder spesielt de 4 

anleggene på Sistranda og de to på Hamarvika hvor til dels gamle og utrangerte slamavskillere enten er sterkt 

overbelastet eller i løpet av kort tid vil bli overbelastet, med bakgrunn i flere store utbyggingsprosjekter i disse 

områdene. Som eksempel på store utbyggingsprosjekter i Sistranda-området kan nevnes:  Morgendagens 

omsorg, store boligprosjekt på Siholmen og Rådhustoppen, utvidelse hotell Frøya, Blått kompetansesenter 

byggetrinn 2, evt. Badeland samt flere boligfelt, bla. på Beinskardet. I Hamarvika-området er det også flere 

boligfelt under planlegging/etablering. Det kan her nevnes 2 boligfelt på Hamarberget samt ett boligfelt i 

Hamarvikbukta. Nevnte utbygginger vil medføre store utfordringer med godkjent avløpssystem som ikke kan 

håndteres forskriftsmessig og faglig forsvarlig med eksisterende kommunale avløpsløsninger.  

 

I sårbarhetsvurderingen, som ble foretatt av Sweco AS i Hovedplanen for avløp, ble resipienten hvor vi i dag 

slipper ut dårlig renset kloakk via 5 anlegg med kun slamavskillere som renseløsning, klassifisert som sårbar. 

Strandsona langs Sistranda har i flere år vært tydelig forurenset.  

Det ble også avdekket kritikkverdige avløpsforhold i Flatvalområdet hvor kommunen i dag kun har èn 

kommunal utslippsledning (uten kommunal slamavskiller) som i en viss utstrekning samler opp avløp fra 
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private slamavskillere med til dels dårlig rensing. Spesielt fremstår Havnevågen på Flatval forurenset av avløp 

fra private anlegg. 

 

Med dette som utgangspunkt, foreslo Rådmannen i økonomiplanen for 2018-2021 å investere totalt 58 mill. 

(2016-priser) i 3 nye avløpsrenseanlegg for hhv Sistranda, Hamarvik og Flatvalområdet. Disse anleggene skulle 

erstatte 7 anlegg med slamavskillere + en utslippsledning (Flatval). I stedet for å etablere tre separate 

avløpsrenseanlegg foreslo Rådmannen å etablere ett felles renseanlegg for disse avløpsområdene. Dette basert 

på at dette blir den minst kostnadskrevende løsningen, både drifts- og investeringsmessig, samtidig som det blir 

enklere å imøtekomme fremtidig behov for kapasitetsøkning og fremtidige skjerpede myndighetskrav til 

rensing (noe det er stor sannsynlighet for sett på bakgrunn av stort nasjonal og internasjonal fokus på området). 

Med en slik løsning oppnås langt bedre lokale resipientforhold enn i dag langs hele det aktuelle avløpsområdet 

fra Sistranda til Flatval samtidig som vi oppfyller forurensningsmyndighetens rensekrav. 

 

Det er på faglig grunnlag vurdert både gjennom vurderinger foretatt i Hovedplanen for avløp 2017-2027 

(Sweco AS) samt forprosjekt utført av Envidan AS at bruk av ordinære slamavskillere ikke vil være 

formålstjenelig med de utfordringer kommunen har med avløpsmengden og resipienter i aktuelt område. I disse 

vurderingene fremkommer at slamavskillere hverken er en driftssikker, økonomisk eller fremtidsrettet løsning 

som i praksis heller ikke tilfredsstiller den nødvendige rensegrad. Investeringsmessig vil anlegg med 

slamavskillere heller ikke være vesentlig besparende i forhold til mekaniske renseanlegg sett i forhold til de 

store begrensninsgene som ligger i bruk av slamavskillere.  I takt med samfunnsutviklingen, også på 

avløpssektoren samt fortetting og økning av bebyggelse, anses ikke høye investerings- og driftskostnader med 

slamavskiller å være noe framtidsrettet valg. Det er også et faktum at flere av eksisterende lokasjoner ikke er 

egnet for utbygging av større slamavskillere, da disse anleggene krever svært mye plass. Det kan tilføyes at det 

på ingen måte vil være mulig å etablere ett nytt anlegg som erstatning for de to eksisterende slamavskillerne 

nedenfor Frøya Kultur- og kompetansesenter og Blått kompetansesenter med tanke på plassbehov og ikke minst 

luktutfordringer som kan oppstå ved tømming av slamavskillere.  

 

Som tidligere nevnt, bestilte Kommunedirektøren etter vedtaket i siste Formannskapsmøte (F-sak 118/20, 

30.04.20) en mulighetsstudie fra Rambøll AS med utgangspunkt i 3 alternative plasseringer av 

avløpsrenseanlegg.  Foruten evaluering av lokasjon skulle studien også vurdere rensebehov, renseløsninger 

samt foreta kostnadsberegninger både mht kapitalbehov og driftskostnader. Med utgangspunkt i 

mulighetsstudien vil Kommunedirektøren legge frem følgende vurdering: 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer at den nye mulighetsstudien belyser og besvarer alle relevante sider av 

problemstillingene og mulighetene rundt behov og valg av et avløpsrenseanlegg samt at den besvarer politiske 

bestillinger.  I det etterfølgende oppsummerer og kommenterer Kommunedirektøren utfallet av 

mulighetsstudien. 

 

  

Alternative lokasjoner: 
  

Mulighetsstudien har vurdert 3 alternative lokasjoner som vist i Figur 1: 

 

1. Hamarvik (ved eksisterende kommunale slamavskillere) 

2. Nabeita 

3. Nordhammarvika  

 



Saknr: 256/20 

 
 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

Mulighetsstudiens kostnadsvurdering: 
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Tabell 1 

 

Mulighetsstudien (Tabell 1) viser at det totale kapitalbehovet for et komplett anlegg for strekningen Sistranda-

Flatval lokalisert på Hamarvika beregnes til ca. 85 mill. (2020-priser), ca. 93,5 mill. for Nabeita og ca. 107 

mill. for Nordhammavika. 

  

De beregnede investeringskostnadene i mulighetsstudien er grovt beregnet med høye sikkerhetsmarginer og er 

ment å gi en indikasjon på kostnadsforskjellene mellom de tre lokasjonene. Det er først i neste fase, 

skisseprosjektet, at kostnadsbildet blir mer sikkert da valg av lokasjon er vedtatt, og vil gå inn i detaljene rundt 

de tekniske løsningene. Dette kan også medføre at kapitalbehovet reduseres noe.  

  

Eksempelvis er den beregnede kostnaden for lokasjon Hamarvika 85 mill. Dette ligger langt over de 58 mill. 

som ble beregnet i 2017 (2016-priser). Noen elementer skyldes prisstigning (ca. 7 mill.) men det meste ligger i 

at Rambøll har benyttet høyere sikkerhetsmarginer i sin kalkyle enn hva som er gjort i forprosjektet. Det kan 

være at disse marginene er noe høye, spesielt for Hamarvik-alternativet da denne lokasjonen gir de minste 

utfordringer, og dermed minst usikkerhetsgrad i forhold til utfordringene med etablering av utslippsledning og 

tilknytning av nye hovedledninger.  Dvs at forholdene ligger mere til rette for dette på Hamarvika enn ved de to 

andre lokasjonene i og med at det allerede ligger et anlegg der. 

 

 

Driftskostnader: 

Driftskostnader for et avløpsrenseanlegg i denne størrelsen er av vesentlig betyding for de årlige 

avløpsgebyrene abonnentene skal betale. Rambøll har i mulighetsstudien beregnet  

disse kostnadene med utgangspunkt i kostnadene for vedlikehold, energikostnader, bemanning, renhold, 

laboratorieanalyser samt transport og levering av ristgods og slam (Se Tabell 2).   

 

Kostnadene er ment for å gi et godt sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike løsningene, så de faktiske 

driftskostnadene kan forventes å avvike noe.    
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 Tabell 2 

 

Bakgrunnen til at driftskostnadene er beregnet høyere for Nabeita-alternativet er at dette alternativet vil gi 

høyere pumpekostnader enn Hamarvik-alternativet. Dette fordi det vil være nødvendig med en stor 

avløpspumpestasjon lokalisert på Hamarvik som samler alt avløpsvann fra Sistranda og Hamarvik og pumper 

dette videre til Nabeita. Denne stasjonen er unødvendig ved etablering av renseanlegg på Hamarvik.  

Rambøll har beregnet driftskostndene for denne pumpestasjonen til ca. kr. 170.000,-/år. Til sammenligning vil 

tilsvarende pumpestasjon for Nordhammarvika-alternativet generere ca. 65.000,- i driftskostnader. Dette med 

bakgrunn i at denne stasjonen vil bli mindre fordi den vil pumpe mindre mengde avløpsvann som genereres 

kun av abonnentene på Flatval og Hamarvika.  

 

Lukt og nærhet til naboer: 

En av årsakene for bestillingen av mulighetsstudien var at naboer har uttrykt bekymring for lukt fra anlegget. 

Dette er basert på negative luktopplevelser med det eksisterende avløpsrenseanlegget kommunen har i dag. 

Lukta kommer fra store slamavskillere som inneholder mye gammelt slam som utvikler en intens og ubehagelig 

lukt under tømming og ved visse driftsforhold. Denne lukta kan på ingen måte sammenlignes med den diffuse 

lukta som utvikles inne i et lukket mekanisk renseanlegg som kun behandler ferskt slam. All lukt som utvikles 

inne i renseanlegget renses i mekaniske luktfjerningsanlegg før lufta blåses ut over tak, hvor eventuelt utslipp 

av lukt raskt uttynnes. 

 

Rambøll har i sin rapport lagt ned mye arbeide i å vurdere luktproblematikken og løsninger for å forhindre lukt 

og deres konklusjon er som følger: 

 

«Basert på utredningene i dette kapittelet vil trolig etableringen av et hovedrenseanlegg ved Hammarvika by 

på liten sjenanse for naboer med tanke på lukt. 

 

Forholdene som underbygger dette er:  

  

• Mekanisk silanlegg har normalt svært lite luktutslipp, om anlegget driftes godt og utstyres med avtrekk på 

enhetsprosesser og behandling gjennom luktreduksjonstrinn.   

• Vindhastighetene ved Hammarvika er høye, noe som medfører god spredning av eventuelle luktutslipp  

• Liknende forhold ved Hommelvik- og Narvik renseanlegg viser til lite eller ingen sjenanse for naboer med 

tanke på lukt. 
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Man skal likevel være oppmerksom på følgende:  

  

• Man kan ikke garantere for at luktutslipp ikke vil forekomme ved et avløpsrenseanlegg og hvor Rambøll i sin 

mulighetsstudie opplyser «Normalt vil ikke lukt fra et godt vedlikeholdt mekanisk renseanlegg virke sjenerende 

på befolkningen, men man skal likevel være oppmerksom på at avløpsrenseanlegg ofte legges et stykke unna 

bebyggelse som kan oppleve lukten sjenerende.  Således bør valg av lokasjon for nye anlegges behandles 

uavhengig.  En viktig distinksjon er også at behandling av avtrekksluften gjennom ett eller to-trinns 

renseløsninger kun vil redusere lukt, og det kan forekomme hendelser som slipper gjennom mer lukt enn 

normalt.  Dette er ofte i forbindelse med metning av kullfilter, eller feil på luktreduksjonstrinnet.  

• Grense for opplevde lukthendelser er på kun 7 timer i måneden, som er relativt sjelden, og kan raskt 

overskrides ved feil på luktreduksjonstrinnet.  

• Etablering av mottak for eksternslam kan føre til økte sporadiske utslipp av lukt, selv med innkapsling av bil 

under påfylling.  Saksbehandlers kommentar: Det er ikke en tiltenkt løsning å ha mottak av eksternslam på 

avløpsrenseanlegg. 

• Vindretning i sommerhalvåret kan føre eventuelle luktutslipp mot småbåthavn og boligområder mot øst.  

• Naboer kan være skeptiske til avløpsrenseanlegget grunnet dårlige opplevelser med dagens slamavskiller. 

Dette kan føre til at opplevd lukt kan oppstå selv ved svært lave utslipp.»  

  

Det er kjent fra eksisterende avløpsanlegg at der hvor lukt til tider er til sjenanse for omgivelsene, forekommer 

vanligvis lukt i de tilfellene hvor anleggets beliggenhet er svært nær boligområdene, vanligvis innenfor en 100 

m radius. Vanligvis gjelder dette biologiske renseanlegg som har åpne basseng og ikke mekaniske renseanlegg 

(silanlegg) som er aktuelt for Hamarvika og Nabeita. Muligheten for lukt til omgivelsene kan riktignok ikke 

utelukkes helt når det gjelder silanlegg heller, men årsaken vil i så fall normalt være funksjonssvikt i 

luktfjerningsanlegget. Ved ytterligere behov for luktfjerning kan et avløpsrenseanlegg i ettertid utrustes med 

kompletterende renseløsninger.  

 

Rambøll har også kontaktet kommuner med tilsvarende anlegg (Hommelvik og Narvik) for å avdekke deres 

erfaringer med lukt, og funnet at ingen av disse har luktproblemer under normal drift. Dette sammenfaller med 

de opplysninger Kommunedirektøren selv har innhentet fra andre kommuner (Kristiansund, Heim) samt ved 

besøk på eksisterende anlegg (Narvik, Sykkylven, Molde og Stjørdal). Det kan opplyses at medlemmer i HOAT 

og personale fra administrasjonen skal befare avløpsrenseanlegg i Heim kommune den 14.10.2020. 

 

Mulighetsstudiens vurdering av lokasjoner: 

 

Hamarvik: 
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Figur 2 

 

Aktuell tomt for Alternativ 1 – Hammarvik er deler av gårds-/bruksnummer 9/2 nede ved havna i Hammarvika, 

vis a vis industriområde for Aqualine og BEWI. Adkomst til tomten fra FV716 Sørfrøyveien, via 

Hammarvikringen ca. 500 meter.  

  

Basert på overslagsberegningene for nødvendig grunnareal for renseanlegget, vil det være nødvendig å avsette 

minimum 1500 m2 for opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med 

plass til å laste ut slamcontainere, samt lukket oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til noe 

parkering for driftspersonell, adgang rundt hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. Se Figur 2 og 

3 for illustrasjon av beliggenhet og tomt. Det kan vurderes om det skal settes opp gjerder rundt anlegget, eller 

om skallsikring av bygget sees på som tilstrekkelig.  

 

Tomten ligger på kote +3-5 med en svak stigning mot nordvest. I dag brukes arealet tilsynelatende som 

beitemarker, og er tilknyttet gårdsbruket som sees på Figur 2. Mot veien er det en svak fordypning med lett 

vegetasjon, før grunnen stiger mot veien. Variasjonene på tomten medfører utgraving og oppfylling for 

planering. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser på tomten, men noe sprengning er medregnet i 

kostnadsoverslaget.   

 

Et renseanlegg på denne tomten vil trolig ikke påvirke naboer i nevneverdig grad hverken med tanke på visuell 

sjenanse, trafikk eller støy. Anlegget etableres over to etasjer, og kan således skygge for noe utsikt for de 

nærmeste naboene, men store avstander gjør dette mindre prekært. I umiddelbar nærhet er det flere store 

industribygninger med mønehøyde som har en mønehøyde langt større enn et to-etasjers avløpsrenseanlegg.   

Avløpsrenseanlegget genererer minimal trafikkmengde sett i forhold til øvrig trafikk til industriområdet.  

    

Som illustrert på Figur 2 så vil anlegget ligge ca. 60 m fra nærmeste bolig (gårdsbruk). Dernest vil boligene 

ligge fra 110 m og oppover i avstand fra anlegget. Nærmeste næringsbygg (Sæther Transport) ligger ca. 40 m 

fra anlegget.  

 

 



Saknr: 256/20 

 
Figur 3 

 

Nabeita 

I mulighetsstudien er deler av gårds-/bruksnummer 8/2 på Nabeita vurdert som tomt for Alternativ 2 – Nabeita. 

Adkomst til tomta er fra FV716 Sørfrøyveien, via Nabeitveien ca 300 meter og forbi industriområde med blant 

annet Frøya Auto, Tensio og ReMidts Gjenvinningsstasjon.  

  

I likhet med anlegg ved Hamarvika vil det være nødvendig å avsette minimum 1500 m2 for opparbeidelse av 

tomt. Arealet vil da inneholde renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass til å laste ut slamcontainere, samt 

lukket oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til noe parkering for driftspersonell, adgang rundt 

hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. Se Figur 4 og 5 for illustrasjon av beliggenhet og tomt.  

Det kan også her vurderes om det skal settes opp gjerder rundt anlegget, eller om skallsikring av bygget sees på 

som tilstrekkelig. 

Tomten ligger variert på kote +33-35 med en kolle og svak stigning mot sør. Deler av arealet er dyrketmark 

mens hoveddelen ligger i ulendt terreng, Variasjonene på tomten medfører utgraving og oppfylling for 

planering. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser på tomten, men det må trolig sprenges større andeler 

fjell.  

  

Veien inn til tomten har i dag grusdekke, og må oppgraderes for nytt anlegg. Veien etableres for tungtransport.  
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Figur 4 

 

 
Figur 5 

 

Et renseanlegg her vil trolig ikke påvirke naboer i nevneverdig grad, grunnet normalt lite aktivitet ved 

anlegget. Likevel, veien inn til tomten er eneste adkomstvei til bolig og fritidsboligområdet på Nabeita, og 

publikum kan sporadisk møte på containerbiler og driftspersonell. Nabo på Gårds/bruksnummer 8/98 vil 

oppleve økt trafikk av større kjøretøy forbi gårdsplassen.   

  

Selv om renseanlegget etableres over to etasjer vil ikke dette medføre visuell sjenanse, særlig grunnet 

nærliggende industribygg.  

  

Luktvurdering for Hamarvika vil også gjelde denne lokasjonen, men vil trolig i enda mindre grad medføre 

sjenanse for naboer.   

 

Administrasjonen har i etterkant av Rambølls mulighetsstudie også vurdert kommunens egen eiendom Gnr 

8/324 bak HASA-bygget (se Figur 6) som en aktuell lokasjon for et renseanlegg ved Nabeita. Eiendommen har 

et areal på 3161 m2 og anses tilstrekkelig for nybygg og framtidig arealbehov for evt utvidelse. Tomtas form 

sett i forhold til utnyttelse/behov er dog ikke vurdert. Kommunedirektøren vurderer at investerings- og 

driftskostnadene vil være i samme størrelsesorden som ved bruk av tomt på eiendommen G8/2.  

 

Adkomst til den kommunale eiendommen bør søkes løst som felles adkomst til HASA-bygget som er inngjerdet 

og vil ha port med adgangskontroll. Hvis denne adkomsten ikke er mulig pga arealbehov bør det anlegges 

avkjørsel ved adkomstvei til ReMidt sitt anlegg. En plassering av renseanlegg på G8/324 anses mere 

formålstjenlig både på kort og lang sikt med tanke på stasjonering av driftspersonell i HASA-bygget.  

Driftspersonale er dermed samlet på èn lokasjon der flere kommunale bygg er etablert nært hverandre. 

 

Det må tilføyes at et anlegg på denne tomta vil ligge tett inntil flere industribygg samt relativt nært boliger og 

fritidshus som ligger spredt i området rundt anlegget. Det vil også være relativt kort avstand til Nabeita 

oppvekssenter.                                                                        

 

For øvrig vil de samme betraktninger og vurderinger som foretatt for G8/2 gjelde for G8/324.  

 

Det bemerkes at det ikke er foretatt grunnundersøkelser på aktuelle tomt (eller andre tomtealternativ i 

mulighetsstudien). Dette må gjøres når valg av lokasjon for nytt renseanlegg er foretatt.Ved et eventuelt vedtak 

om at lokasjon for et avløpsrenseanlegg skal være Nabeita, vil Kommunedirektøren gjennom et skisseprosjekt 

avklare beste tomtevalg. 
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Figur 6 

 

 

Lokasjon Nordhammervika: 

 

 
Figur 7 
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Figur 8 

 

Aktuell tomt for Alternativ 3 – Nordhammarvika er deler av gårds-/bruksnummer 22/5 på oversiden av 

industriområdet på Nordhammarvika, og vest for gravplassen. Adkomst til tomten må etableres fra FV716 

Sørfrøyveien, med ca 60 meter vei over myrlendt område.    

Basert på overslagsberegningene for nødvendig grunnareal for renseanlegget, vil det være nødvendig å avsette 

minimum 2500 m2 for opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde delvis nedgravd renseanlegg i to etasjer, 

gårdsplass med plass til å laste ut slamcontainere, samt lukket oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være 

plass til noe parkering for driftspersonell, adgang rundt hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. 

Se Figur 7 og 8 for illustrering av beliggenhet og tomt.  Det bør på denne tomten settes opp gjerder rundt 

tomten.   

Variasjonene på tomten medfører betydelig sprengning, utgraving og oppfylling for planering. Det er ikke 

utført geotekniske undersøkelser på tomten.   

 

Tomten ligger i nærheten av drikkevannskilde Hammarvatnet (privat kilde), se Figur 7, men ligger ifølge 

NEVINA5 utenfor nedbørsfeltet til kilden. Renseanlegget vil trolig ikke medføre noen risiko for 

drikkevannskilden, men kan kreve en risikoanalyse før godkjenning.   

 

Tomten ligger skjermet fra publikum, og er ikke forventet å virke sjenerende på naboer. Anlegget som er 

foreslått (SBR-anlegg) er et relativt lavt bygg, og vil ikke være særlig eksponert. Gravplassen ligger i god 

avstand til bygget, men man kan oppleve noe trafikk inn til anlegget. Det anbefales å etablere en egen vei inn 

til tomten for å minimere konflikt med besøkende på gravplassen.   

  

Et SBR-anlegg med slammottak vil kunne (i større grad enn et mekanisk silanlegg) medføre luktutslipp. Ved et 

SBR anlegg har man slamlagre som kan være en kilde til aerosoler og medføre luktutslipp, selv med et 

kullfilter/luktreduksjonsanlegg. Vindhastigheter i Hamarvikaområdet tilsier at det trolig er god luktspredning, 

men vindretninger sørvest-nordøst kan føre til sporadiske luktutslipp mot gravplass (100 m) og naboer i 

nordvest (250m).  

 

 

Sammenlignbare anlegg i andre kommuner: 

Hommelvik RA, Malvik kommune:  

Er et mekanisk silanlegg for ca 5000 PE som ligger nært bebyggelse og småbåthavn (se Figur 9). Anlegget er 

relativt nytt, har innebygde lukkede containere, avtrekk på all maskinell utrustning samt kullfilter med 

oksidasjon. Anlegget ligger under 60 m fra nærmeste bebyggelse, men har ikke opplevd klager på lukt fra 

befolkningen. Anlegget ligger riktignok plassert slik at kun vind fra øst fører utkast av luft mot boligområdet, 

og det er normalt god luftutskiftning (mye vind) i området. Hommelvik RA er ikke utstyrt med mottak for 

eksternslam 
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Figur 9 Hommelvik RA 

 

 

Narvik RA, Narvik kommune:  

Et stort mekanisk silanlegg dimensjonert for om lag 15 000 PE (over dobbelt så stort som vårt) er lokalisert ca. 

70 m fra boligbebyggelse og industriområde (se Figur 10). Dette anlegget består av 7 stk Salsnes filtre, med 

lokal avvanning av slam. Det er ikke etablert mottak for eksternslam ved anlegget. Ikke opplevd klager fra 

naboer. 

 
Figur 10 Narvik RA 

 

Hagelin RA, Kristiansund kommune:  

Er ikke medtatt i Rambølls mulighetsstudie men Kommunedirektøren har vært i kontakt med Kristiansund 

kommune som i 2016 tok i bruk et nytt stort biologisk renseanlegg for 25.000 PE. Plassering av anlegget er 

ganske likt renseanlegget i Narvik mht nærhet til boligområder og industriområder. Se Figur 11. Det er så 

langt ikke registrert luktproblemer fra anlegget i forhold til naboer. Dette til tross for at de benytter en 

renseteknologi som utvikler mere lukt enn et silanlegg.  
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Figur 11 Hagelin RA, Kristiansund kommune 

 

 

 

 

 

 

Sykkylven kommune 

Er ikke medtatt i Rambølls mulighetsstudie men Kommunedirektøren har kjennskap til anlegget i Sykkylven 

kommune gjennom at en av våre VA-ingeniører har arbeidet på anlegget. Dette anlegget har to mindre 

mekaniske silanlegg på hhv 2000 pe og 1500 pe. Begge med lokalisering i umiddelbar nærhet til boligområde. 

Ingen luktproblem registrert. Figur 12 viser ett av anleggene.  

 
Figur 12 Sykkylven kommune 

 

Heim kommune, Vessøra renseanlegg: 

Er ikke medtatt i Rambølls mulighetsstudie men Kommunedirektøren har selv vært i kontakt med Heim 

kommune som har et mekanisk silanlegg etablert i 2016. Kap. 10.000 pe som er noe større enn vårt. Ellers likt. 

Plassering av anlegget er ganske identisk i forhold til Hamarvik-alterantivet mht avstand til naboer (ca. 112 m 

til nærmeste bolig og ca. 30 m til nærmeste næringsbygg). Det er ikke registrert lukt til omgivelsene fra 

anlegget. Som fremgår av Figur 13, så er avløpsrenseanlegget plassert nært et meget stort boligområde.  
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Figur 13 Vassøra RA, Heim kommune 

 

Mulighetsstudiens konklusjon vedr. lokasjon:  

 

Vekting: 

Til hjelp i evalueringen har Rambøll laget en tabell hvor de forskjellige kriterier for valg av renseanlegg er 

vektet.  
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Tabell 3 

  

I vektingen benyttes metode for evaluering av tilbydere i offentlig anbudskonkurranse, som beskrevet blant 

annet av Difi. Vektingskriterier er arealforhold, driftstekniske forhold, kostnader, naboforhold samt 

resipientforhold.  

 

Resultat: Hammarvik             985 poeng  

       Nabeita                 976 poeng  

               Nordhammarvika   804 poeng 

 

Tabell 3 viser at Hamarvik scorer best på alle kriterier utenom naboforhold /nærhet til naboer. 

Det nest beste alternativet er Nabeita som scorer bedre på naboforhold enn Hamarvik men har høyere 

investerings- og driftskostnader (forskjell hhv 8.5 mill. og 170.000).  

Sist kommer Nordhammarvika som scorer dårligst på alle kostnaderstyper i forhold til Hamarvik (forskjell hhv 

+22 mill. og +1,6 mill.). Årsaken til den store forskjellen for Nordhammarvika er krav til høyere rensegrad ved 

Nordhammarvika med bakgrunn i resipientens høyere sårbarhet. 

 

Hamarvik er vurdert til den mest egnede lokasjonen, med Nordhammarvika som det dårligste. Lokasjon 

Hamarvik er vist i Figur 14. 
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Figur 14 

 

 

Kommunikasjon med innbygger på Hamarvika: 

I et brev til kommuneoverlegen (datert 17.03.20) har èn av innbyggerne på Hamarvika forespurt 

kommuneoverlegen om å gi en vurdering på hvordan en plassering av et avløpsrenseanlegg vil påvirke 

livskvaliteten og bomiljøet for befolkningen i området.  I et svarbrev datert 20.03.20, er Kommuneoverlegens 

konklusjon, basert på en vurdering av folkehelseaspektet og sikkerhet ved slamtømming og luktsjenanse, 

følgende: 

 

«Det er kommuneoverlegens faglige vurdering at planlagte renseanlegg for kloakk med stor sannsynlighet ikke 

vil ha negativ helsemessig påvirkning på befolkningen i nærområdet med tanke på luktspredning. Det vurderes 

også at sikkerheten omkring samling og tømming er betydelig økt i nytt anlegg, sammenlignet med dagens 

ordning. Kommuneoverlegen ser etter gjennomgang av gjeldende informasjon, ikke grunn til å fraråde bygging 

i planlagt område». 

 

Kommunedirektørens totalvurdering av luktutfordringen: 

Med bakgrunn i opplysninger i mulighetsstudien samt egne erfaringer og kunnskap om mekaniske renseanlegg, 

er Kommunedirektørens totalvurdering at lokalisering på Hamarvika sannsynligvis ikke vil medføre noen 

spesielle ulemper for nabobebyggelsen.  

Det kan imidlertid oppstå driftssituasjoner hvor det i korte perioder kan slippes ut lukt men denne lukten kan 

på ingen måte sammenlignes med luktopplevelsene fra dagens slamavskillere. Det finnes også løsninger utover 

standardløsninger for luktfjerning som kan ettermonteres hvis det mot formodning skulle bli nødvendig.  

 

Avløpsrenseanlegget skal bygges for å bestå langt inn i fremtida. Det er også stor sannsynlighet for at fremtidig 

utvikling innenfor boligbygging langs aksen som dette avløpsområdet representerer, vil medføre at nærhet til 

naboer uansett lokasjon vil reduseres i forhold til dagens situasjon. Det vil derfor være naturlig å ta med i 

vurderingen at tilliggende områder i fremtida vil kunne bli utbygd til boligområder. Dette vil kunne medføre at 

forskjellen mellom lokasjonene i forhold til nærhet til naboer vil bli marginale. 

Kommunedirektøren anser derfor at sannsynligheten er stor for at ingen av lokalitetene på sikt vil avvike 

vesentlig fra hverandre i forhold til nærhet til naboer.   

 

Dimensjonering av kapasitetsbehov:                                                                          Forprosjektet er utarbeidet 

av Envidan Momentum AS som er et konsulentselskap med kompetanse på flere fagområder innen VA, bl.a. 

avløpsteknikk og rådgiving i forbindelse med selvkostområdene. Ved dimensjoneringen av renseanlegget ble 

det tatt utgangspunkt i at anlegget skulle ha en kapasitet som dekket behovet for avløpsrensing for alt sanitært 
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avløp på strekningen Siholmen - Flatval med et tidsperspektiv frem til 2040. Dette er i utkastet til forprosjektet 

beregnet til å medføre en nødvendig total kapasitet på 7000 pe (personekvivalenter). Nåværende belastning 

innenfor aktuelt avløpsområde er ca 3500 pe. Kapasitetsbehovet vil etterprøves under arbeidet med 

detaljprosjekteringen.  

 

Bestemmelse av rensegrad: 

I en utbygging av en slik art og størrelse som dette, er det av avgjørende betydning å ta et riktig valg mht 

renseløsning. For å ha et faglig grunnlag for valgt løsning er det tatt utgangspunkt i Hovedplanen for avløp, 

hvor det bl.a. av miljøbiologer fra Sweco ble foretatt en sårbarhetsvurdering av sjøresipienten utenfor Sistranda, 

Hamarvik og Flatval.  

Vurderingen viser at resipientenes sårbarhet varierer fra sårbart til mindre sårbart område avhengig av 

avstanden fra land og strømningsforhold. I Forurensningsforskriften §11-6 vedlegg 1, påpekes at det «ved 

registrering av mindre følsomme områder skal tas hensyn til faren for at utslipp kan bli ført til 

tilstøtende områder der de kan ha skadevirkninger på miljøet». Det vil derfor være et viktig element i all 

vurdering av rensegrad for et avløpsrenseanlegg at det tas hensyn til strømningsforhold sett i sammenheng med 

hvor avløpsutslippet føres videre og om utslippet slik kan forurense andre områder enn ved utslippspunktet.  

 

I sin mulighetsstudie har Rambøll ut fra overnevnte sårbarhetsvurderinger vurdert at et avløpsutslipp utenfor 

Hamarvika må tilfredsstille Forurensningsforskriften §13-8 «utslipp til mindre følsomt område». Dette er 

minstekravet til rensegrad for denne type anlegg og representerer dermed den rimeligste løsningen. Aktuelle 

lokasjoner for et slikt anlegg er Hamarvika og Nabeita. 

Et anlegg plassert på Nordhammarvika krever høyere rensegrad enn de andre to lokasjonene. Dette fordi et 

anlegg her vil måtte ha sitt utslipp i et område som er klassifisert som sårbart og må derfor tilfredsstille 

Forurensningsforskriften §13-7 «utslipp til følsomt og normalt område».   

 

Dette er i tråd med Kommunedirektørens egne vurderinger. 

 

Byggeteknisk utforming: 

Mekanisk renseanlegg (Hamarvika og Nabeita):                                                                      Et mekanisk  

renseanlegg (silanlegg) vil normalt bygges over to plan, der prosesshallen står i øverste etasje. Med silenheter 

og avvanning i andre etasje vil slamutlastingen kunne etableres med direkte nedkast til containere. Ved 

etablering av silanlegg vil det være lite behov for utrustning under bakkeplan. Vanligvis etableres kun 

inn/utløpspumpestasjon under bakkeplan.   

  

Grovt regnet vil et silanlegg for 7000 PE (beregnet kapasitet inkl. påslag for fremtidig befolkningsøkning) bestå 

av 2/3 prosessarealer og 1/3 servicefasiliteter, og totalt grunnflateareal vil legge seg rundt 450 m2, avhengig av 

de tekniske løsningene i anlegget (se Figur 15).  
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Figur 15 

 

 

Renseanlegget kan utformes til å passe godt inn i omkringliggende omgivelser, blant annet for å mykne opp 

påvirkningen på lokalmiljøet. I praksis kan man tilnærme seg dette på flere måter, for eksempel ved å etablere 

et signaturbygg med spennende arkitektur som tiltrekker seg positiv oppmerksomhet. Man kan også forsøke å 

gjøre bygget minst mulig påfallende, ved å for eksempel emulere uttrykk på nærliggende bebyggelse eller natur.  

  

For lokasjon Hamarvika og Nabeita synes det naturlig å tilpasse anlegget best mulig til omgivelsene. For 

eksempel kan det utformes med liknende arkitektur og farger som sjøbuene ved småbåthavna, illustrert i Figur 

16. For Nabeita kan en liknende utførelse synes passende, men kanskje med et annet fargevalg. 

 

 
Figur 16 

 

Biologisk renseanlegg (SBR):  

Ved valg av lokasjon Nordhammarvika vil det være nødvendig å benytte et renseanlegg som tilfredsstiller 

Forurensningsforskriften §13-8 Utslipp til sårbart og normalt område. Dette krever bruk av et biologisk 

renseanlegg (SBR-anlegg). Slike anlegg er ofte utført med planløsning over to etasjer, der bygget etableres med 

kjeller under deler av eller hele bygget. Kjeller utføres normalt i plasstøpt betong med en bassengdybde på 3,5 - 

4 meter.  
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For SBR-anleggg etableres reaktortanker av denne størrelsen enten som utvendige sirkulære tanker over 

bakken, eller som dekkede bassenger med overbygg. Figur 17 viser et anlegg med innbygde tanker, som gir et 

arealbehov på om lag 850 m2. 

 

Det er verdt å merke seg at et anlegg av denne type vil utvikle mere lukt enn et silanlegg (som foreslått på 

Hamarvika og Nabeita) og risikoen for luktsjenanse for naboer er dermed større. 

 
Figur 17 

 

Da SBR-anlegg er mest aktuelt ved lokasjon Nordhammarvika, nært gravplass og trukket litt inn og opp på 

berget, synes det naturlig å gi anlegget en lav profil som glir godt inn i terrenget. Bygget kan for eksempel kles 

i bestandig trepanel med sort taktekke, eller med grønt tak som ytterligere mykner opp anleggets inntrykk på 

omgivelsene. Se illustrasjon i  

Figur 18. 
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Figur 18 

 

 

Tomteareal: 

Mulighetsstudien viser at nødvendig tomteareal for Hamarvika og Nabeita vil være ca. 1,5 da. For å kunne 

være forberedt for mulige fremtidige skjerpede rensekrav samt behov for høyere kapasitet, som normalt vil 

kreve utvidelse av anlegget, vil det være fornuftig å tilrettelegge for dette ved å øke arealet. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at arealbehovet settes til 3,0 da.  

For Nordhammarvika er nødvendig tomteareal vurdert til å være ca. 2.5 da. Dette anses som akseptabelt men 

Kommunedirektøren mener at det er ønskelig med noe større handlingsrom arealmessig og foreslår å øke dette 

til 3.0 da. 

 

For alle lokasjoner vil det da være nødvendig å erverve et areal på 3,0 da. 

 

Kommunedirektøren har vært i dialog med eierne av Gnr. 9/2 (Hamarvik) og Gnr. 8/2 (Nabeita) hvor det er 

informert om dette prosjektet. Grunneier for lokasjon Nordhammarvika er Frøya kommune (Gnr. 22/5). 

 

Trasè pumpeledninger (transportledninger):    
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Figur 19 

                                            

Ledningstrasèen vil bestemmes nøyaktig under detaljprosjekteringen men vil i hovedsak gå i nærheten av 

FV716 der dette er naturlig og ellers bli lagt slik at eksisterende selvfallsledninger kan benyttes slik de er i dag. 

Trasèen starter ved Siholmen i nord og Flatval ferjeleie i sør og føres til valgte lokasjon for plassering av 

rensanlegget via pumpeledninger (selvfallsledninger velges der dette er mulig for å redusere pumpekostnaden). 

Se Figur 19. 

For å spare kostnader er avløpspumpeledningen mellom Sistranda og Hamarvika etablert i samme trasè som 

den nye vannledningen fra Sistranda til Nordskaget. Dette har også muliggjort forskuttering av etableringen av 

en etterlengtet gang- og sykkelvei mellom Nordhammarvika og Hamarvika.  

Trasè for avløpsledningen fra Flatval vil i stor grad bli etablert langs hovedveien fra det gamle ferjeleiet samt 

langs FV716 forbi Nabeita og videre ned til Hamarvik. Det er allerede lagt en ca. 600 m lang 

avløpspumpeledning i den nye gang- og sykkelvei på Nabeita i samarbeide med Statens vegvesen (2018).   

Det legges trekkrør for fiberkabel i samme trasè som nye avløpsledninger.                                                   

                                            

 

Kommunedirektørens vurdering av fordeler og ulemper: 
Rambølls mulighetsstudie er en grov vurdering av hvilke lokasjoner som er aktuelle for etablering av et 

avløpsrenseanlegg for dette avløpsområdet. Studien vurderer ikke vanskelighetsgraden ved å gjennomføre 

byggingen på de respektive lokasjoner; med andre ord om det faktisk er mulig å bygge der eller hvilke 

økonomiske konsekvenser som uforutsette problemstillinger medfører. Kommunedirektøren besitter relativt god 

kunnskap om de faktiske forhold og vil i denne sammenhengen opplyse om følgende forhold som kan påvirke 

mulighetene til gjennomføring og kostnadene for deretter å sammenfatte vurderinger som er gjort i fordeler og 

ulemper: 

 

Hamarvik: 

Fordelen med Hamarvik som lokasjon er at det vurderes at det vil være relativt enkelt å fremlegge ny 

pumpeledning til renseanlegget både fra Sistranda og Flatval, samt tilknytte eksiterende selvfallsledninger på 

Hamarvik. Hamarvik vil også gi den raskeste fremdriften, noe som anses å være viktig sett i forhold til 

forurensningssituasjonen fremover. Dette alternativet vil også gi de laveste investeringskostnadene for 

ledningsanlegg samt de laveste driftskostnadene. Hvis et renseanlegg bygges på Nabeita eller Nordhammarvika 

vil det uansett måtte etableres en stor avløpspumpestasjon på Hamarvik i stedet for et avløpsrenseanlegg.  

 

 Fordeler:  

1. Laveste investerings- og driftskostnader 

2. Enkleste alternativ mht fremføring av nye pumpeledninger 

3. Kan i størst grad av alle alternative lokasjoner benytte eksisterende selvfallsledninger 

og allerede lagte pumpeledninger 

4. Høy gjennomføringssikkerhet (liten mulighet for fordyrende overraskelser) 

5. Raskeste fremdrift 

 

 Ulemper: 

1. Korteste avstand til naboer (pr. i dag) 

2. Tomt legger beslag av beiteland 

 

Nabeita: 

Hvis renseanlegget bygges på Nabeita, må det uansett etableres en stor avløpspumpestasjon på Hamarvika i 

stedet for et avløpsrenseanlegg. I denne pumpestasjonen samles alt avløpsvannet fra Sistranda og hele 

Hamarvika før det pumpes opp til Nabeita. Denne pumpestasjonen alene representerer et kapitalbehov på ca. 

2,5 mill. i investeringskostnad samt ca. 170.000,- i ekstra årlige drifts- og vedlikeholdskostnader i forhold til 

Hamarvik-alternativet.  

For at en avløpspumpestasjon ikke skal medføre utslipp av lukt til omgivelsene må den utrustes med 

luktreduserende utstyr som f.eks. kullfilter. Utslipp av lukt kan imidlertid forekomme under vedlikehold eller 

uforutsette hendelser.  
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En lokasjon på Nabeita vil også medføre utfordringer med fremføring av hoved-pumpeledninger fra Hamarvika 

og Flatval. Som nevnt foran ble det i 2018, i forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelvei på Nabeita 

(fra Karlasvingen og nesten frem til Nabeita oppvekstsenter), samtidig lagt en avløpspumpeledning. Denne vil i 

så fall måtte utskiftes med en større ledning. Dette medfører oppgraving av G/S i en lengde på ca. 200 m med 

påfølgende reasfaltering. Den største utfordringen ligger imidlertid i at det også vil være nødvendig å anlegge 

en meget lang utslippsledning over land (ca. 730 m) i et utfordrende og ulendt terreng, noe som er vanskelig å 

forutse konsekvensene av på dette stadium. Usikkerhetsgraden med beregning av kostnaden for en slik ledning 

er derfor stor.  

 

 Fordeler:  

1. Lengre avstand til boliger enn Hamarvika (pr. i dag) 

 

 Ulemper: 

1. Høyere investerings- og driftskostnader i forhold til Hamarvik 

2. Noe høyere usikkerhet mht gjennomføring enn Hamarvik (mere 

                  uforutsigbart i forhold til fremføring av ny utslippsledning) 

3. Mulighet for kortere avstand til naboer i fremtida pga boligutbygging i 

tilliggende områder 

 

Nordhammarvika: 

En lokasjon på Nordhammarvika medfører også behov for en avløpspumpestasjon på Hamarvika (slik som ved 

lokasjon Nabeita) dog noe mindre da den kun vil pumpe avløpsvannet fra Flatval og Hamarvika videre til 

Nordhammarvika (denne avløpsmengden vil være mindre enn mengden som pumpes fra Sistranda og til 

Hamarvika).  

Det er også knyttet stor usikkerhet rundt utfordringsbildet mht legging av utslippsledning fra et anlegg på 

Nordhammarvika. Uansett hvor utslippsledningen blir etablert vil en trasè medføre store utfordringer i forhold 

til at den vil komme i konflikt med etablerte vann- og avløpsledninger i den nye gang- og sykkelveien i 

området. Dette kan utløse store merkostnader, noe vi ikke kan vurdere i dag. Det kan også reises spørsmål om 

Fylkeskommunen vil tillate egen utkjøring i FV716 fra anlegget. Alternativet vil være å benytte samme 

utkjøring som gravplassen, noe som kanskje vil være konfliktfylt. 

 

 Fordeler:  

1. Lengst avstand til naboer (pr. i dag) 

 

 Ulemper: 

1. Desidert høyeste investerings- og driftskostnader 

2. Medfører mest grunnarbeide og graving 

3. Stor usikkerhet mht gjennomføring (mere uforutsigbart i forhold til  

fremføring av ny utslippsledning samt usikkerhet rundt valg av adkomstveg) 

5. Mulighet for kortere avstand til naboer i fremtida pga boligutbygging i tilliggende 

områder 

 

 

Kommunedirektørens totalvurdering av lokasjon: 

 
Sett opp mot merkostnadene og utfordringene som lokasjonene Nabeita og Nordhammarvika  medfører, 

vurderer Kommunedirektøren basert på et faglig og økonomisk hensyn,  at fordelene med en lokasjon på 

Hamarvik anses å være langt større enn ulempene.  

 

 

Fremdrift  

Frøya kommune som forurensningsmyndighet har nylig gjennomført tilsyn med de kommunale 

avløpsanleggene på Sistranda og Hamarvika, og kommunen har nå gjennom et varsel om pålegg fått frist til 

31.12.23 (3 år) med å etablere nye anlegg som tilfredsstiller forurensningsforskriften. Dette betyr i så fall at 

kommunen må starte opp arbeidene med skisseløsning for valgt lokasjon nå i høst slik at detaljprosjekteringen 

kan iverksettes så snart som mulig, med sikte på utlysing av anbud for entreprisen primo mars 2021.  
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Et nytt avløpsrenseanlegg kan i så fall sannsynligvis idriftssettes våren 2023. Flatvaltilknytningen vil 

iverksettes umiddelbart etter renseanlegget er satt i drift og vil ha en gjennomføringstid på ca. 1 år. 

 

Økonomi: 

Kommunedirektøren har foretatt en beregning av gebyrutviklingen innenfor kommunale avløp. I beregningen 

er medtatt alle investeringer for planlagte avløpsanlegg i kommunen i perioden 2021-2025, totalt ca. 129 mill. I 

beregningene er nytt avløpsanlegg for Sistranda-Hamarvik- Flatval medtatt med et totalt kapitalbehov på 88 

mill.. Det er allerede bevilget 25 mill. gjennom tidligere budsjettvedtak, hvorav ca. 8 mill. vil være investert 

innen utgangen av 2020 (disse midlene er brukt til konsulentutredninger/forprosjekt samt prosjekteringer og 

etableringer av nye pumpeledninger lokalt, bl.a. i ny G/S mellom Sistranda og Hamarvik, Rabben og G/S 

Flatval). For å fullfinansiere prosjektet behøves et låneopptak på 56 mill. for Sistranda-Hamarvik-delen fordelt 

på 30 mill. i 2021 og 26 mill for 2022. I tillegg vil tilknytningen av Flatvalområdet, som er foreslått utført i 

2023, etter at Sistranda-Hamarvik er ferdig utbygd, kreve en tilleggsbevilgning på ca. 7 mill. Alle kostnader 

belastes selvkostområdet Avløp.  

 

Merk at mulighetsstudien vurderer kostnadsrammen til 85 mill. for lokasjon Hamarvik. Kommunedirektøren 

har som nevnt over satt kapitalbehovet til 88 mill. Dette for å kompensere for prisstigning i byggeperioden samt 

for å ha et større spillerom for å kunne benytte dyrere utstyr enn mulighetsstudien har tatt utgangspunkt i, sett i 

forhold til LCC-kostnader (livsløpskostnader). Lavere LCC-kostnader gir lavere årsgebyrer enn beregnet. 

 

Basert på overnevnte viser selvkostberegningene at det fra og med 2020 til 2025 må forventes en økning av 

årsgebyret for avløp på ca. 67%.  

Med utgangspunkt i dagens gebyrnivå (2020) vil da årsgebyret for et normalabonnement med vannforbruk 150 

m3/år øke fra kr. 5.804,- (2020) til kr. 9.697,- (2025). Dette representerer en økning på kr. 3.893,- i løpet av 5 

år, noe som gir et gjennomsnitt på ca. 11% pr. år (kr. 779,-/år) i denne perioden. Se diagram 1. 

Merk at for mange private abonnenter blir årsgebyret noe lavere med bakgrunn i lavere årforbruk enn 150 m3.  

 

 
Diagram 1 (Blå kolonne gjelder avløp) 

 

I forhold til Hamarvik-alternativet vil de andre to alternative lokasjonene medføre følgende utvikling i 

forhold til årsgebyret for et normalabonnement (vannforbruk 150 m3/år): 

 

Nabeita: Gjennomsnittlig økning i årsgebyret: Ca. kr. 150,-/år i perioden frem til 2025. Dette er basert på 

at årsgebyret i 2025 blir ca. kr. 10.500,-. Tilsvarer ca. 80% økning i forhold til 2020. Gjennomsnittlig økning 

pr. år i perioden: ca. 940,-/år (inkl. mva). 

 

Nordhammarvika: Gjennomsnittlig økning i årsgebyret: Ca. kr. 300,-/år i perioden frem til 2025.  

Dette er basert på at årsgebyret i 2025 blir ca. kr. 11.200,-. Tilsvarer ca. 93% økning i forhold til 2020. 

Gjennomsnittlig økning pr. år i perioden: ca. 1.080,-/år (inkl. mva) 
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Beregningene er grove estimater basert på merinvesteringen for disse alternativene og høyere årlige 

driftskostnader enn Hamarvik-alternativet.  

 

Et spørsmål i denne sammenheng er om det er nødvendig å gjennomføre de planlagte avløpsprosjektene i den 

takt som Kommunedirektøren foreslår. Svaret er ja. Det meste er allerede vedtatt i Hovedplanen for avløp 2017-

2027 med bakgrunn i generelt dårlig tilstand i eksisterende anlegg samt behovet for oppgradering/sanering som 

følge av stor befolkningsøkning/samfunnsutviklingen generelt på Frøya. Situasjonen er flere steder kristisk sett 

i forhold til forurensning. 

Utviklingen innenfor intern og ekstern arbeidskapasitet vil imidlertid kunne påvirke gjennomføringsplanen. 

Kommunedirektøren mener uansett det er riktig å legge opp til den planlagte utbyggingstakten og heller justere 

denne etter hvert, hvis forutsetningene endrer seg.  

 

 

 

Andre kommuner: 

Den beregnede gebyrøkningen er høy men er dessverre et resultat av den nødvendige satsningen i kommunen 

innenfor avløpsområdet. Å sammenligne med andre kommuner er vanskelig da det selvsagt vil være ulike 

investeringsbehov i de respektive kommuner. Vår nabokommune Hitra ligger langt bak Frøya i arbeidene med 

avløp men er nå kommet i gang med arbeidene med ny Hovedplan for avløp. Etter hva Kommunedirektøren har  

grunn til å tro har Hitra mye av de samme utfordringene som Frøya innenfor avløpsområdet. Dette vil 

sannsynligvis også medføre stor gebyrøkning for Hitra kommune i fremtiden. 

En annen nær kystkommune som har sett nødvendigheten av å redusere forrurensningen av sjøen og som har 

gjennomført store investeringer i nye avløpsanlegg, er Kristiansund kommune. De har som Frøya kommune nå 

ønsker, samlet flere mindre renseanlegg i ett stort, dimensjonert for 25.000 pe. I ht deres Hovedplan for avløp 

(rullert 2012) skal det i planperioden totalt investeres over 500 mill. i nye avløps- og renseanlegg. 

Gebyrøkningen er beregnet  til 80%. Selv med denne økningen vil de få et lavere gebyrnivå for avløp enn Frøya 

kommune med bakgrunn i at kostnadene fordeles på et langt større antall abonnenter, men dette viser at 

avløpsutbygging er kostbart og nødvendigvis gir store gebyrøkninger. 

 

Anbefaling: 

 

Det bemerkes at Kommunedirektørens primære rolle er å ivareta økonomiske hensyn overfor kommunens 

abonnenter og samtidig fremme de faglige anbefalinger og vurderinger som er belyst i saken.  

Kommunedirektøren har også fokus på den skepsis beboerne i Hamarvika har i forhold til eventuell 

luktproblematikk, men basert på en totalvurdering av mulighetsstudiet som er utarbeidet av Rambøll AS og de 

installasjoner som kan etableres i renseanlegget for å minimalisere evt lukt anbefaler Kommunedirektøren at 

Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsområdene Sistranda-

Hamarvik-Flatval med lokalisering på Hamarvik.  

 

Kommunedirektøren kan alternativt anbefale at det etableres et nytt avløpsrenseanlegg på Nabeita med 

bakgrunn i skepsis for luktproblematikk, men må bemerke at etablering av et  avløpsreseanlegg vil fordyre 

prosjektet med 8,5 millioner, samt at det må foretas en omlegging og utvidelse av allerede lagt avløpslednig fra 

Karlasvingen til Nabeita skole som p.t. ikke er kostnadsberegnet, men antas å ha en kostnad på ca 1.5 million 

samt en årlig økt driftskostnad for pumpestasjon på Hamarvika til 170.000,-.  Investeringskostnaden har derav 

en økning på ca 10 millioner i forhold til Hamarvika og en økning i årlig driftsutgift på 170.000,-.  Videre er 

usikkerhet for legging av ledningsanlegg større enn hva tilfelle er på Hamarvika. 

 

Kommunedirektøren vil ikke anbefale at det etableres et nytt avløpsrenseanlegg ved Nordhammarvika basert på 

større usikkerhetsfaktorer for tomtevalg, høyere investeringskostnad for avløpsrenseanlegg med bakgrunn i 

høyere rensekrav (SBR-anlegg) og flere usikkerhetsmomenter knyttet til bl.a. drikkevannskilde og 

adkomstmuligheter. 
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Et anlegg på Hamarvik eller Nabeita vil kreve en rensegrad tilpasset forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til 

mindre følsomt område», som er den laveste rensegraden et anlegg som dette må tilfredsstille. Det er derfor 

viktig at renseanlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved 

eventuelt fremtidige myndighetskrav/ behov samt eventuellt behov for kapasitetsøkning, slik at eventuelle 

fremtidige investeringskostnader blir lavest mulig. Det vil også være fornuftig å erverve nødvendig tomteareal 

for dette allerede nå. 

 

Tiltaket er kostbart, men nødvendig og anbefales gjennomført innenfor beregnet kostnadsramme på 88 mill. 

kroner eks. mva. Et skisseprosjekt for valgt lokasjon vil gi et mere eksakt kapitalbehov. 

 

Med bakgrunn i at anlegget allerede er «på overtid» i forhold til behovet tilrås at kommunestyret vedtar å 

fullfinansiere prosjektet med låneopptak på kr. 63 mill. fordelt på 30 mill. i 2021 og 26 mill. for 2022 samt 7 

mill. i 2023 (Flatvaltilknytningen), slik at prosjekteringen kan iverksettes så snart som mulig. Det anbefales at 

finansieringen tas inn i budsjett og økonomiplanen for 2021 til 2024. 

 

 

Forholdet til overordna planverk: 

1. Frøya har rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon 

2. Frøya har kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021 

3. Frøya er et godt sted å leve     
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/ Kommunestyret  

 

ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil 

innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller av 

aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 98/20 

 

Vedtak: 

 

Saken sendes uten behandling til formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 15.10.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av leder: 

 

Saken sendes uten behandling til formannskapet. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2020 sak 237/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 13.10.20: 

 

Følgende forslag til endring i pkt. 1 ble fremmet av kommunedirektøren: 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune detaljreguleringsplan for Uttian 

Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 28.08.2019. 

 

Møtet lukkes etter koml. § 11.5 pkt.3  

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Lene D. Skarsvåg: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 07.09.2020 sak 23/20 

 

Vedtak: 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle 

saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Frøya eldre- og brukerråds behandling i møte 07.09.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle 

saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt av Rita Hovde. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 06.07.2020 sak 64/20 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 

28.08.19 ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 i tidsrommet 

07.07.20 t.o.m. 01.09.2020. 

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling sørge for at planens innhold og framstilling blir 

digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Enstemmig. 
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Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 06.07.20: 

 

Følgende forslag til tilegg i pkt 1. i vedtak ble fremmet: 

 

1.Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian 

næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 28.08.19 ut til høring 

og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 i tidsrommet 07.07. t.o.m. 01.09.2020. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.01.2020 sak 3/20 

 

Vedtak: 

1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 

2. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 07.01.20: 

 

Rådmanns forslag til endring i pkt. 1 i vedtak: 

 

1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 106/19 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Uttian næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 28.08.2019.  

 

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.09.19: 

 

Rep. Sveinung Gundersen ba om vurdering av sin habilitet da han er tremenning av Kai Egil Skarsvåg i 

Skarsvaag boat.  

Rep. Sveinung Gundersen ble enstemmig vurdert habil. 

 

Votering: Vedtatt med 20 mot 2 stemmer avgitt av Roar Hammernes og Knut Arne Strømmøy. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 138/19 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Uttian næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 28.08.2019.  

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.08.2019 sak 95/19 

 

Vedtak: 

Saken utsettes p.g.a. manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.08.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

Saken utsettes pga manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 29.08.2019 sak 135/19 

 

Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet grunnet at sakspapirer ble utsendt i for kort tid i forkant av møtet. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 104/19 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

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

og justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 19.06.19: 

 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

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

justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Frp, V og H med dobbeltstemme fra leder.  

 

 

 

Vedlegg: 
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1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, datert 07.06.2019 

5. Støyutredning, datert 11.04.2019 

6. Illustrasjonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Notat Hubro, 05.06.2020 

9. Notat Storspove, 03.06.2020 

10. Notat Oter, 04.06.2020 

11. Notat sjøfugl og havbunn, 02.07.2020 

12. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

13. Vurdering av alternativ lokalisering næring, 15.06.2020 

14. Vurdering av alternativ lokalisering naturmangfold, 02.07.2020 

15. Referat informasjonsmøte, 18.03.2019 

16. Merknadsbehandling førstegangsbehandling, 19.06.2019 

17. Merknadsbehandling andregangsbehandling, 12.09.2019 

18. Klagebehandling og opphevelsesvedtak, 24.04.2020 

19. Merknadsbehandling, 02.10.2020 

20. Merknader (17 stk.) 

21. Informasjon fra Havforskningsinstituttet vedr. gytefelt (ettersendes) 

 

Saksopplysninger: 

 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for Forvaltning 

(HFF) i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. Saken ble i første 

omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, men saken ble vedtatt utsatt, ettersom 

sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. Dette vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme 

dag i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende innsigelsen, og 

fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk behandling i sak 138/19 den 

12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i sak 106/19 den 26.09.2019. 

 

Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. Klagene ble svart ut 

i sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer på den 

foregående klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt kommunen for 

kommentarer den 22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt direkte til 

Fylkesmannen den 09.09.2019 angående hubro, ikke var blitt fanget opp i deres vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var saksfremlegg ferdigstilt fra administrasjonen i Frøya 

kommune, og oversendt politisk behandling. 
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Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk medhold i alle 

påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en nærliggende hubrolokalitet. 

Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i at det manglet vurderinger på det nye 

kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Planforslaget 

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

på eiendommene 26/Felleseie, 26/11, 1451/1 og 1451/2 og Ellingsholmene 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å 

etablere avkjørsel til industriområdet.  

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å regulere 

foreslått område til industri for å legge til rette 

for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. 

Dette er i tråd med kommunens prioriterte 

målsetting om å gi de maritimt rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter 

(Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 

15 daa til industriareal. Området bygges ut ved 

å fylle ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser 

fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende 

områder.  

 

 

Eiendomsforhold 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke 

eiendommer/deler av eiendommer planområdet 

består av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

26/11 Bjørn Furberg, Alfhild Midtsian 

1451/1 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

1451/2 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

Ellingsholmene Felleseie 

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger ca. 5 km nord for Sistranda sentrum. Foruten Uttian bru som ble etablert i 1973 har ikke 

området vært benyttet til noe annet formål. Uttian består av et stort antall øyer, holmer og skjær. Området har 

store områder med strandsoner og terrenget ligger generelt lavt i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store 

områder med myr og kystlynghei. Uttian har store områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  
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Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 6476 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som forbinder 

Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og Litlsørøya. Mellom disse øyene 

ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort vegfylling. Vegfylling er det også over det litt 

bredere sundet mellom Litlsørøya og Sørøyan i vest. Strandsonen i området er preget av oppsprukket fjell: I 

buktene er det stedvis grus og sand. Bortsett fra fylkesvegen og en kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer 

opp nord på Litlsørøya er planområdet lite berørt av landskapsinngrep. 

I området rundt planområdet finnes det flere eksisterende tiltak, bla. et større næringsområde på Nesset og flere 

hytter i Madsvågen. 

 

Forhold til overordnende planer 

Kommuneplanens arealdel (5014201809) er gjeldende for området. Området er satt av til næringsformål, hvor 

det kreves reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. 

Ved førstegangsbehandling av den nye kommuneplanen var det avsatt et større område til næringsformål i 

området. Det ble varslet innsigelse til dette området, men denne ble trukket når planområdet ble redusert til 

størrelsen for Uttian næringsområdet. Planen ble godkjent i oktober 2019. 

 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Området er uregulert.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 06.02.2019. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 05.03.19 i 

avisa Hitra-Frøya og på kommunens nettside. Sektormyndigheter, berørte grunneiere og naboer ble tilskrevet 

med brev. Frist for å komme med innspill til planarbeidet ble satt til den 26.03.19. Merknader og 

merknadsbehandling finnes som vedlegg til saken. 

 

Det ble holdt et informasjonsmøte 18.mars 2019 med interesserte og grunneiere. Temaer som ble tatt opp var:  

- Strømningsforholdene må undersøkes. 

- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen. 

- Det ønskes lysregulering på brua. 

- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et. 

- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha. 

- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde 

stein langs sjø stables. 

Svar på merknadene samt referat finnes i vedlagte merknadsbehandling. 

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 

104/19. 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:  
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- Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra 

Statens vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs 

planområdet  

- Konsekvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Merknadene som kom inn, med påfølgende behandling, kan finnes i vedleggene til saken. 

 

Videre har saken vært på høring i den pågående planprosessen, med høringsfrist satt til den 1. september 2020. 

Det kom inn totalt 17 innspill, hvorav 10 kom fra private og interesseorganisasjoner. Behandling av disse kan 

sees i tabellen under, som også ligger vedlagt som et selvstendig dokument. 

 

 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens vegvesen 07.08.2020 Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Henviser videre til at det nå 

er Fylkeskommunen som er ansvarlig for 

fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

19.08.2020 Både Fylkeskommunen og Statens 

vegvesen har konkludert med at planen er 

akseptabel mtp. den trafikale situasjonen. 

 

Fylkeskommunen skriver videre at det 

legges opp til et lite område med 

begrensede utvidelsesmuligheter. 

Ettersom landskapsbildet vil bli vesentlig 

endret kommenterer fylkeskommunen at 

en bør vurdere om det finnes bedre 

egnede områder for en slik etablering. 

 

Som siste punkt kommenteres det at det er 

liten risiko for at planen vil komme i 

konflikt med automatisk fredede 

kulturminner på land, men at arbeid må 

stanses øyeblikkelig om slike minner 

oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Det har blitt gjort noen 

videre vurderinger for 

alternative lokasjoner, og 

disse ligger vedlagt. 

 

 

 

Tatt til orientering 

Kystverket – Midt-

Norge 

19.08.2020 Refererer til uttalelser og standpunkter fra 

behandlingen før opphevelsesvedtaket. 

Kystverket kan ikke se at forslaget til 

arealbruk er konfliktskapende med de 

virke- og interessefelt som Kystverket 

forvalter, og heller ikke fører med seg noen 

upåregnelige eller negative konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet 28.08.2020 Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 

akvakulturinteresser. 

 

Tatt til orientering 
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Fiskeridirektoratet har registrert et 

gyteområde for kysttorsk i Erviksvaet. 

Havforskningsinstituttet (HI) har verifisert 

og registrert at dette feltet er betydelig 

større enn opprinnelig tenkt. Planområdet 

er derfor godt innenfor dette gytefeltet. 

Reguleringsplanen mangler en vurdering 

av dette feltet, ettersom størrelsen av 

dette var ukjent når planen opprinnelig ble 

utarbeidet. Det etterlyses derfor en 

vurdering av tiltakets påvirkning på dette 

gytefeltet. 

 

Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre 

skarpe, flisige eller nåleformede partikler 

som potensielt kan skade torskeyngel og 

annen marin fauna. Videre kan også 

utfylling spre forurensede sedimenter, og 

ikke-omsatt sprengstoff eller metaller ut i 

det marine miljøet. Det må dermed 

fastsettes avbøtende tiltak i planen før 

utfylling i sjø kan skje. 

 

Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 

ytterligere merknader til planforslaget. 

Frøya kommune har 

kontaktet 

Havforskningsinstituttet og 

bedt om en kort evaluering 

av det registrerte 

gytefeltet. 

 

 

 

 

 

 

 

Avbøtende tiltak, som 

utplassering av siltskjørt og 

unngå arbeid i 

gyteperioden vil kunne bli 

implementert for å sikre 

minimal skade på det 

marine miljøet. 

Norges Vassdrags- 

og 

Energidirektorat 

28.08.2020 Anbefaler kommunen å belegge 

fagområdet geoteknikk med ansvar i 

byggesak, i tråd med uttalelsene gitt til 

søknad om tiltak i sjø den 23.04.20 (til FM). 

 

Anbefaler også at det legges inn 

reguleringsbestemmelse med formulering 

«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 

001 1350034185 datert 17.06.19 med 

tilhørende datarapport fra 

grunnundersøkelser legges til grunn i 

behandling av byggesøknad. Fagområdet 

geoteknikk er belagt med ansvar i 

byggesøknaden ved tilta som medfører 

utfylling i sjø». 

Begge punkter tas til 

etterretning, og 

implementeres i 

planbestemmelsene etter 

vedtak og påfølgende 

mekling. 

Norsk Ornitologisk 

Forening 

28.08.2020 Åpner med at hubrobestanden på Frøya 

har vært godt kartlagt siden 1999, og en 

vet derfor at den lokale bestanden er svært 

lokal og stedbunden. 

 

Ettersom populasjonen på Frøya ikke 

opplever stort med tilsig av hubro fra 

nabokommuner, så er bestanden svært 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 



Saknr: 257/20 

sårbar om en eller flere lokaliteter går tapt. 

Siden 2000 har fem lokaliteter blitt forlatt, 

og det er bare et fåtall intakte territorier 

igjen. 

 

Videre kommenteres de forskjellige 

utsagnene til Natur og Samfunn, hvor det 

signaliseres at mesteparten av utsagnene 

er basert på et dårlig grunnlag, eller feil. 

 

Videre refereres takseringen av 

hubrolokaliteten, gjennomført i mai 2020, 

hvorpå det kommenteres at 

hubrolokaliteten det er snakk om er det 

beste gjenværende hubroterritoriet på 

Frøya med god ungeoverlevelse. 

 

Brevet konkluderes med at fremtidig 

utbygging og industri burde lokaliseres i 

mindre sårbare og faunarike områder enn 

Ellingsundet. 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

01.09.2020 Fylkesmannen fremmer innsigelse med 

hjemmel i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-var-

prinsippet). 

 

Området rundt Ellingssundet og Litlsørøyan 

anses som et viktig næringssøksområde for 

Hubro. 

 

 

 

 

Gunstige strømforhold, skjellsand og 

gruntvannsområder i og rundt planområde 

gir god næringstilgang ved Ellingsholmene 

og Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt 

endre strømmen, og det er derfor 

usikkerhet knyttet til hvordan dette vil 

forplante seg gjennom næringskjeden. 

Videre kan mink potensielt etablere seg i 

stenfyllingen. 

 

Etableringen av næringsområdet er av 

lokal betydning, mens hubro er en 

nasjonalt viktig art. Tiltaket vil være nok en 

belastning på lokaliteten, og vil gjøre det 

vanskeligere å nå eller opprettholde §§ 4 

og 5 i NML. 

  

  

  

  

Det er fra kommunens side 

kommet med spørsmål og 

forslag til potensielle 

avbøtende tiltak for planen, 

slik at innsigelse kan 

trekkes. 

 

Forskyvning av tiltak, 

strømanalyser, kulverter, 

mink- og kråkefeller, foring 

og andre avbøtende tiltak 

har blitt diskutert i møte 

med FM. 

 

 

 

Etter ovennevnte møte 

med FM, så fremstår det 

som at usikkerheten rundt 

hubroens situasjon, 

uavhengig av avbøtende 

tiltak, gjør at FM ikke 

trekker sin innsigelse. 
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Frøya eldre- og 

brukerråd 

07.09.2020 Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser 

til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt 

mandat om at alle saker som angår eldres 

levekår og alle saker som angår mennesker 

med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i 

kommunestyret, herunder plansaker med 

hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

Privat – Trond 

Jacobsen 

25.08.2020 Kommenterer at det mangler opplysninger 

angående eierforhold av Ellingsholmen og 

Litlsørøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre bemerkes det at området er lite, 

uten mulighet for utvidelse, og at det må 

til store mengder fyllmasse for å 

opparbeide området. Det stilles spørsmål 

rundt hvor disse massene skal komme fra. 

 

 

 

Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 

området, og at en av de beste 

fiskeplassene finnes på sørvestspissen av 

Ellingsholmen. Mener at denne 

fiskeplassen bør tilrettelegges bedre med 

veiadkomst og anledning for 

bevegelseshemmede til å ta seg dit. 

 

 

 

 

 

Stiller videre spørsmål rundt kommunens 

økonomi, og de kostnader som kommer 

med etablering av området. 

 

 

 

 

 

Til slutt kommenteres det at det finnes 

Eierforholdene for 

Ellingsholmen og Litlsørøya 

er utredet. Gamle 

skylddelinger er studert og 

flere diskusjoner med 

hjemmelshavere på Uttian 

er gjennomført. Statens 

Vegvesen sitt 

ferdigveiskart, benyttet da 

Uttian bru og Uttiveien ble 

etablert bekrefter også 

dette. 

 

Overskuddsmasser fra 

etablering av gang- og 

sykkelveg fra Hamarvika til 

Sistranda er tenkt brukt i 

prosjektet. Massene ligger 

p.d.d midlertidig lagret på 

sydsiden av veien. 

 

Gjennom planen vil et stort 

område på nordsiden av 

Uttian bru bli planert og 

bygd opp. Å pålegge 

utbygger å tilrettelegge for 

en egen vei under brua 

anses som urimelig, med 

tanke på at det enkelt kan 

fiskes fra den planlagte 

utfyllingen, også for 

bevegelseshemmede. 

 

Dette er aspekter som 

normalt ikke behandles i en 

plansak. Kostnader knyttet 

til erverv og opparbeidelse 

av området, er lagt inn i 

avtaler med de som ønsker 

å etablere seg der. 
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alternative områder på Rabben og Nesset 

som virksomhetene kan legges til, som vil 

være billigere enn å bygge ut 

næringsområdet. 

Alternative områder har 

vært vurdert, men de 

foreslåtte områdene fra 

Jacobsens side har ikke den 

nødvendige plassen per 

dags dato. I tillegg har 

eierne på disse områdene 

egne planer, så det må 

gjøre et minst like stort 

arbeide, om ikke større, 

enn det som er tenkt på 

Uttian om bedriftene 

tenkes overført til de 

nevnte forslag. 

Privat – Line 

Hegle 

26.08.2020 Henviser til konsekvensutredning av Hubro 
fra Natur og Samfunn sett opp mot 
uttalelse gitt av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no 
(16.07.2020). 
 
I konsekvensutredningen står det at hubro 
jakter om natten, og vil bli mindre påvirket 
av aktiviteten som foregår på dagtid. I 
intervjuet sier Kai-Egil at han og folkene 
hans jobber døgnet rundt. Dette er klart en 
interessekonflikt ettersom dette betyr at 
det kan foregå aktivitet på området når 
hubro er ute og jakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre så kommenteres det at 

utredningens ordlyd fremstår som veldig 

usikker, og at dette heller er 

argumentasjon mot å bygge ut 

planområdet. 

  
  
  
  
  
Tatt til orientering. 
At Kai-Egil jobber døgnet 
rundt betyr ikke at det 
foregår støyende arbeid i 
lokalene. Det er i dette 
tilfellet mest sannsynlig 
henvist til drodling og 
tegning av nye båttyper 
etc, ikke faktisk bygging, 
ettersom arbeidsgiver ikke 
kan kreve at deres ansatte 
skal være disponible 24/7, 
52 uker i året. Videre skal 
bygningsmassen også være 
støyisolert for å forhindre 
unødvendig 
lydforurensning til 
nærliggende områder. 
 
Tatt til orientering. 
Det er utført mye 

informasjonshenting i 

sammenheng med hubro 

for å minimere disse 

usikkerhetene så godt det 

lar seg gjøre. 

Privat - Odd 

Einum 

26.08.2020 Stiller spørsmål ved kvaliteten til 

rapportene fra Natur og Samfunn AS. Er 

uenig i deres vurdering at området har 

liten verdi for fugler, ettersom Einum og 

hans kone har over flere år observert et 

yrende fugle- og dyreliv i området når de 

har gått turer fra hytten deres på Gnr. 26 

Tatt til orientering. 
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Bnr. 55. 

 

Videre refererer Einum til merknader 

sendt inn ved tidligere anledninger, hvor 

det kommenteres at «flere områder lenger 

inn på Uttian er utbygd eller regulert til 

fritids-, boliger, eller privat næring. I tillegg 

benyttes et større område som beitemark 

for sau. Det er derfor mye som tyder på at 

området fra Uttian bru og et lite stykke inn 

på Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen 

for hubroen. Det fortoner seg som lite 

sannsynlig at Hubroen bare kan finne et 

annet område å finne maten sin på», og 

kommenterer både bebyggelse og 

naturmessige forhold i de resterende 

områdene rundt lokaliteten. 

 

I tillegg kommenteres det at forslag til 

arealendringer i kommuneplanens arealdel 

2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 

Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 

grønt lys selv om storspove er bekreftet i 

området, for ikke å nevne andre arter som 

hegre, hubro, oter og andre arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einum fortsetter så å kommentere forhold 

rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 

alternativ plassering, bevaring av uberørte 

områder og generelt kommunens holdning 

til naturmangfoldet. 

 

Tatt til orientering. Dette er 

informasjon som har 

kommet inn underveis i 

behandlingen, og som vil 

bli lagt til ved 

sluttbehandlingen av 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I behandlingen av KPA så 

ble det ikke gjort noen dyp 

konsekvensutredning av 

hvert eneste forslag. 

Området på Uttian var 

gjenstand for lignende 

diskusjoner, men innsigelse 

fra FM ble trukket ved at 

det her var snakk om et 

reguleringsarbeide som 

ville avdekke eventuelle 

interesser eller konflikter, 

og ta høyde for disse på et 

høyere detaljnivå enn 

arbeidet med KPA åpner 

for. 

 

Tatt til orientering. 

Forholdene angående støy, 

landskapsbilde, rekreasjon 

og alternativ plassering kan 

finnes i saksdokumentene. 

Privat - Rita-Elin 

Hovde 

30.08.2020 Innleder med å kommentere at 

dokumentasjonen for saken er generelt 

faglig tynt, og at konklusjonene er i alt for 

stor grad basert på synsing. 

 

Ber i sin merknad om at de folkevalgte i 

Frøya kommune og Fylkesmannen gir 

naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 

vurderingen, og at Frøya kommune finner 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Frøya 

kommune har i denne 

prosessen etterstrebet å 

belyse så godt som mulig 
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områder for industri som gir mindre 

inngripen og negativ effekt, samt romme 

flere aktører enn to. 

saken i sin helhet. 

 

I kommunens planstrategi, 

som er planlagt vedtatt ila. 

oktober, for 2020 – 2024 så 

legges det opp til en 

gjennomgang av 

kommunens 

næringsarealer, samt et 

planarbeid for å sikre at 

Frøya kommune kan tilby 

områder til næringsaktører, 

samtidig som at en slipper 

en spredt utbygging av 

industri. 

Privat - Kjell Johan 

Mathisen m. flere 

30.08.2020 Har delt sine merknader inn i fire temaer. 

 

Fjernvirkning: 

I overordnet plan settes makshøyde til 12 

m, mens det her tillates 14 m. Dette vil gi 

en vesentlig endring av 

landskapskarakteren, og vil bryte med den 

eksisterende silhuetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støy: 

Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 

industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-

Frøya. Eksisterende trafikkstøy er allerede 

sjenerende, og det antas at bedriftene på 

lang sikt kan vokse ut av lokalene, og 

dermed vil støyisolasjonen i byggene ikke 

  

  

  

Tas til orientering. Som 

nevnt i merknaden så er 

det i hovedsak Skarsvåg 

Boats sitt behov som har 

gjort at maks høyde settes 

til 14 m. Kommuneplanens 

arealdel er en overordnet 

plan, med brede 

penselstrøk, mens en 

detaljreguleringsplan er 

mer detaljert, nettopp fordi 

en kan kjøre dypere 

analyser når man kommer 

seg ned på detaljnivå i et 

mindre geografisk område. 

At et næringsområde 

dermed får høyere 

makshøyde enn 

kommuneplanen står 

dermed ikke i strid med 

overordnet plan, ettersom 

det er detaljreguleringen 

som er førende. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen er 

opprinnelig svart ut i 

planforslaget, men som det 

nevnes i merknaden, så er 
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kunne redusere støyen som forutsatt. 

 

 

Store inngrep, lite nytte: 

Tiltaket består av store inngrep, men 

arealet vil kun romme to næringsaktører, 

uten mulighet for utvidelse. Det anses som 

unødvendig å åpne området når det finnes 

eksisterende områder som ikke er fullt 

utnyttet ennå. 

 

 

 

 

 

Utfylling i sjø: 

I planforslaget sies det at utbyggingen vil 

medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe 

som er 25% større enn omrisset av arealet i 

planen. Rammene her bør være mye 

tydeligere, slik at det ikke gis åpning for 

tolkning. 

det vanskelig å ta høyde for 

fremtidig vekst og «ad-

hoc» løsninger. 

 

 

Frøya har ganske mange 

områder satt av til næring, 

men mange av disse har 

per dags dato liten 

restkapasitet for 

storetableringer. Mange 

områder som har slik 

restplass har egne planer 

for hvordan disse 

områdene skal utnyttes. 

 

 

Saksbehandler ser her at 

det finnes en skrivefeil i 

planbeskrivelsen. Det er 

ikke snakk om en utfylling i 

sjø på 28 500 kvadratmeter, 

men en utfylling som 

består av 28 500 

kubikkmeter steinmasse. 

Det opparbeidede området 

vil være på ca. 13 400 

kvadratmeter, inklusiv 

fyllingsfot. Det anses derfor 

at de rammene som 

etterspørres faktisk 

eksisterer, men at 

skrivefeilen har skapt en 

misforståelse. 

Privat - Lars 

Ingebrigt Vavik 

31.08.2020 Begynner sitt merknadsbrev med en kort 

gjennomgang av historikken til plansaken. 

Fortsetter dernest med å beskrive kort 

vurderingene som er gjort av Natur og 

Samfunn, og poengterer spesielt mangelen 

på vurdering av gytefeltet til torsk, som er 

registrert i området. Etter dette kommer 

det punkter inndelt i undertema. 

 

Observasjon av Ellingsundet: 

Her kommenteres det rike 

naturmangfoldet, med mange eksempler 

på både flora og fauna. Det skrives videre 

at området har allerede blitt påvirket av 

menneskelig aktivitet, men at disse mest 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering 
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sannsynlig ikke har medført til vesentlige 

endringer i næringskjeder og økologiske 

kretsløp. Videre er observasjon av topp-

predatorer et godt signal på at området er 

økologisk intakt. En steinfylling på 28 500 

m3 vil kunne påvirke næringskjedene 

negativt. 

 

Gytefelt ved Ellingsundet: 

Kysttorsken står oppført som sterkt truet 

(EN), og det er viktig å verne arten for at 

denne ikke skal forsvinne. Gytefeltet syd 

for Uttian bru ble nylig verifisert (2019) av 

HI, som ledd av et arbeide «for å 

identifisere potensielle områder for 

etablering av marine bevaringsområder». 

 

Økologisk vippepunkt: 

Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit 

av tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 

konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis 

nok et tiltak skal plasseres i området, så 

kan dette potensielt overskrive tålegrensen 

for det lokale økosystemet, og mangfoldet 

kan dermed påvirkes negativt. Det 

kommenteres her at det finnes andre 

områder, som eksempelvis Hestøya, hvor 

aktørene kan etablere seg, i stedet for å 

åpne opp et uberørt område. 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon 

Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 

berømmes for at de har stilt spørsmål om 

lokaliteten. Videre skrives det at 

rapportene fra Natur og Samfunn anses 

som lite troverdige, og ikke kan brukes som 

grunnlag for en politisk beslutning. Vavik 

ber derfor om at det blir foretatt nye 

undersøkelser og konsekvensanalyser før 

en slik plan gis aksept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Frøya kommune har 

allerede kontaktet HI og 

bedt om informasjon ang. 

gytefeltet 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Her 

skrives det om store 

spørsmål som er vanskelige 

å finne ut av med en enkelt 

regulering, ettersom 

problematikken strekker 

seg over et stort område. 

Frøya kommune prøver å 

rette kartlegginger av 

naturmangfold mot de 

områder hvor vi ser det er 

stort press, så vi har et best 

mulig utgangspunkt 

kunnskapsmessig når det 

kjøres revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 
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likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Frøya SV 

v/Eskil Sandvik 

31.08.2020 Innspillet omhandler i hovedsak tre 

punkter: 

 

Gyteplass for kysttorsk 

Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det 

er derfor viktig å sikre eksisterende 

gytefelt, samt hjelpe til med 

gjenoppbygging av bestanden. Frøya SV 

kan ikke se at dumping av 3000 lastebillass 

med steinfylling er forenelig med å ivareta 

gytefeltet. Det gis ikke noen forslag til 

avbøtende tiltak, annet enn at planen ikke 

vedtas, og det anbefales at Frøya 

kommune heller vurderer å verne dette 

unike området, samt at FM tar initiativ så 

det blir foretatt nødvendige vitenskapelige 

undersøkelser. 

 

 

Visuell forringelse 

Frøya SV anmoder om at utsagnet fra 

Rambøll A/S vedrørende visuell forringelse 

tas på høyeste alvor, og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i 

området. 

 

Avslutningsvis kommenteres det at «det er 

på høy tid at kommunens naturperler tas 

vare på mens det ennå er tid». 

 

Dyreliv, fauna og flora 

Frøya SV ber om at Frøya kommune setter 

seg godt inn i samspillet mellom artene 

både på land og i vann, og at dette tillegges 

vekt i den endelige vurderingen. 

  

  

  

Merknaden er tatt til 

orientering. Frøya 

kommune har allerede tatt 

kontakt med HI og bedt om 

informasjon angående 

gytefeltet. 

 

Videre er det også sett på 

muligheten for avbøtende 

tiltak som plassering av 

siltskjørt og unngå 

anleggsarbeid i 

gyteperioden. 

 

 

Tatt til orientering. I 

utforming av 

bygningsmassen er det bla. 

forsøkt brukt mest mulig 

nøytrale farger, men det 

finnes likevel få avbøtende 

tiltak for et bygg av denne 

størrelsen. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Kommunen har over de 

siste månedene prøvd å 

kartlegge de naturverdier 

som finnes i området, og se 

på hvordan områdets 

økologi er bygd opp. 

Dyrvik Grendalag 31.08.2020 I likhet med sine tidligere innspill i forrige 

planprosess så ønsker styret i Dyrvik 

grendalag at det legges inn et 

rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra 

Dørvikan – Uttiankrysset, og vil påklage et 

positivt vedtak hvis dette ikke er gjort. 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen med 

gang- og sykkelvei er ikke 

et problem som vil 

forsvinne hvis planen om 

Uttian næringsområde ikke 
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vedtas, ettersom det er et 

eksisterende problem.  

 

Det pågår et arbeid opp 

mot Fylkeskommunen for å 

etablere gang- og sykkelvei 

mellom Sistranda og 

Nesset. Dette prosjektet vil 

bli realisert uavhengig av 

planen på Uttian. 

 

Det konkluderes dermed 

med at innspillet vil bli 

ivaretatt gjennom 

pågående prosesser. 

Kjell A. Madsvaag 03.09.2020 Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manglende oversikt over 

eiendomsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 

samlokalisert med annen industri, 

fremfor lagt for seg selv på et så 

Saksbehandler ønsker å 

kommentere i første 

instans at merknaden er 

kommet inn for sent ihht. 

svarfrist, ettersom at den 

foregående meldingen 

manglet informasjon som 

ville gjort den til en 

fristavbrytende merknad. 

Saksbehandler har likevel 

valgt å behandle 

merknadene grunnet 

sakens karakter. 

 

1. Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er 

utredet. Gamle 

skylddelinger er 

studert og flere 

diskusjoner med 

hjemmelshavere på 

Uttian er 

gjennomført. 

Statens Vegvesen 

sitt ferdigveiskart, 

benyttet da Uttian 

bru og Uttiveien 

ble etablert 

bekrefter også 

dette. 

 

2. Tatt til orientering. 
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åpent punkt som Uttian er. 

 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 

område som består av skjellsand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 

forsterke tilbakegangen av fredede 

arter i området? 

 

 

 

 

5. Det samler seg bunnslam ved 

innløpet til Madsvågen, som 

ansees som et resultat av 

etableringen av Uttian bru. Det 

etterlyses derfor strømmålinger for 

å avdekke om tiltaket vil forsterke 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bringer opp spørsmål om 

sjøørreten i Madsvågvassdraget vil 

bli påvirket. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Det er ikke 

planlagt noen 

mudring ved 

etablering av 

området, men 

skulle det vise seg 

å bli behov for 

mudring, så kan 

siltskjørter og 

andre avbøtende 

tiltak kunne 

benyttes for å 

forhindre 

spredning av 

løsmasse. 

 

 

 

4. Her har 

kommunen tatt 

kontakt med HI for 

å få mer 

informasjon 

vedrørende 

gytefeltet. 

 

5. Det antas at 

strømforholdene 

vil bli minimalt 

påvirket, slik 

beskrevet i 

klagesaksbehandli

ngen. Det kan 

gjennomføres 

strømmålinger om 

dette kreves 

gjennom 

behandling av 

utfyllingstillatelse. 

 

 

6. Ved bruk av 

siltskjørt, og 

potensielt unntak 

av arbeid i 

gytetiden, så vil 

sjøørreten bli 
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7. Kommenterer at området er svært 

attraktivt og potensielt 

livsnødvendig for mange 

fuglearter, deriblant en 

hegrekoloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Påstår at rapporten fra Natur og 

Samfunn beror på faktafeil og at 

konklusjon er feil og misvisende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kommenterer at området må ha en 

større oterbestand enn det som 

konkluderes med i rapporten fra 

minimalt påvirket 

av tiltaket. 

 

7. Tatt til orientering. 

Kommunen har 

mottatt mye 

informasjon om 

det lokale 

fuglelivet både før 

og under 

høringsperioden, 

og dette vil bli 

brakt med til den 

endelige 

behandlingen. 

 

8. Tatt til orientering. 

Natur og Samfunn 

ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet 

for å kartlegge 

naturtyper på 

Uttian våren 2020. 

Det er ikke 

kommunens 

oppgave å trekke 

faginstansenes 

vurderinger i tvil. 

Vi har likevel sett 

at det her er en stor 

uenighet i 

fagmiljøene, noe 

som igjen gjør 

Uttian saken til en 

vanskelig sak. 

Administrasjonen 

prøver likevel å 

fremme alle de 

opplysninger og 

syn som vi har 

mottatt både før, 

under og etter 

høringsperioden, 

slik at saken kan 

belyses på en best 

mulig måte. 

 

9. Tatt til orientering. 

Etter inklusjon av 



Saknr: 257/20 

Natur og Samfunn. 

 

 

 

 

 

10. Kommenterer at det ikke står noe 

sted hvor steinmassen skal komme 

fra, men konkluderer at dette må 

komme fra andre steder i Frøya 

naturen. I tillegg kommenteres 

påvirkningen av landskapsbildet 

som byggene vil gi. 

oter i 

undersøkelsene, så 

vil også 

problemstillingen 

her tas med til 

sluttbehandling. 

 

10. Tatt til orientering. 

Ved etablering av 

den nye gang- og 

sykkelstien mellom 

Hamarvika og 

Sistranda, så har 

det blitt en del 

overskuddsmasse 

tilgjengelig. Denne 

massen er 

forespeilet å brukes 

i fyllingen, og 

ligger per dags 

dato midlertidig 

lagret på 

Litjsørøya. Om 

denne massen ikke 

skulle strekke til, 

så har 

masseuttaket ved 

Steinsvatnet 

kapasitet til å 

kunne supplere det 

som måtte mangle. 

Vedrørende 

landskapsbilde så 

er dette beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Forretning/kontor/industri 14 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg offentlig o_SKV 4,9 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 9,1 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 0,2 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
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Havneområde i sjø 2,7 daa 

TOTALT 31,2 daa 

    

Hensynssoner   

Hensynssone 

Sikringssone - frisiktsone 0,3 

Virkninger av plan 
Landskap og stedets karakter: 

Planen vil ha en negativ innvirkning på landskapsbildet. Med tanke på lokaliseringen av næringsområdet er det 

vanskelig å se tiltak som vil kunne reduseres de negative konsekvensene vesentlig. En redusering av foreslåtte 

høyder vil kunne bety noe, og det samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre.  

 

Planområdets beliggenhet gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. 

Dagens landskap med en fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil få et inngrep som gjør at dagens 

naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye 

tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse. Tiltaket vil i hovedsak påvirke 

landskapsbilde for vegfarende langs fv. 6476 og de nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset. Tiltaket vil også 

være synlig for den sørligste bebyggelsen på Dyrvik og områdene nord for Frøya næringspark.  

 

Transport, trafikk og trafikksikkerhet: 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 50 tonn og den har 

kun et kjørefelt med møteplass. I dag finnes det ikke et trafikksikkert tilbud for myke trafikanter langs 

Uttiveien.  

 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av båter og 

Servicebrygga med VVS, gulvproduksjon og bryggeri. Der er anslått en økning i ÅDT med 70 for lette kjøretøy 

og ÅDT-T med 10 tunge kjøretøy.  

 

Frøya kommune har tidligere vært i dialog med Statens vegvesen og Trøndelag Fylkeskommune som vegeier 

vedrørende Uttibrua og det å legge til rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet ble det konkludert med at 

utbygging på dette arealet kunne aksepteres da det ikke ville generere store mengder med trafikk. Det er 

allikevel ønskelig at det settes av areal til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 

I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør vegbelysning av fylkesveg 

over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdet med tanke på trafikksikkerhet og forventet økt trafikk 

i området. Det er derfor medtatt vegbelysning av fylkesvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter 

forbi næringsarealet. På deler av strekningen langs næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av 

både fylkesvei og ny foreslått vei inn til næringsarealet. 

 

Biologisk mangfold og naturmiljø: 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder naturmiljø for hele område som var tiltenkt etablert 

som næringsområde. Det vil si på begge sider av brua. Denne konsekvensutredningen av naturmangfold er 

vedlagt i sin helhet.  

 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i Frøya kommune, som er svært store og blir bare marginalt 

berørt av tiltaket. Inngrepene i skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert til å være en ubetydelig endring. 
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Det er søkt om utfylling i sjø, og denne søknaden er blitt godkjent. Det er gjennomført undersøkelser for å 

vurdere forholdene i bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har for miljøet. 

 

Etter opphevelsesvedtak av 24.04.2020 ble det etterspurt flere vurderinger av bla. hubro, storspove og oter, 

ettersom det var kommet inn mer informasjon samt observasjoner av disse artene. I disse vurderingene anses 

det at det biologiske mangfoldet og naturmiljøet vil bli forringet, men det er usikkert i hvor stor grad det vil bli 

påvirket. 

 

Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. Sundet har en 

bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste.  

 

Gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at det ikke vil 

påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. 

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan plasseres skjørt som 

demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Friluftsliv og folkehelse: 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som gjør at det kan 

være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

Området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er derimot for mange populært å ta bilder fra 

Uttibrua. Dette kan bli forringet av tiltak.  

 

Kulturminner: 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen registrerte 

kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Videre har fylkeskommunen vurdert at det er lite 

risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. 

 

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. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet støysonekart for anleggsvirksomhet og drift på næringsområdet. Ingen boliger vil havne i gul 

støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt i begge tilfeller.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på området vil 

være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til omgivelsene. Dersom annen drift, 

andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må det utføres nye vurderinger av støybildet. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på 900 meter. Trafo vil plasseres nordøst 

for området.  

 

Barn og unges interesser: 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket. Barn og unge på Uttian er i dag i stor grad avhengig av 

biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. En anser derfor at tiltaket vil ha liten påvirkning på barn og 

unges interesser med tanke på skoleveg, da det i dag organiseres skoleskyss.  
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Konsekvensutredning 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskriften angis hva som automatisk 

fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 10a; 

«Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av havner og havneanlegg» og 

Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. 

Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil 

kunne få konsekvenser for naturmiljø. Det er derfor foretatt en konsekvensutredning av naturmangfold.   

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke krav om utarbeiding 

av forslag til planprogram. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  
Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget).  

En har gjennom konsekvensutredningen for naturmangfold vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet 

og influensområdet. Feltarbeidet ble gjort på høsten da de fleste planter har visnet og kan være vanskelig å 

identifisere. Det er fra før registrert krevende planter som vill-lin og bakkestjerne i og i nærheten av 

planområdet. Dette ser imidlertid ut til å ha vært på vegens fyllingsmasser. Vegkanter kan i mange tilfeller ha 

en rikere flora en området rundt.  

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.  

 

Marin fauna og flora er ikke undersøkt annet enn i fjæresonen. Eksisterende informasjon om registrerte 

naturtyper er vurdert. Det er ellers ingen indikasjoner på at andre viktige marine naturtyper som f.eks. sterke 

tidevannsstrømmer eller store tareskogforekomster eksisterer her. Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine 

naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig, men vurdert ut fra kjent informasjon, topografi og det en kunne se 

ved befaringen, mener vi likevel det gir et godt nok beslutningsgrunnlag.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for hele området vurderes som godt nok i forhold til å sette en konsekvensgrad i forhold 

til metodikken i håndbok V712. 

 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt eventuelle verdier 

innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har sannsynligvis liten verdi for fugl, og 

dermed har det liten betydning som del av jaktområde for hubro. Den bruker meget store områder i den 

sammenheng på Frøya, Uttian og sjøområdet til disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som 

ikke vil bli påvirket av utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl 

observert. 

 

Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over fire uker i 

ankomst- og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og september i 2019. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og konsekvens av utbyggingen. 
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Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»).  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 

å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt nokkartlagt. Fugler 

som kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i vinterperioden kan bli påvirket, og er ikke kartlagt. 

Trolig er betydningen liten for fugl og effekten liten i forhold til negative konsekvenser. En har derfor ikke 

funnet grunn til å ta i bruk føre-var-prinsippet. 

 

Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og innbefatte generelle 

utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med mulig liten påvirkning og konsekvens 

av tiltaket. 

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning).  

Strandeng er en truet naturtype, blant annet på grunn av utbygginger. Frøya er likevel en kommune med svært 

lang kyststripe med mange områder som ikke er bygget ut og som utvilsomt har lignende strandenger i denne 

størrelseskategorien. 

 

Det er registrert skjellsand i planområdet, som bare blir marginalt berørt. Det er meget store forekomster av 

skjellsand i regionen, og disse kan ikke sies å på noen måte være truet. Skjellsand er heller ikke en rødlistet 

naturtype.  

 

Gyteområdet for torsk ble bekreftet av Havforskningsinstituttet i 2019. Gytefeltet strekker seg langs store deler 

av Øst-Frøya, og rogn herfra transporteres videre ut i Froan via strømmene i sjøen. 

 

I denne sammenhengen er det torsk som art i en økologisk sammenheng som vurderes, og ikke torsk som 

ressurs, da dette skal vurderes under tema naturressurser. Tiltaket vil mest sannsynlig bare ha små effekter på 

området, og vi kan ikke se at det vil kunne utgjøre noen målbar effekt for torsk i regionen. For å forhindre at 

lokaliteten blir vesentlig berørt av tiltaket, så er det viktig at avbøtende tiltak som siltskjørt, og at det ikke 

gjennomføres anleggsarbeider i gyteperioden, blir benyttet. 

 

Videre har det blitt gjort en ytterligere vurdering fra Natur og Samfunn vedrørende næringssøksområdet for 

hubro i planområdet. Denne vurderingen ligger nedenfor, og kan også sees i notatet om hubro. 

 

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i sjø samt kaier og 

bebyggelse i nærområdet. 

 

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett par hubro spesielt. 

Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i ulike inngrep som veiutbygging, hytte 

og industriutbygging og generelle inngrep i leveområdene til arten. En har også kunnskapsmangel om 

årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en viktig årsak til 

tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009). Dette tiltaket vil ikke påvirke hekkeplassen til ett hubropar, og vil 

i svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme paret. Siden nærområdet allerede er påvirket av 
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hytter, vei og bro helt inntil planområdet vil trolig merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite 

når den jakter på Uttian. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse). Tiltakshaver skal dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er 

urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i forhold til 

naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det 

må settes krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder. 

 

Det har videre blitt gjennomført to vurderinger av de opprinnelige tre områdene, Uttian, Skarpneset og 

Nordhammarvika, som ble vurdert for de aktuelle næringsaktørene som ønsker å etablere seg på Uttian. Den 

første vurderingen tar for seg de økonomiske, tidsmessige og næringsrelaterte aspektene ved valg av lokasjon. 

Ut i fra denne vurderingen kommer Uttian ut som det beste alternativet, grunnet god havning, kort 

etableringstid og en sentrumsnær beliggenhet. 

 

Den andre utredningen tar for seg naturmangfoldet, dets verdig og potensielle konsekvenser. Her ble Uttian 

rangert med stor naturverdi, men at både omfang og konsekvens av tiltaket vurderes til lite negativ. 

 

Begge vurderinger ligger vedlagt i sin helhet. 

 

Samlet vurdering: 

Grunnet den begrensede ankomståren over Uttibrua, så finnes det fortsatt utfordringer knyttet til 

trafikksikkerheten til og fra området. Det har blitt lagt inn både lys og fortau/gang- og sykkelsti i planforslaget. 

 

Det er i planforslaget lagt inn byggegrense mot veg på 10 meter, for å sikre muligheten for utvidelse av 

Uttibrua i fremtiden. Andre avbøtende tiltak som reduksjon av fart er også vurdert i planen. 

 

Ved første behandling av planen var det blitt gjort en konsekvensutredning av naturmangfoldet for et område 

på 250 daa. Dette området ble siden redusert til grove 31 daa etter tidlig involvering av sektormyndigheter. I 

denne vurderingen ble konsekvensgrad satt til å være minus en, på en skala som går fra minus fire til pluss fire. 

Dette indikerer at det vil bli noe miljøskade for delområdet.  

 

I førstegangsbehandlingen ble det vurdert av Rambøll/Natur og Samfunn at hubrolokaliteten ikke ville bli 

påvirket, og trengte derfor ingen videre vurdering. Dette ble ikke kommentert av FM i den påfølgende 

høringsrunden, og det ble derfor ikke gjort noen videre vurdering av tiltakets påvirkning med tanke på hubro. 

 

Etter egengodkjenning og klagebehandling, hvor egengodkjenning ble opphevet, så har det blitt innhentet nye 

vurderinger av henholdsvis hubro, storspove, oter, fisk og bunndyr samt en vurdering av alternative lokasjoner. 

 

Den nærliggende hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt planområdet. Med en 

rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til fire aktive reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den 

endelige sluttbehandlingen. 
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Årsaken til at området rundt Ellingssundet er rangert som et svært viktig område for den nærmeste 

reirlokaliteten, er at det store antallet byttedyr som oppholder seg i området rundt Litlsørøya gjør dette til et 

svært rikt næringsområde for hubro. 

 

Det har blitt skrevet et notat angående hubro av Natur og Samfunn. I dette notatet så skrives det at området 

utgjør en mindre del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres det at planområdet i liten eller 

ingen grad har områder som gir spesielt gode forhold for vadefugler, ender, måker og gjess. Eventuelle dyr som 

bruker planområdet vil kunne flytte seg til lignende områder i nærheten. 

 

Utenom informasjonen fra Natur og Samfunn sitt notat, så har kommunen og fylkesmannen mottatt ytterligere 

informasjon angående hubro. 

 

I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i et 

forskningsarbeid ledet av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. Takseringen av den nærliggende 

lokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er den med størst tetthet og variasjon av byttedyr for 

hubro. I tillegg er dette et område som ligger geografisk nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen 

når den skal finne mat. Med bakgrunn i observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil øyene rundt planområdet 

kunne defineres som et av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. 

Skulle næringsgrunnlaget forsvinne, så er sannsynligheten stor for at lokaliteten vil kunne oppleve færre 

suksessfylte hekkinger, og i verste tilfelle bli forlatt. 

 

Natur og Samfunn sin vurdering stemmer når en ser på området som ligger direkte innenfor 

planavgrensningen, men trekker man med nærliggende områder, som på sydsiden av Uttiveien, så øker 

usikkerheten. Ved etablering av et område som dette, hvor det finnes vannføring og bevegelser, så bør en ta 

med et større område enn det som er avgrenset i plan, ettersom tiltak innenfor planområdet vil skape 

ringvirkninger til nærliggende områder. 

Hubropopulasjonen på Frøya har vært systematisk overvåket siden 1999. Siden 2016 representerer lokaliteten 

ved Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det er årlig ungeproduksjon med høy 

overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg i andre territorier på Frøya. (M. Pearson) 

 

Denne informasjonen har i høringsperioden også blitt sitert og kommentert i de mottatte merknadene for saken. 

 

Ved en utbygging av det planlagte området, så er det stor usikkerhet om hvordan artene som i dag oppholder 

seg i området vil bli påvirket. Det er vanskelig å forutsi om byttedyrene for hubro vil fortsette å oppholde seg i 

området, eller om næringsforholdene som gjør området så attraktivt vil forsvinne. 

 

Det har videre blitt vurdert virkninger på storspove og oter, som begge står på rødlisten, samt en ekstra 

vurdering av sjøfugl og havbunn. 

 

Både storspove og oter har blitt vurdert til å bli lite påvirket, ettersom det vurderes at arealene innenfor 

planområdet er av liten betydning for disse artene. Likevel finnes det usikkerhet rundt de påvirkninger som 

tiltaket vil ha utenom planområdet, og hvordan dette vil påvirke de nevnte artene. Ettersom både storspove og 

oter er mer eller mindre vanlig over hele Frøya, så vil påvirkningene totalt sett ha mindre innvirkning på de 

nevnte artene, i motsetning til hubro. 

 

Vedrørende sjøfugler og sjøbunn, så vurderes det at konsekvensene for akkurat de områdene som fylles ut er 

små, ettersom planområdet ikke inneholder store mengder skjellsand eller grunne områder. Selve Ellingsundet 

hvor det finnes en tidevannstrøm vil bli lite påvirket, og det finnes flere grunne områder på Uttian som 

vurderes til å være bedre enn det som finnes innenfor planområdet. Biologen som har skrevet disse 
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vurderingene henviser til at om det ønskes en enda mer detaljert utredning, så må det utføres ytterligere 

undersøkelser og befaring av eksperter i de aktuelle fagfeltene. 

 

Gytefeltet for torsk, som ble verifisert av Havforskningsinstituttet i 2019, er del av et større gyteområde som 

strekker seg langs Øst-Frøya, hvorpå rogn fraktes med strømmen ut i Froan. Planområdet er en liten del av 

dette totale området, men det ansees at avbøtende tiltak bør implementeres i anleggsperioden for å sikre 

gytefeltet. 

 

Det er forsøkt å redusere de negative konsekvensene på landskapsbildet ved at bygningsmassen skal ha en 

nøytral fargesetting. I anleggsfasen kan en utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen, eller det kan plasseres 

skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Saken på Uttian har utviklet seg til en svært kompleks og vanskelig sak. På den ene siden står de tungtveiende 

naturmangfoldsverdiene som er beskrevet så langt. På motsatt side står de samfunnsnyttige interessene av 

planforslaget. 

 

Administrasjonen ser at det er et kritisk behov for areal til næringslivet i kommunen, med flere spredte planer 

og etableringer rundt om i kommunen. Det legges opp til at det skal gjennomføres en større gjennomgang av 

næringsarealer, for å kunne tilrettelegge bedre for fremtidens vekst, men dette er et arbeide som vil ta tid. 

 

Når det gjelder Uttian Næringsområde, har planarbeidet inkl. konsekvensutredninger vært omfattende og 

detaljert, og i vår mening i en omfatning som overskrider det vi mener er normalt. Etter flere års arbeid, der 

kommunen har avsatt ressurser i form av eget arbeid og til kjøpte tjenester, står vi overfor en situasjon som vi 

har hatt vansker med å håndtere. Vi har – i prosessen – hatt tett dialog med sektormyndighetene, spesielt med 

Fylkesmannen, og har ut i fra tilbakemeldinger tatt nye steg frem mot behandling av reguleringsplan. Det 

inkluderer også erverv av området. Derfor er det ekstra vanskelig å akseptere de endelige tilbakemeldingene fra 

Fylkesmannen, inkl. innsigelsen. 

 

Frøya kommune er en kommune i vekst. Det gjelder både vekst i befolkning og vekst i næringslivet. Vi har 

behov for nye boligområder og nye næringsområder. Næringsaktørene har tydelige krav og definerte behov. 

Noen har behov for sjønære areal andre sentrumsnære, begge deler eller ingen av dem. Dette er noe som 

kommunen må forholde seg til og legge til rette for. Sjønære areal er pr. definisjon i strandsona og ofte tiltak i 

sjø. Den planlagte prosessen som skal gjennomføres i kommunen må inkludere sektormyndighetene. Vi er klar 

over at prosessen kan bli utfordrende, men vi må ta den. Skal Frøya kommune overleve i konkurransen med 

andre kommuner i Norge og regioner i andre land, må vi legge forhold til rette for at foretak etablert i 

kommunen får mulighet til å ekspandere, da innenfor rimelige grenser og krav til tiltak. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget detaljregulering 

for Uttian næringsområde (planid: 5014201813) tas til mekling, jf. PBL § 5-6. 
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/ Kommunestyret  

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar Kommunal Planstrategi 2020 – 2024, jmf. Plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 07.09.2020 sak 22/20 

 

Vedtak: 

 

 Frøya eldre- og brukerråd støtter Formannskapet i Frøya kommune om å offentliggjøre kommunal planstrategi 

2020-2024 i 30 dager før vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.08.2020 sak 193/20 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2020-2024 i 30 dager før 

vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

Kommunal plan for kulturminner (kulturminneplan) skal også legges inn i plan for revidering i planperioden.  

Det bes om at arbeidet med strategisk næringsplan og temarullering næring kommuneplanens arealdel kjøres 

parallelt og igangsettes så raskt som mulig.  

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 18.08.20: 
 

Følgende forslag til tilegg i vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Kommunal plan for kulturminner (kulturminneplan) skal også legges inn i plan for revidering i planperioden.  

Det bes om at arbeidet med strategisk næringsplan og temarullering næring kommuneplanens arealdel kjøres 

parallelt og igangsettes så raskt som mulig.  
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Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.04.2020 sak 98/20 

 

Vedtak: 

 Formannskapet i Frøya kommune vedtar at det skal utarbeides en kommunal planstrategi for perioden 

2020-2024, jamfør plan- og bygningslovens §10-1.  

 Arbeidet utføres i samsvar med fremdriftsplan beskrevet i saksframlegg. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024  

2. Merknadsbehandling planstrategi 

3. Samlet kunnskapsgrunnlag 

4. Høringsuttalelse DSB, 24.08.2020 

5. Høringsuttalelse SVV, 03.09.2020 

6. Høringsuttalelse Frøya eldre- og brukerråd, 07.09.2020 

7. Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune, 10.09.2020 

8. Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning m. bergmesteren, 16.09.2020 

9. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, 12.09.2020 

10. Høringsuttalelse NVE, 23.09.2020 

 

Saksopplysninger:  

 

Om lovbestemmelsen  

Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1: 

 

Kommunal planstrategi  

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 

kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden.  

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. (…)  

 

Prosess  

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 98/20 oppstart av utarbeidelse av kommunal 

planstrategi for planperioden 2020-2024.  
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Etter dette vedtaket er det kjørt en administrativ prosess ledet av kommuneplanlegger for 

utarbeidelse av kommunal planstrategi med utfordringsbilde og vurdering av rullering av 

kommunale planer.  

 

I tillegg ble det sendt ut invitasjon til sektormyndigheter og nabokommuner med oppfordring til å 

komme med innspill til planstrategien. Det kom innspill fra ti av de forespurte aktørene. Disse ble 

innarbeidet i planstrategien. 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtok deretter i sak 193/20 å offentliggjøre planstrategien i 30 

dager, så sektormyndigheter og innbyggere kunne komme med innspill. I tillegg ønsket 

Formannskapet å inkludere en kulturminneplan på listen over nye planer, for å få til en helhetlig 

forvaltning av kommunens kulturminner. 

 

I løpet av høringsperioden kom det inn syv innspill, som alle er blitt svart ut i den vedlagte 

merknadsbehandlingen. 

 

Utarbeidet planstrategi ligger vedlagt, samt kunnskapsgrunnlag, merknadsbehandling og innspill 

mottatt i løpet av høringsperioden. 

 

Vurdering:  

 

Det tilrådes at Frøya kommune vedtar kommunal planstrategi 2020-2024, jamfør plan- og 

bygningslovens § 10-1. 
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GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen tas til følge.  

2. Vedtak av 18 august 2020 (sak 194/20) oppheves 

3. Tiltakshaver oppfordres til å innarbeide omsøkte tiltak i en reguleringsplan for området.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.08.2020 sak 194/20 

 

Vedtak: 

1.  Formannskapet gir dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens LNF-formål, 

Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for 

fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt.  

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

3.  Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt, fordelene ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene: 

   - Sammenstilling av eksisterende (naboeiendom) næringsareal. 

   - Utvidelse av allerede eksisterende næringsareal. 

   - Nabotomt har etablert fylling i sjø. 

   - Ikke vesentlig inngripen i LNF-område. 

      - Polstring av utfylling i sjø, samt foreta geotekniske undersøkelse av grunn. 

      - Tiltaket vil gi nye arbeidsplasser. 

 

4.  Begrunnelse: 

   - LNF, tiltaket vil ikke tilsidesette allmenn ferdsel i område da det allerede er fylling i sjø, og ikke 

vesentlig ingrepen i LNF-område. 

   -  allmennhetens interesser,  tiltaket vil ikke vesentlig hindre at tilgjengeligheten til sjø.   - Tiltaket 

vil ikke få innvirkning på bestemmelsen om å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til området av 

natur og friluftsinteresser   

 

Enstemmig. 
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Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1.  Formannskapet gir dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens LNF-formål, 

Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for 

fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt.  

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

3.  Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt, fordelene ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene: 

   - Sammenstilling av eksisterende (naboeiendom) næringsareal. 

   - Utvidelse av allerede eksisterende næringsareal. 

   - Nabotomt har etablert fylling i sjø. 

   - Ikke vesentlig inngripen i LNF-område. 

      - Polstring av utfylling i sjø, samt foreta geotekniske undersøkelse av grunn. 

      - Tiltaket vil gi nye arbeidsplasser. 

 

4.  Begrunnelse: 

   - LNF, tiltaket vil ikke tilsidesette allmenn ferdsel i område da det allerede er fylling i sjø, og ikke 

vesentlig ingrepen i LNF-område. 

   - allmennhetens interesser, tiltaket vil ikke vesentlig hindre at tilgjengeligheten til sjø.   - Tiltaket vil 

ikke få innvirkning på bestemmelsen om å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til området av natur 

og friluftsinteresser   

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens LNF-formål, 

Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for 

fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Falt enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 123/20 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny behandling i 

planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny behandling i  

    planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 



Saknr: 259/20 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Dordi Hammer. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 36/20 

 

Vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og planformålet FFNF i KDP, 

som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for å se på  

muligheten til å regulere området. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

(Gamle) Kommuneplanens bestemmelser, 15. februar 2011.  

Gjeldende kommuneplan finner dere her 

Gjeldende kommunedelplan finner dere her  

Søknad om tillatelse til fradeling, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 26.november 2019 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 3.desember 2019 

Melding om vedtak, oversendt søker 12.desember 2019 

Klage, 20.desember 2019 

Kommunen etterspør klagebegrunnelse, 31. januar 2020 

Klage med begrunnelse, 28. februar 2020 

Innsigelser til nabovarsel, 11.juli 2019 

Søknad om tillatelse til tiltak, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 11.februar 2020 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 18.februar 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker 19.februar 2020 

Saksfremlegg klage på dispensasjonsavslag, 28.april 2020 

Saksprotokoll klage på dispensasjonsavslag, 30.april 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker 14.mai 2020 

Høringsuttalelse dipsensasjonsbehandling fra Trøndelag Fylkeskommune, 5.juni 2020 

Høringsuttalelse dipsensasjonsbehandling fra Kystverket, 5.juni 2020 

Frarådning dipsensasjonsbehandling fra Fylkesmannen i Trøndelag, 8.juni 2020 

Henvendelse fra NVE, 9.juni 2020 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 16.juli 2020 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 18.august 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker, 31. august 2020 

Klage på vedtak om dispensasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag, 21.september 2020 

Beslutning om utsatt iverksetting av vedtak, samt orientering om mottatt klage, oversendt søker, 23.september 

2020 

Purring på uttalelse til klage, oversendt søker 15.oktober 2020 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

FMT- Fylkesmannen i Trøndelag 

FSK- Formannskapet  

HOAT- Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester  

KPA- Kommuneplanens arealdel 
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KDP- Kommunedelplan 

LNF- Landbruks-, natur og friluftsområde 

NVE- Norges vassdrag- og energidirektorat 

TFK- Trøndelag fylkeskommune 

 

Klagefrist og klageinteresse:  

Orientering om vedtak ble oversendt Fylkesmannen i Trøndelag (FMT) den 31.august 2020. FMT påklaget 

vedtaket den 18.september 2020. Klagen er vurdert fremsatt rettidig jf. fvl. § 29 første ledd. Fylkesmannen i 

Trøndelag har rettslig klageinteresse jf. pbl. § 1-9 tredje ledd.   

 

Saksopplysninger:  

Den 5. september 2019 mottok Frøya kommune søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-

området i Kommunedelplanen for Sistranda, samt dispensasjonssøknad fra forbudet mot tiltak langs sjø og 

vassdrag i pbl. § 1-8, for fradeling og sammenslåing av eiendom med gnr. 20, bnr. 14 og bnr. 4.  

 

Samme dag mottok kommunen søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i 

Kommunedelplanen for Sistranda, samt fra forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag i pbl. § 1-8, for tiltak som 

bestod av utfylling i sjø, rivning av eksisterende naust og oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg på 

eiendom 20/14 (4).  

 

Ansvarlig søker Norgeshus AS, søker på vegne av tiltakshaver, KI Eiendommer AS. Søker ønsker å fradele en 

parsell av eiendom med gnr. 20 bnr. 4 og slå den sammen med eiendom med gnr. 20, bnr. 14. KI Eiendommer 

AS er hjemmelshavere til begge eiendommene. Hensikten bak delingen er utfylling i sjø og utbygging av 

næringsbygget som ligger på eiendom 20/14 i dag.  

 

Tiltaket er nabovarslet jfr. Pbl. § 21-3. Det er innkommet merknader til saken fra Cathrine Sæther Klevjer og 

Sigrun Sæther, hjemmelshavere av gnr. 20, bnr. 11, datert 26.08.2019, samt fra Statens Vegvesen.   

 

Merknadene fra eierne av 20/11 knyttet seg i hovedsak til inngripen i strandsonen, at området vil fremstå som 

et industriområde, maksimal utnyttelse av tomten, fyllingsfot blir for nære tomtegrensen, høyde på bygg er for 

dominerende i forhold til eksisterende bebyggelse, forringelse av utsikt, redusering av naboeiendommers verdi, 

forringelse av strandsonen som rekreasjonsområde, hinder av allmenn ferdsel, samt fare for at strandsonen blir 

helt gjenbygd.  

 

Merknadene fra Statens vegvesen, forvalter av Fylkesveg 714, datert 28.08.2019 går ut på bruk av avkjørsel og 

avstand til vei.  

 

Søkers kommentar til merknader – Norgeshus, datert 05.09.2019:  

«Det påpekes i merknaden at areal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagt nabovarsel til 

søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en misforståelse.  

Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealet for tomtestørrelsen som søkes om 

sammenslåing med 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha et planert areal på ca. 800 m2.  

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser ut i sjø skal føres 

vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt tomteareal fra 6.251 m2 til 6.356 m2 som 

bemerkes av nabo.  

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger tilknyttet fradelingsaken, men gjør 

oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme fells avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 20/14 og av 

Rabben Marina, eiendom 19/125, slik det kommer fram i tomtekartet (vedlegg D-3).  

Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser knyttet til fylkesvegene i Trøndelag, og at 

det i denne saken kreves en byggegrense på minimum 12 meter fra midten av fv.714. Dette gjelder også 

parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til grunn i søknad om tiltak som vedlegg D-1, viser 

parkering parallelt med fv. 714. Det opplyses herved at avstanden til midten av vegen er over 12 meter.  

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere.» 

 

Dispensasjonssøknaden ble i den første behandlingen ikke forelagt andre myndigheter jfr. pbl. § 21-5.  

Det følger av pbl. § 19-1 at før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og pbl. § 1-8, skal saken sendes på 

høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt. Opprinnelig innstilling fra 
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Kommunedirektøren var at det ikke skulle gis dispensasjon som omsøkt. Det ble derfor ikke vurdert som 

nødvendig å sende søknaden på høring til andre myndigheter.  

 

Dispensasjonssøknaden for fradelingen ble behandlet i FSK den 3.desember 2019 (sak 187/19), hvor søknaden 

ble enstemmig avslått.  

 

Klage på avslaget ble oversendt kommunen 20.desember, med supplerende informasjon den 28. februar 2020.  

 

Dispensasjonssøknaden for utfylling i sjø, rivning av naust og tilbygg til eksisterende næringsbygg ble 

behandlet i FSK den 18.februar 2020 (sak 36/20) hvor søknaden ble enstemmig avslått.  

 

Klage på vedtaket ble oversendt kommunen 28. februar 2020.  

 

Den 5.mars 2020 blir kommunen kontaktet av Fylkesmannen i Trøndelag hvor de ber om å få oversendt 

dispensasjonsvedtaket i sak 19/1754. Dette blir oversendt samme dag.  

 

Kommunen behandlet klagen på de to dispensasjonsavslagene i FSK den 30.april 2020 (sak 123/20).  

Kommunedirektørens innstilling var at klagene ikke skulle tas til følge og oversendes Fylkesmannen i 

Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

Følgende vedtak ble fattet av FSK:  

«Formannskapet støtter klager. Formannskapet ber om at de påklagede sakene som gjelder dispensasjonen tas 

opp til ny behandling i planutvalget etter at høring er gjennomført.» 

Saken ble deretter sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling.  

 

Dispensasjonssøknadene ble sendt på høring til Trøndelag Fylkeskommune (TFK), Kystverket og 

Fylkesmannen i Trøndelag den 13.mai 2020. Den 9.juni 2020 fikk kommunen oversendt henvendelse fra 

Norges vassdrag- og energidirektorat med forespørsel om å få søknadene oversendt. Dette ble oversendt den 

11.juni 2020, kommunen har etter dette, ikke mottatt merknader eller uttalelse fra NVE.  

 

TFK og Kystverket hadde ingen innsigelser til dispensasjonene. FMT frarådet at det ble gitt dispensasjon da 

tiltaket i helhet ble vurdert for stort til å avgjøres i en dispensasjonssak. FMT ba om å bli orientert om evt 

positivt vedtak og ville deretter vurdere å påklage vedtaket.  

 

Dispensasjonssøknadene ble igjen behandlet i FSK den 18.august 2020 (sak 194/20).  

FSK fattet vedtak om at dispensasjon ble innvilget. Vedtaket om dispensasjon ble påklaget av Fylkesmannen i 

Trøndelag i klage av 18.september 2020.  

 

Kommunen vurderte at omsøkte området er et viktig friluftsområde, samt at en utfylling i sjø og grunnarbeider 

på tomt vil kunne medføre uopprettelig skade eller tap som ikke kan tilbakeføres, og besluttet utsatt iverksetting 

av vedtak til endelig klagebehandling er avgjort, jf. fvl. § 42.   

 

Underrettelse om mottatt klage, beslutning om utsatt iverksettelse, samt anledning til å kommentere klagers 

anførsler ble oversendt søker den 23.september 2020, med frist for uttalelse satt til 14.oktober 2020. 

Kommunen mottok ingen uttalelse fra søker innen fristen og purring med ny frist for uttalelse satt til utgangen 

av 16.oktober 2020, ble oversendt søker 15.oktober 2020. Søker har fremdeles ikke kommentert klagen.  

 

 

Planstatus:  

Eiendom 20/4 som søkes slått sammen med eiendom 20/14, hvor omsøkte tiltak ønskes utført på, befinner seg i 

et område som i kommunedelplanen for Sistranda (PlanID 1620201508) er avsatt til LNFR- areal for 

nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag.  

 

I AR5 er parsellen av eiendom 20/4 registrert som fulldyrket jord.  

Området i sjø som ønskes utfylt er i kommunedelplanen avsatt til kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller 

uten tilhørende strandsone (FFNF).  
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Oversiktsbilde, omsøkte parsell av 20/4 som ønskes slått sammen med 20/14. Omsøkte område markert i rødt 

 

Rettslig utgangspunkt: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan oppheve eller endre 

vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr. fvl. § 33 andre ledd.  

 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «rettighetslov». Med dette menes at tiltakshaver har krav på å få tillatelse 

dersom det man søker om ikke er i strid med de materielle bestemmelser nedfelt i lov eller plangrunnlag, jf pbl 

§ 21-4 første ledd.  

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes 

til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke områder som ikke skal bebygges. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, kommunen og 

sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende arealplan er et resultat av en 

omfattende prosess med stor medvirkning.  

 

Det er krav om detaljregulering før tiltak i alle områdene som nevnes i KPA § 3.1. Formålet med denne 

bestemmelsen, og kravet om regulering, er at utvidelse og nyetableringer i disse områdene skal foregå på en 

kontrollert måte. 

 

I områder der to planer overlapper, er det planen med høyest detaljeringsgrad som gjelder fremfor den med 

lavest. I området disse to eiendommene befinner seg, er det  

Kommunedelplanen for Sistranda (planid: 1620201508) som er gjeldende plan.  

Kommunedelplanen er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Det 

følger av kommuneplanen § 25.1 at arealbruken i området styres av vedtatt kommunedelplan.  

 

Det følger av formålsbestemmelsene til pbl. at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar med 

lov, forskrift og planvedtak, jf. pbl § 1-1 3.ledd.  

 

Klage: 

Klager anfører i all hovedsak at det samlede tiltaket er av en slik art og omfang at det ikke kan avgjøres 

gjennom dispensasjonsbehandling, men at det burde utarbeides en reguleringsplan, hvor man også får 

muligheten til å utrede flere forhold som FMT mener er for dårlig belyst og vurdert i denne saken (se vedlegg 

for klagen i sin helhet).   

 

Kommunedirektørens vurdering:  
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Kommunedirektøren er positiv til at private aktører tar initiativ til å bidra til utvikling av kommunen. 

Eiendommen hvor hoveddelen av omsøkte tiltak skal foregå (det som i dag er parsell av 20/4) er imidlertid i 

KDP avsatt til LNFR- og Kombinert formål i sjø og vassdrag (FFNAF), samt at det er innenfor dele- og 

byggeforbudet i strandsonen jf. pbl § 1-8.  

Det følger av St.mld. nr. 26 (2006-2007) at byggeforbudet skal håndheves strengt i strandsonen. Utbygging skal 

skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av enkeltvedtak.  

 

Eiendommen er avsatt til LNFR og nesten hele eiendommen er i tillegg registrert med fulldyrket jord. 

Jordvernet er vesentlig innskjerpet, jf. Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi i 2015. Særlig skal 

jordvernet praktiseres strengere når det gjelder formål som bolig, næring og fritid. Det skal med andre ord 

svært store samfunnsinteresser til for at jordvernet skal måtte vike.  

 

Planlagt utfylling i sjø er også, etter kommunedirektørens vurdering, av så stort omfang at det ikke anses 

forsvarlig å gi dispensasjon, men at slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. 

En reguleringsprosess sikrer en helhetlig og oversiktlig plan for hele området. Ved en reguleringsplan får 

sektormyndigheter og innbyggerne mulighet til å uttale seg om saken og komme med merknader. Dette vil 

åpne for en mer demokratisk prosess, samt en forutsigbarhet man ikke oppnår gjennom en 

dispensasjonssøknad. For å sikre sektormyndighetenes og innbyggernes interesser har Frøya kommune 

signalisert at det er ønskelig at tiltak i størst mulig grad skal tas gjennom en planprosess fremfor 

enkeltdispensasjoner.  

 

Kommunedirektøren anbefaler derfor søker å igangsette en detaljregulering av området ettersom kommunen 

ikke er motstander av tiltaket, men ønsker å sikre en god og riktig behandling av saken.  

 

Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-områder er å bevare landskaps- og jordbrukshensyn, naturen og 

friluftsinteresser, samt sikre allmenn ferdsel.  

 

Det søkes dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i pbl. § 1-8, samt kombinertformålet (FFNAF) i sjø i KDP.  

 

Hensynet bak bestemmelsen om bygge- og deleforbud i strandsonen er at allmennhetens tilgang til, og ferdsel i 

sjø skal bevares. Ved utbygging i strandsonen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne hensyn.  

 

Hensynet bak bestemmelsen FFNAF er å hindre utbygging av installasjoner og tiltak som er til hinder for 

ferdsel og utbygging i områder som er av natur- friluftsinteresse. Områder av allmenn interesse skal ikke 

privatiseres, og tiltak skal ikke være til hinder for adkomst til områder av allmenn interesse.  

Kommunedirektøren vurderer at omsøkte tiltak helt klart vil medfører en ytterligere privatisering av 

strandlinjen i området.   

 

Dispensasjoner skal behandles etter reglene i pbl. Det er vilkårene i pbl. § 19-2 som må være oppfylt for at det 

skal kunne gis dispensasjon. Paragraf 19-2 inneholder to kumulative vilkår som må oppfylles. Første vilkår sier 

at hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke må bli 

vesentlig tilsidesatt. Andre vilkår sier at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering.  

 

Det er kommunedirektørens vurdering at tiltenkte tiltak vesentlig vil tilsidesette arealformålene.  

 

Ettersom det første vilkåret ikke er vurdert oppfylt, ser ikke kommunedirektøren det hensiktsmessig å vurdere 

vilkår nummer to.  

 

Dersom klagen ikke tas til følge, må den oversendes FMT som ordinær klagsak. Fylkesmannen vil deretter be 

om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner settesfylkesmann.  

 

Konklusjon:  

Kommunen er forpliktet til å følge strategi for differensiert strandsoneforvaltning som sier at det ved vurdering 

av dispensasjoner skal legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, og terskelen for å gi 

dispensasjon skal være særlig høy.  
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Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket vesentlig tilsidesetter planformålet, og det kan dermed ikke 

gis dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 2. ledd.  
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HØRING - SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERGEKAIER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at følgende skal være kommunens uttalelse til fylkesrådmannen i Trøndelag 

sin innstilling i sak «høring om servicenivå og prinsipper for ferjekaier i Trøndelag fylke» behandlet i 

Hovedutvalg for transport 2019-2023 i møte den 23.09.20, sak 52/20: 

 

1. Frøya kommunestyre forutsetter at Dyrøy fergeleie fortsatt har status som knutepunkt for 

vegforbindelsen langs fylkesvegnettet Fv 6466 og hvor følgende tiltak etableres og utbedres: 

 1.1. Tilstrekkelige biloppstillingsplasser for ferge med kapasitet på 40 biler. 

 1.2. Utvide parkeringsplasser i tråd med tidligere avtale og i hht reguleringsplan  for 

området. 

1.3. Dedikerte parkeringsplasser for HC, langtidsparkering, tungbilparkering, pendlere og 

tjenesteleverandører til øyrekka. 

 1.3. Asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser. 

1.4. Universelt utformet venterom med wc, infotavle, sanntidsinformasjon.  

 1.5. Snuplass og trafikksikker av-/påstigning for buss. 

1.6. Det bes om at detaljprosjektering for ovennevnte tiltak gis høy prioritet i 

fylkeskommunen. 

   

 

2. Frøya kommunestyre forutsetter at Hovedutvalg for transport 2019-2023 hensyntar og 

implementerer de innspill som er fremmet av Frøya kommune i denne sak, i den videre saksgang 

på fylkesnivå. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

20/2229-1 BREV FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AV 021020 

20/2229-2 HØRING – SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERJEKAIER – SAK  

  52/20 – HOVEDUTVALG FOR TRANSPORT 2019-2023 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndelag fylkeskommune, avdeling Samferdsel-team Infrastruktur har ved brev av 02.10.2020 oversendt 

Høring servicenivå og prinsipper for ferjekaier i Trøndelag fylke. 

 

Bakgrunnen for oversendelsen er Fylkesrådmannens innstilling i sak 52/20 behandlet av Hovedutvalg for 

transport 2019-2023 i møte den 23.09.2020. 
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./. Vedtaket består av 15 sider og følger som vedlegg til denne sak.    

 

I oversendelsesbrev fra Trøndelag fylkeskommune vises det til liste over hvilke høringsinstanser som har 

mottatt ovennevnte skriv. 

Høringsfrist er satt til 30.10.2020 og saken vil bli behandlet i Hovedutvalg for transport 25.-26.11.2020. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vil gi uttrykk for at det er gitt svært kort høringsfrist i en så viktig sak som 

fylkeskommunen nå har sendt på høring og vil bemerke at saken skulle ha vært behandlet i flere underinstanser 

i kommunen i tillegg til formannskap og kommunestyre. Med den korte svarfrist høringen legger opp til, er det 

dessverre ikke mulig å få full bredde i høringen, sett utifra vårt synspunkt. Dette er viktige medaktører som 

direkte eller indirekte har viktige innspill til denne saken. Frøya kommune er imidlertid i dialog med 

Fylkeskommunen i angjeldende sak og opplever at fylkeskommunen legger opp til konstruktive tiltak og 

progresjon i drøftinger og tiltak hva gjelder fergeleiet på Dyrøya og øvrige anløpsssteder i Nord- og Sør-væran.   

Frøya kommune vil uavhengig av denne høringen følge opp denne dialogen fortløpende for å komme fram til 

en helhetlig og god løsning på utfordringsbildet vi har hatt i 14 år, da anløpssted for hurtigbåt og fergeanløp ble 

endret i Frøya kommune i 2006 med felles anlegg på Dyrøya. 

 

Innledningsvis er Kommunedirektøren tilfreds med at Trøndelag fylkeskommune vedtar prinsipper for 

servicenivå på fergekaier i fylket, men vil bemerke at utgangspunktet før et slikt prinsippvedtak vedtas, må 

være basert på et mere likt utgangspunkt med tanke på eksisterende fasiliteter for de angjeldende fergeleier. 

Ved gjennomgang av de aktuelle fergeleier i vedlagte sak fra Fylkesrådmannen erfares det at utgangsunktet er 

veldig ulikt med tanke på opparbeidede parkeringsplasser, oppstillingsplasser, omstillingsplasser, venterom 

osv. 

 

Innledningsvis opplyser Trøndelag fylkeskommune følgende i sitt oversendelsesbrev: 

 

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har et helhetsansvar for ferjekundene og ønsker en dialog med 

fylkespolitikere, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner om hvordan vi sammen med andre 

offentlige- og private eiere bør tilrettelegge og forvalte landinfrastrukturen i tilknytning til ferjekaier. 

 

Fylkesrådmannen opplyser i sitt saksframlegg at ferjekaiene og hurtigbåtkaiene er knutepunkter for 

samferdselen i Trøndelag, noe Kommunedirektøren fullt ut kan slutte seg til.  Videre opplyses det at dagens 

forvaltning av infrastruktur ved ferjekaier preges av kvalitetsforskjeller både på fysiske forhold og på service 

overfor kundene.  Parkeringsareal i tilknytning til ferjekaiene er tradisjonelt blitt dimensjonert etter lokale 

behov og muligheter, og driftet og vedlikeholdt av eier. 

 

Kommunedirektøren deler fylkesrådmannens erkjennelse i at infrastruktur ved fergekaiene er preget av 

kvalitetsforskjeller på fysiske tiltak og servicenivå overfor brukerne.  Fylkesrådmannens påstand om at 

parkeringsarealer er blitt dimensjonert etter lokale behov og muligheter, er ikke et synspunkt 

Kommunedirektøren kan dele, da Frøya kommune over flere år har rettet henvendelser, invitert til befaringer 

og møter med fylkeskommunen i den hensikt i å få opparbeidet tilstrekkelig med oppstillingsplasser for ferje-

/båtanløp på Dyrøya og tilstrekkelige parkeringsarealer, snuplass for buss og venterom for de reisende.  

 

I denne forbindelse vil Kommunedirektøren opplyse følgende: 

 

 Dyrøy fergeleie ble etablert i mai 2006 med felles kaianlegg for ferge- og båtanløp for reisende fra fast-

Frøya og ut til øyene: Mausund, Sula, Bogøya, Sørburøya, Gjæsingen, Sauøya og Halten.  Dyrøy ble 

dermed en samfunksjon for ferge og båt som tidligere var lokalisert med båtforbindelse fra Sistranda. 

 

 Det har fra oppstart av dette knutepunktet vært mangel på tilstrekkelige oppstillingsplasser i forhold til 

antall biler som er tillatt på ferge på hvert anløp.  Det er p.t. 8 biloppstilligsplasser ved ferjeleiet mens 

ferge har plass til 15 biler.  Bare dette forholdet viser at det er mange oppstillingsplasser som mangler 

ved fergeoppstillingsplassen. 
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 Det har oppstått behov for flere parkeringsplasser enn hva hadde vært tilfelle hvis det hadde vært 

større kapasitet på ferge.  Det er utarbeidet reguleringsplan for området som er vedtatt i mars 2019 og 

som viser en god utnyttelse av området ved Dyrøy fergeleie der man legger opp til langt flere 

parkeringsplasser.  Kommunen har ved flere anledninger oppfordret fylkeskommunen til å asfaltere og 

merke opp dagens parkeringsplass. Dette vil også medføre at arealene vil få en langt bedre utnyttelse 

og logistikk enn hva tilfelle er p.t. 

 

 Frøya kommune har med bakgrunn i forannevnte utfordringer også opparbeidet fjernparkering i 2019 

for å avhjelpe trafikkutfordringene ved Dyrøy fergeleie. 

 

 Videre har Frøya kommune etter flere års henvendelser etablert et venterom med wc ved Dyrøy 

fergeleie, noe som er et fylkeskommunalt ansvar. 

 

 Idet Dyrøy fergeleie også er felles anlegg for hurtigbåtanløp til Nord-værene (Sørburøy, Sauøy, 

Gjæssingen og Halten) samt kombinertløsning båt/ferge til Sør-værene (Bogøya, Mausund og Sula), 

har Frøya kommune måttet besørge toalettfasiliteter for reisende på disse anløpsstedene samt engasjert 

personell for mottak av hurtigbåt. 

 

 Området ved Dyrøy fergeleie består av kryssende veier ut til Sør-Dyrøya ved fergeoppstillingsplasser, 

nær-butikk i umiddelbar nærhet, oppvekstsenter, tett boligbebyggelse, næringsliv o.a., og det har ved 

flere anledninger vært kaotiske forhold og nestenulykker med påkjørsel av små barn som ferdes i 

bilkø. Etter flere bekymringsmeldinger og påtrykk fra fastboende og reisende, har kommunen sett seg 

nødt til å engasjere vaktselskap for å koordinere bilkø, parkering og ferdselsmulighet for kryssende 

trafikk.  Vi har ikke lykkes med å få fylkeskommunen til å ta ansvar for disse utfordringene og legge 

til rette for trygge forhold for beboere og reisende ved Dyrøya.  Disse utgiftene har Frøya kommune 

båret alene over flere år, med unntak av ei helg i 2019 hvor fylkeskommunen etter stort påtrykk fra 

Frøya kommune bidro med dekning av 50% av kostnadene. 

 

 Det kan i sakens anledning også tilføyes at det nylig er framkommet opplysninger om at det i 

framlegging av Statsbudsjettet 2021, er lagt føringer på at det etableres en folkehøgskole på Mausund, 

noe som også indikerer behov for tilstrekkelig fergekapasitet, oppstillingsplasser, fasiliteter som 

venterom etc.  Det er forskuttert prosjektmidler i revidert Statusbudsjett høsten 2020 for planlegging 

av tiltaket. 

 

 I fylkesrådmannens vurderinger savnes det en essensiell vurdering, nemlig sambandets viktige 

funksjon knyttet til bosetting og næringsaktivitet.  Frøya kommune kan vise til at det er god 

næringsaktivitet i et bredt spekter i øyriket og økt næringsutvikling er ønskelig fra kommunens side 

idet det er ulike nisjebedrifter som gis mulighet til styrke aktivitet og utvikling hvis forholdene med 

kollektivtilbud med tilhørende fasiliteter er tilstede. Her kan spesielt nevnes havbruk og turisme. 

 

 Frøya kommune er svært tilfreds med at det nasjonalt satses på næringsutvikling og vekst i vår 

kommune og forutsetter i så henseende at fylket følger samme spor. 

Frøya kommune er inne i en stor befolkningsvekst, langt høyere enn hva SSB’s framskrivninger har 

forespeilet og for fortsatt å kunne følge ønsket vekst og utvikling er vi avhengig av at våre 

samarbeidspartnere (fylkeskommunen) legger til rette på sine ansvarsområder for å følge kommunens 

økende og endrede behov for transportløsninger. 

 

Det vises til fylkesrådmannens spørsmål som ønskes avklart i denne saken: 

 

Hvilke parkeringsbehov skal fylkeskommunen dekke på ferjeleiene? 

Kun hverdagsoppstilling eller også ferieoppstilling, henting og bringing, hverdagsparkering, helgeparkering, 

for varebiler og langtransport.  Skal parkering kunne reserveres? 

 

Svar: 

 

 Frøya kommune forutsetter at fylkeskommunen dekker behov for tilstrekkelig parkering basert på 

dagens behov, men også tenker samfunnsøkonomisk og legger til rette for behovene i framtidig vekst 

og utvikling basert på kommunens befolkningsvekst, og utviklingsmønster.   
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 Det anses nødvendig med parkeringsplasser for hverdagsparkering idet flere øyer i Froan ikke har 

bilveg, men hvor innbyggere er avhengig av å ha bil parkert på Dyrøya, helgeparkering for pendlere 

og fritidsboligeiere, ferieparkering (AtB har satt opp egen båtrute til Halten i sommerhalvåret).  

 Parkering for varebiler og langtransport anses nødvendig da leveranse av varer og tjenester ikke 

nødvendigvis vil være samkjørt med ferge- og båtavganger, og dedikert plass for henting/bringing.  

 Forannevnte struktur med ulike typer parkeringsplasser erfares etablert på de fleste ferjeleiene i fylket, 

og i forbindelse med reguleringsplan for Dyrøya er det laget en god illustrasjon på hvordan disse 

forhold kan etableres. 

 Det bør også ses på oppstillingsplasser og parkeringsplasser på Lomsøya (Sula) og på Mausund. 

 Reservering av parkeringsplasser bør det være lagt til rette for mtp handicap-plasser og ved andre 

tilfeller, som beboere fra Nordværa/Bogøya. 

 

 

I hvilke tilfeller skal også andre funksjoner som venterom, toalett, informasjonstavler, sanntidsinformasjon, 

og servering tilbys? 

 

Svar: 

 

 I et moderne samfunn med de fasiliteter og vilkår som er etablert generelt, er det behov for at 

venterom, toaletter, informasjonstavler og sanntidsinformasjon er til stede ved alle anløpssteder for 

ferje og båt om det så er i by eller i en utkantkommune.  Vi er alle regulert innenfor samme lovverk og 

vilkår med våre samfunnsoppgaver og tilrettelegginger og i denne forbindelse kan det opplyses de 

vilkår og krav som settes i Plan- og bygningslovens bestemmelser om toalettilgang, universell 

utforming osv. Samme forhold gjelder i vedtatt reguleringsplan. I utkantkommuner er det dog mindre, 

eller ingen tilgang til toaletter enn hva tilfelle er i bynære områder og behovet anses dermed større i 

utkantkommunene. 

   

 Behov for venterom anses også større i utkantkommuner da lengden av ventetid for å kunne reise med 

båt og ferge er tilstede med bakgrunn i antall avganger og tidsintervall mellom avgangene.  Dette er 

spesielt et behov for passasjerer som ikke har eget befordringsmiddel. 

 

 Informasjonstavler og sanntidsinformasjon anses aktuelt da det til tider er flere innstillinger av båt og 

ferge grunnet værforhold, reparasjoner av sjøverts transportmiddel eller andre hendelser som de 

reisende ikke får informasjon om på transportørs hjemmeside, eller hvor reisende ikke har digitale 

verktøy for å gjøre seg kjent med de faktiske forhold. 

 

 

Hvilke tilbud skal finansieres av kommunen/fylkeskommunen og hvilke skal ev. være selvfinansierende? 

 

Svar: 

 Fergetransport er fylkeskommunens ansvar og ses som en forlengelse av fylkesvei. De lokale 

tilpasninger i relasjon til dette med oppstillingsplasser, parkeringsplasser m.m. anses å være en del av 

de tiltak som naturlig tilløper ved ferdsel fra A til B der fergetransport er en del av fylkesvegnettet.   

Det kan også i denne forbindelse vises til Plan- og bygningslovens bestemmelser hva gjelder krav om 

antall parkeringsplasser m.m. som kreves etablert ved f.eks oppsett av byggverk. 

 

 

Videre vises det til fylkesrådmannens relevante kriterier kategorisere ferjekaienes muligheter og servicebehov: 

 

 Tilgjengelig areal, beskaffenhet, beliggenhet og verdi. 

 Trafikkmengde, årdøgntrafikk(ÅDT), tungbildøgntrafikk(TDT), sesongsvingninger 

 Overfartstid og avgangshypighet  

 Type reisende, pendlere, kollektivreisende, næringstransport, turisttrafikk, fritidsreiser. 

 

Svar: 

 Det vises til reguleringsplan for Dyrøy fergeleie som er tilsendt fylkeskommunen tidligere.   

Denne viser tilgjengelig areal, beskaffenhet, beliggenhet og arealbruk. 



Saknr: 260/20 

For øvrig vises det til epost fra fylkeskommunen av 05.10.20 om at TrFk vil i  høst starte 

prosjektering av Dyrøy som et regionalt omstillingspunkt for kollektivtrafikken og ferjekai slik at 

forholdene kommer opp på riktig trafikksikkerhetsnivå og oppleves som trygt og oversiktlig for 

trafikantene. Det erfares at fylkeskommunen ved denne epost allerede har besluttet at Dyrøy 

skal ha status som et omstillingspunkt.  Det forepørres i sakens anledning, hva er da hensikten 

med denne høringen?  Høringsbrevet er som tidligere nevnt datert 02.10.2020.   

 

Å legge til rette for trygge og oversiktlige trafikksikkerhetstiltak er helt i tråd med kommunens 

føringer og kommunens status som trafikksikker kommune, men den essensielle utfordringen er 

her ikke nevnt, nemlig at det ikke er tilstrekkelig oppstillingsplasser for biler, men hvor 

fylkesvegen benyttes til dette formål, selv på en normaldag.  Kommunen forutsetter derfor at dette 

avviket også prioriteres under prosjekteringen i tillegg til øvrige behov som er nevnt i denne sak.  

 

Typer parkering: 

 Korttidsparkering, sporadisk dagparkering, reservert pendlerparkering 

 Langtidsparkering, parkering utover en dag, redusert ukehvile, helge og ferie utfart 

 Tilrettelagt tungbilsparkering 

 

Svar: 

 Det vises til svar på ovennevnte spørsmål i foranliggende punkt i saksframlegget. 

 

I saksframlegget fra fylkesrådmannen er det utarbeidet en matrise bestående av 8 kategorier som grunnlag for 

hvilke fasiliterer og servicenivå som skal legges til grunn:   

Infotavler, WC, Venterom, Pendlerparkering, Dagparkering, Langtidsparkering, Tungbilparkering.   

 

Kategoriene er basert på Årdøgntrafikk, Tungbiltrafikk, antall pendlere, nærhet til by og større 

næringsaktivitet, avgang hyppigere enn hver time, avgang hyppigere enn annen hver time, ferjekai med 

hurtigbåtanløp og ferjekai. 

 

Det foreslås at fylkeskommunens ansvar for parkeringstilbudet ved fergekaiene begrenses til å omfatte behovet 

ved normal hverdagstrafikk i henhold til tabell 3 (side 3 i saksframlegget) utenfor tettbebygd strøk og der areal 

ikke er en begrensning.  Videre sies det at der egnet areal er en begrensning begrenser dette også 

fylkeskommunens ansvar. 

 

I matrise fra fylkeskommunen blir det opplyst følgende Ådt for anløpsstedene Dyrøya, Lomsøya og Mausund: 

 

Dyrøy - 40 Ådt 

Lomsøy - 40 Ådt 

Mausund -  30 Ådt 

 

Svar: 

 

Kommunedirektøren er av den formening at ovennevnte Ådt ikke kan medføre riktighet. 

Med den kunnskap kommunedirektøren besitter er Ådt høyere på Mausund enn på Lomsøya og ser man disse to 

anløpene i sammenheng tilsier dette at Ådt på Dyrøya er langt høyere. 

Dyrøya er som kjent knutepunktet for disse to anløpsstedene.  Fylkeskommunen må i så henseende 

kvalitetssikre sine Ådt-tellinger.  I forhold til ovennevnte matrise og kategorisering av servicetilbud tolker 

Kommunedirektøren det dit hen at Dyrøy, Lomsøy og Mausund fergeleier kommer inn under kategori 5 og 6  

(Ådt over 50, Tdt over 5, avgang hyppigere enn annen hver time) og skal ha servicetilbud med: Infotavle, WC, 

Venterom og tilstrekkelige parkeringsarealer for langtidsparkering, tungbilparkering, pendlerparkering, HC-

parkering osv. 

 

Avgangshyppighet er sentralt i fylkesrådmannens vurdering.  Selv om det i utgangspunktet er hyppige 

avganger fra Dyrøy, er ikke dette dekkende for alle anløpssteder.  For flere innbyggere, spesielt de som bor i 

Nordværa, kan det være flere timer mellom hver avgang. 

 

Det kan tilføyes at Ådt på Dyrøya, Lomsøya og Mausund ikke speiler den reelle situasjon.  Siden sambandet ble 

etablert, har reisende til nevnte anløpssteder reist med stor usikkerhet for når returreise er mulig.  Hvis bilen tas 



Saknr: 260/20 

med til Sula eller Mausund, har de ingen garanti for når de kan returnere til Dyrøya med bakgrunn i liten 

kapasitet på ferge.  Vi har erfaring med at de reisende opplever å bli stående over flere fergeavganger idet ferge 

fylles opp på første anløpssted.  Dette har medført store utfordringer for de reisende som har bestilt fly eller tog-

billetter fra Værnes/Trondheim og som skal videre til andre destinasjoner.  Disse usikkerhetsmomenter har 

derfor medført at parkeringsplass på Dyrøya unødig fylles opp med biler i mangel på tilstrekkelig 

fergekapasitet.  Kapasitet oppstillingsplasser for biler på Lomsøya og Mausund må også ses på i denne 

sammenheng. 

 

Med bakgrunn i at det ikke er kjøreveg for bil i Nord-værene og på Bogøya, men hvor innbyggerne har behov 

for egen bil med bakgrunn i bl.a.manglende kollektivtilbud, må de også tilstås pendlerparkering, 

langtidsparkering og i aktuelle tilfeller tungbilparkering.  Øyværene har også behov for leveranse av ulike varer 

og tjenester og som krever aktuelle parkeringsarealer knyttet til forannevnte og ferge-/båtavganger. 

 

Det vises til fylkesrådmannens saksframlegg side 12, tabell 1 der det i note etter matrise er anført: *Sambandet 

på Øyrekka har flere anløpssteder og rutekombinasjoner med overfartstid på mer og mindre enn 30 minutter. 

   

Det vises i saksframlegget til Veistrategi Trøndelag, der man har katergorisert fylkevegene til Dyrøya, Lomsøya 

og Mausund i funksjonsklasse E (lokale adkomstveger) 

Dette kan ikke medføre riktighet idet Dyrøya ikke er endepunkt for fylkesvegnettet som fortsetter ut til 

Mausund og Sula (Lomsøya).  Dyrøy fergeleie bør derfor komme inn under kategori C (lokale hovedveger). 

 

Det kan i sakens anledning anføres at det f.eks i nabokommunen Hitra er en veistrekning på Fv 6440 Sandstad-

Hestvika har status som lokal hovedveg (klasse C) og utifra vår kunnskap er ikke dette en vegstrekning som er 

et knutepunkt for kollektivtransport på fylkesvegnettet. 

 

Videre erfares det at i base Veistrategi Trøndelag for strekningen Orkdal-Brekstad gjennomgående har status 

som lokal hovedveg (klasse C) der fergetransport er et bindeledd mellom kommunene. 

 

På hvilke fergekaier er det behov for å styrke det øvrige kollektivtilbudet? 

På hvilke fergestrekninger kan en eventuelt redusere busstilbudet? 

 

Svar: 

Det som har kommet frem i folkemøter og drøftinger rundt AtB 2024, er at det bør være fokus på 

korresponderende buss primært for Vetlefjord, da den opererer Nordværa/Bogøya hvor flere ikke har tilgang til 

bil.  Det har i større grad Mausund og Sula.  Det har også vært hensiktsmessig med noen for bestillerskyss (som 

i tidligere Nord-Trøndelag fylke). 

I følge flere tilbakemeldinger er det flere bussruter som kjører «tomme» til/fra Dyrøya.  Dette anses ikke 

hensiktsmessig og vi antar at AtB/Boreal har statistikk på dette. 

 

 

På hvilke fergekaier bør en legge opp til f.eks «park and ride» og hvor bør en styrke busstilbudet? 

 

Svar: 

Det vises til tidligere besvarelse i dette saksframlegg vedr behov for opparbeidelse av ulike arealer jfr 

reguleringsplan for området. 

 

 

Avsluttende kommentarer 

 

Til sist kan det anføres at fylkesrådmannen kategoriserer og definerer anløpssteder som «kollektivknutepunkt» 

eller «omstillingspunkt» etter Ådt og funksjonsklasse vei. Dette kan være et grunnlag for videre vurderinger og 

prioriteringer, men her savnes også andre parametre som må vektlegges, spesielt for utkantkommuner som 

Frøya.  Frøya kommune er av den formening at Dyrøya bør ha status som knutepunkt sett i lys av at dette er en 

samferdselslinje både til lands og til vanns for innbyggerne i egen kommune. Det kan opplyses at for 

sambandet som har sitt utspring fra Dyrøya ikke finnes andre alternativ.  Ingen kan «kjøre rundt» og er derfor 

avhengig av sjøverts transport.  
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Det vises i denne forbindelse til Forslag til strategi for anbud av buss – Trøndelag region 2021 utarbeidet av 

AtB hvor bl.a. Brekstad, Rørvik fergekai, Vanvikan er foreslått som knutepunkt.  Disse stedene har som kjent 

båt- og/eller fergeforbindelse.  For Dyrøy er det foreslått regionalt omstigningspunkt.  Frøya kommune forespør 

hva som er lagt til grunn for at Dyrøy foreslås som omstillingspunkt kontra forannevnte anløpssteder som 

foreslås som knutepunkt? 

 

Det vises også til fylkespolitiker Tove Eivindsens spørsmål til fylkesrådmannen om fergekaia på Dyrøy og hvor 

det i fylkesrådmannen tilsvar bl.a. blir vist til vedtak i Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag, sak 153/13 at det skulle 

gjennomføres tiltak som ledd i oppgradering av trafikknutepunkt på Dyrøy.  Det presiseres at fylkeskommunen 

allerede i 2013 har stadfestet at Dyrøy er å anse som et knutepunkt.  

 

Det er videre anført at AtB har definert Dyrøy som et omstilingspunkt for kollektivtrafikken. Er det slik å forstå 

at det er AtB som er førende i kategoriseringen?  Igjen oppfattes det at fylkeskommunen allerede har tatt noen 

valg i høringssaken. Vi antar at AtB’s synspunkt er relatert til deres aktivitet med ansvar for bussbefordring og 

overfart med sjøverts transportmiddel og ikke har vurdert helhetsbildet. 

 

Videre sies det Som veieier og kollektivmyndighet er fylkeskommunen ansvarlig for at av- og påstigning kan 

ivaretas med akseptabel trafikksikkerhet på alle omstigningspunkt, også Dyrøy.  Hva med utfordringsbildet for 

manglende oppstillingsplasser for ferge?  Det kan også tilføyes at det ikke medfører riktighet at det er 23 

oppstillingsplasser på Dyrøy, men som tidligere nevnt 8 plasser. 

 

Det blir også opplyst at fylkesrådmannen forbereder prosjektering av en utbedring av omstigningspunktet på 

Dyrøy, og at dette skal stå ferdig før neste sesong.  Her ble det i sak 153/13 vedtatt at det skulle erverves grunn, 

tankanlegg skulle innkjøpes og monteres, parkeringsplass skulle opparbeides og asfalteres.  Her gjenstår det 

erverv av grunn og som kjent asfaltering og oppmerking av parkerings- og oppstillingsplasser.  

 

Vi har i oktober 2020 blitt forespurt av fylkeskommunen om vårt behov for kapasitet på ferge, og har i den 

forbindelse gitt tilbakemelding om at ønsket kapasitet økes til 40 biler. 

En endring av fergekapasitet fra 15 til 40 biler trenger nødvendigvis ikke å medføre økte kostnader ut fra vårt 

synspunkt.  

 

Vi registrerer at fylkesrådmannen hevder at det er lav trafikk på normaldager og større trykk de store 

reisedagene.  Dette medfører ikke riktighet.  Vår erfaring er at det gjennom året er stor trafikkmengde også på 

ukedager uavhengig av helger, høytider og ferietid. 

 

Vi registerer også at fylkesrådmannen uttrykker at det er positivt for opplevelsen på øyene at flest mulig setter 

igjen bilen på Dyrøya.   Dette oppfattes som en motstridene holdning i forhold til fylkeskommunens synspunkt 

om å opparbeide tilstrekkelig parkeringsarealer. 

 

Fylkesrådmannen har i sitt tilsvar til Eivindsen vedlagt en kartskisse av 24.02.2020 (denne kartskissen er 

ukjent for Frøya kommune) hvor det legges opp til å begrense allerede snevre parkeringsarealer som en 

snuplass for buss.  Denne skissen er ikke i tråd med tilsendt reguleringsplan som er sendt fylkeskommunen 

allerede i 2019 og vi har vært av den oppfatning at reguleringsplan er lagt til grunn for det videre arbeide med 

prosjektering av Dyrøy fergeleie. 

 

Fylkeskommunen har forespurt Frøya kommune i oktober 2020 om det er ønskelig med nytt venterom i regi av 

fylkeskommunen eller om eksisterende brakke skal bestå. Det medfører derfor ikke riktighet at Frøya kommune 

har framsatt noe krav om nytt venterom. Dialogen har dreid seg om at fylkeskommunen skal bære kostnadene 

med dette «venterommet».  Frøya kommune har i den forbindelse gitt tilsvar om at det er ønskelig med et bedre 

og universelt utformet og morderne venterom. Frøya kommune har derav ikke varslet om at det skal fjernes noe 

venterom. 

 

Kommunedirektøren er av den formening at tilsendte høring med valgte parametre bærer preg av sentralisering 

av tjenester og servicenivå og at utkantkommuner blir skadelidende med manglende kollektivtilbud og 

naturlige fasiliteter.  

Disse føringer er ikke i tråd med nasjonale eller fylkeskommunale overordnede mål og strategier overfor 

distriktskommunene.  

 



Saknr: 260/20 

Som kjent har bynære og mere sentrale kommuner fått tilrettelagt og opparbeidet større arealer med 

oppstillingsplasser, parkeringsplasser, urbane venterom (terminaler).  Som tidligere nevnt, har Frøya kommune 

i 14 år kjempet for å få tilfredsstillende trafikale løsninger for reisende, myke trafikanter og øvrige beboere på 

Norddyrøya. 

 

Med bakgrunn i tilsendte høring og vedtak i Hovedutvalg for transport 2019-2023 opplever Frøya kommune at 

all tilrettelegging, utgiftsbæring og ressursbruk fra kommunens side, i mangel av oppfølging fra 

fylkeskommunens side ved Dyrøy fergeleie, ikke gis noen verdi med bakgrunn i høringens innhold og forslag.  

Frøya kommune har som tidligere nevnt båret store kostnader for trafikkavvikling og fasiliteter ved Dyrøy 

fergekai og øvrige anløpssteder i sambandet. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya er attraktiv som bosted 

- Stimulere til levende grender og levende øysamfunn 

- Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging 

- Frøyasamfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

 Frøya er et inkluderende samfunn 

- Opprettholde gode og trygge arbeidsplasser 

- Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, kollektivtransport og 

uteområder er universelt utformet 

 Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon 

- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på lands og til vanns 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2381    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.10.20  

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 13.10.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 13.10.20 

 

 

 











































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2390    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 16.10.20 

Vedtekter 

Utfordringsbilde Innlegg 16. oktober 2020 

Notat brann okt 2020 til SU 

 

 

 

 



 

Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner  
 

Navn på organet som har møte: Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner Møte nr 4/20 
A-sak 17/615 (Frøya) 

Møtedato: 16.10.20 Deltakere: ordførere, varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører 

Tid: 12.00-15.15 Alle møtte 

Sted:  

Herredshuset, Frøya  

Møteleder:  

Kristin F. Strømskag 

Referent:  

Beathe S. Meland 

Kaffe og biteti serveres 

 

Sak 

Nr. 
Referat        

                     

25/20 Godkjenning av referat fra siste møte 
 
Konklusjon:  
Referatet godkjennes som fremlagt 
 

26/20 Orientering NAV tjeneste, Ved Elin Reppe 

 Trender og utviklingstrekk i kommunene, status sammenslåing, utfordringer 

 Elin sin presentasjon i møtet vedlagt  
 
Konklusjon:  
Kommunedirektørene sammen med NAV leder jobber videre med følgende utfordringer  

 Ungdom som faller utenfor/stillingen som ungdomskontakt 

 Bruk av startlån i kommunene – felles retningslinjer etc (se også mot 
gjeldsrådgiverne) 

 Samordning voksenopplæring / bruken av DalPro 
 

27/20 Gjennomgang av vedtekter for samarbeidsutvalget 

 Vedtekter vedlagt 
 
I møtet 

 Ønskelig fra begge kommunene å videreutvikle samarbeidsforumet 

 Vi er små i Stor-Trøndelag- vinner på å stå sammen som en sterk region i Trøndelag 

 Eksempler i tillegg til interkommunale samarbeid på tjenestenivå 

 Reiseliv 

 Turisme 

 Samferdsel 

  Felles profilering  



 

 Bør hver kommune avsette en budsjettpott til samarbeidsforumet? 

 Størrelsesorden og formål på en evt. pott? 

Konklusjon: 

Saken ble drøftet og utvalget ble enige om at saken må modnes, tas opp i hver kommune og 

tas opp i neste møte 

28/20 Status felles brann og redningstjeneste v. Frøya  

 Notat vedlegges referatet 
 
I møtet:  
Mer fokus på økonomi i saksfremlegget 

 Inntekter 

 Utgifter 

 Faste og variable 

 Utrykninger 

 Gevinstrealisering er viktig 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørene legger frem felles politisk sak i tråd med notatet 
 

29/20 Status andre samarbeidsområder v kommunedirektørene 
 
Rus og psykiatri tjenesten (ROP) samarbeidet v Hitra 

 Felles rus og psykiatritjeneste. Hitra er vertskommune.  

 Ref. fra enhetsleder; samarbeidet går veldig bra. Handlingsorientert og 
relasjonsbyggende ledelse. De fleste stillingene er på plass. Bruker noe vaktselskap på 
natt. Positivt at det etableres felles ungdomsbase.  

 
Konklusjon: 
Leder inviteres til samarbeidsutvalget neste møte 16.12.20 

 
Andre aktuelle samarbeidsområder fremover. Kort om prioriterte områder: 

 Lønn-regnskap v Hitra 

 Ulovlighetsoppfølging (teknisk) v Frøya 
 
I møtet: 
Kommunedirektørene orienterte om at de har tatt runden med tillitsvalgte og ansatte om 
disse mulige nye samarbeidsområdene, positivt mottatt hos alle. Viktig å få på plass robuste 
tjenester for brukerne. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørene jobber videre med disse samarbeidene, og fremmer politiske saker 
etter hvert. 

 
Nytt aktuelt samarbeidsområde, meldt fra tjenesten selv jfr. ny reform 

 Barnevern v Frøya 
 
Konklusjon: 



Bearbeides av kommunedirektørene, drøftes internt i hver kommune før det tas opp igjen i 
samarbeidsutvalget 
Nytt innspill: 
Kan det være formålstjenlig å samarbeide innenfor kulturtjenestene   
Større sjanse for å bli hørt ift statlige midler om vi søker som region 
Kulturskole – kan få mer bredde i tilbudene 
Felles anleggsplan kan være aktuelt 
 
Konklusjon 
Kommunedirektørene ser på mulig samarbeid innen kulturtjenestene   
 

30/20 Status samferdsel v. ordførere 

 Tunnelutbedring 

 Hurtigbåtforbindelse 

 Annet  

Konklusjon: Saken tas til orientering, ordførerne ønskes lykke til på møtene 
Tunellutbedring: Møte 30.10 – styringsgruppen for tunellutbedring. Frøya ønsker at 
opposisjonen blir med i styringsgruppa. Mandatet ønskes forelagt før møtet slik at KD får 
vurdert hvem som deltar. 
 
Hurtigbåtforbindelse: Kommunene stiller spørsmål om svarfrister/dialogmøter etc. 
Kommunen har gitt flere høringssvar tidligere. Mandatet ligger i uttalelse fra kommunene før 
sommeren. 

 

31/20 Politiberedskap 
 

Konklusjon: 400 stillinger blir varige. Orkdalsregionen tar dette videre. Regionrådet ønsker 

besøk av politimesteren 

32/20 Andre saker 
Evaluering sommeren/DalPro/næringsforeningene 
 
Konklusjon: Spørreskjema er utsendt til næringsaktørene (fra næringsforum) 
Dalpro og begge næringsforeningene til samarbeidsutvalgets neste møte 16.12.20 
 
 

33/20 Eventuelt  
Ingen saker 
 
Ny møtedato: 16.12 kl 10 på Hitra 
 

 

Takk for et godt møte! 

 

Vedlegg: 3 



Vedtekter 
 

Samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner 

 
§ 1 

 

Strukturendringer på regionalt og kommunalt nivå gir øyregionen nye og økte utfordringer for 

å oppnå prioritering - bli sett og hørt. For å møte dette ser en klare fordeler av å etablere et 

fast samarbeidsorgan kalt Samarbeidsforumet for Frøya og Hitra.  Forumet skal herunder 

arbeide for positiv utvikling av gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene. Det er ingen 

begrensning i tema som kan tas opp av deltakerne. 

 

§ 2 
 

Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann i begge 

kommunene. Snillfjord kommune tilbys å kunne delta med en observatør. 

 

§ 3 
 

Innkalling og møteledelse veksler annenhver gang mellom de to kommunene. Den kommunen 

som er møtested har også møteleder og sekretær, og står for innkalling og referat. Ordførerne 

lager saksliste i fellesskap. 

 

§ 4 

 
I siste møte hvert halvår settes det opp en møteplan for neste halvår. 

 

§ 5 
Referat fra møtene sendes fortløpende til kommunenes respektive kommunestyrer som 

orientering. 

 

 



Utfordringsbilde og faktatall
i kommunene Hitra og Frøya

Samarbeidsforum

fredag 1 6.1 0.20

NAV-leder Elin G. Reppe



• Status NAV Hitra Frøya vedr. vertskommunesamarbeidet
• Status generelt (tall)
• Utfordringer for øyene



// NAV

Status NAV Hitra Frøya vedr. vertskommunesamarbeidet

 Vertskommuneavtalen mellom kommunene er underskrevet av begge ordførere. 
Frøya kommune blir vertskommune med oppstart 1. november 2020.

 Virksomhetsoverdragelse: Drøftinger gjennomført, ingen har brukt reservasjonsretten. 
3 ansatte + 1 prosjektstilling som nå er ansatt i Hitra kommune skifter arbeidsgiver til Frøya kommune.  

 IKT / Fagprogrammet Velferd: Dialog med Visma er god og vi langt på vei klare ifht fagprogram, kodeverk og 
maler, rutiner, felles arkiv etc 
Det siste som nå kommer på plass er en skanner/skriver i Hitrakontoret som «snakker» med Frøyakontoret. 
Elektronisk søknadsmulighet/ postmottak er på plass i begge kontor.

 Økonomi /budsjett: Det har vært konstruktive møter mellom økonomiavdelingene i kommunene og møter 
mellom NAV, Visma og Frøya kommune.
Oppdragskonto for utbetalinger, kundenr. og organisasjons nr., bilagstype, motpost - balansekonto , riktig firma/adresse.
Riktig dimensjoner i budsjett: Art – Ansvar – Funksjon – Prosjekt, rapportering.

 Organisering: 
I september startet vi en evalueringsprosess av dagens organisering da vi med en vertskommunemodell får 
større samhandlingsmuligheter på den kommunale delen av NAV-kontoret. 
Saksbehandling / drøfting på tvers; større fagmiljø - mindre sårbar.

 Partnerskapsavtale: Det vil i nær framtid bli skrevet ny Partnerskapsavtale, forslag foreligger.
Planlagt nytt møte i løpet av november.



NAV Hitra Frøya –Organisering

Tverrsektoriell enhet



//NAV

Organisering NAV Hitra Frøya

NAV-leder

Gjeldsrådgivere

Team Marked Team Oppfølging

NK Markedsrådgiver

FaglederFagleder

Ungdomsprosjekt

Rådgiver
bosatte flyktninger

(kun Frøya)

Partnerskapet:
• NAV Trøndelag
• Frøya kommune
• Hitra kommune

Brukerutvalg



// NAV

Organisering NAV Hitra Frøya forts.

NAV Hitra Frøya: 2 lokasjoner , med til sammen 16 årsverk  + 2 prosjektstillinger
(6 kommunale årsverk og 10 statlige årsverk + 2 prosjektstillinger)

• NAV-leder: (statlig ansatt)

Kontorsjef/enhetsleder for NAV Hitra Frøya, og har ansvar for både på den statlige og kommunale tjenesteytingen i kontorene.
Er tilgjengelig og tilstede i begge kontor 

• Markedsrådgiver: (statlig ansatt)

Jobber tett på næringsliv og arbeidsgivere, og er deres kontaktperson inn i kontorene. Ansvar for arbeidsmarkedstiltak.
Er tilgjengelig og tilstede i begge kontor

2 fagteam:

• Team Marked: 
Jobber med arbeidssøkere som er avklart mot arbeid. Flere av brukerne har noe behov for bistand for komme i jobb. 
4 statlige og 2 kommunale ansatte (+ Markedsrådgiver)

• Team Oppfølging: 
Jobber med brukere med nedsatt arbeidsevne, sykmeldte og AAP. 
4 statlige og 2 kommunalt ansatte (+ Markedsrådgiver og gjeldsrådgiver)

• Ungdomsprosjektet: (tilskuddsmidler fra FM - fra juni 2019 – april 2021)

Jobber med ungdom mellom 18 – 30 år med til dels stort oppfølgingsbehov for å komme i arbeid eller tilbake på skolebenken.
Tid til relasjonsbygging 
2 prosjektstillinger 

• Gjeldsrådgiver: 
Økonomisk råd- og veiledning til brukere med gjeldsproblemer
2 kommunale stillinger



// NAV

MÅL:

• Vedta en organisering av NAV Hitra Frøya

som styrker kontorets evne til å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte.

Overordna styringsdokumenter: Mål - og disponeringsbrev og Hovedprioriteringer kommuner (Kommunebrevet)

Oversettes i hvert NAV-kontor til årets VIRKSOMHETSPLAN – et internt styringsdokument  (+ HMS) 

– sett i lys av et lokalt utfordringsbilde

1. FLERE I ARBEID

Sysselsetting (nedsatt arbeidsevne og brukere som mottar sosial stønad  overgang til jobb )

2. BEDRE BRUKERMØTER

Kvalitet i tjenestene (gode brukeropplevelser og effektiv saksbehandling)

Kompetanse på EØS-rett (også på lokalkontorene)

3. PÅLITELIG FORVALTNING 

kompetent og effektiv organisasjon, forenkle regelverket, intern samhandling og oppdatert kunnskap



 Kommunale tjenester i NAV-kontoret:
– Økonomisk sosialhjelp
– Midlertidig bolig /krisebolig
– Kvalifiseringsprogram
– Råd og veiledning
– Gjeldsrådgivning
– Individuell plan

Statlige tjenester i NAV-kontoret
– Kartlegging og behovsvurdering av arbeidssøkere
– Oppfølging av arbeidssøkere
– Arbeidsavklaring
– Sykefraværsoppfølging
– Oppfølging av arbeidsgivere

– Kartlegge behov for arbeidskraft
– Formidle arbeidssøkere
– Bidra til å beholde arbeidstakere i jobb

Tjenester i NAV-kontoret



Faktatall
Ledighetstall –Koronapermitterte –sykefravær –befolkningsvekst -



//NAV

Kommu n en e før og u n der koron a
(helt ledige som andel av arbeidsstyrken)

Februar–ca. to uker før korona
Ledigheten er 2% (4 929 personer)

Mars, uke 13 –ca. to uker etter korona
Ledigheten er 9,7% (23 741 personer)

22. september
Ledigheten er 2,8% (7 092 personer)



// NAV

Arbeidsledighet siden 2015
(Andel helt ledige av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt)
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// NAV

Utvikling ledighet, offisielle tall fra NAV

Mai Juni Juli August Uke  36 Uke 36 Uke 38 Uke 39 September

5014 Frøya 3,4 2,1 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4

5056 Hitra 3,4 2,7 2,2 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 1,9

Snitt Trøndelag 5,2 3,8 3,9 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,8

0,0
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2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Utvikling helt ledige, andel av arbeidsstyrken 

5014 Frøya 5056 Hitra Snitt Trøndelag

Mai Juni Juli August Uke  36 Uke 36 Uke 38 Uke 39 September

5014 Frøya 3,5 2,0 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1

5056 Hitra 4,3 2,6 1,9 1,5 1,6 1,6 1,9 1,8 1,8

Snitt Trøndelag 5,3 3,9 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Utvikling delvis ledige, andel av arbeidstyrken

5014 Frøya 5056 Hitra Snitt Trøndelag

Ved utgangen av september er 36  av arbeidssøkerne permittert 
på Hitra (30) og Frøya (6). 

De fleste har yrkesbakgrunn innenfor 
industri, reiseliv og transport, samt butikk og salgsarbeid, bygg 
og anlegg, serviceyrker og annet arbeid.



// NAV

Antall helt ledige per aldersgruppe, september
*= færre enn 4 ledige
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// NAV

Antall helt ledige fordelt på yrkesgruppe, september
(i alle andre yrkesgrupper er det færre enn 4 ledige)
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// NAV

Antall helt ledige siden 2018
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// NAV

Antall helt ledige ungdom (under 30 år) siden 2018
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// NAV

Antall helt ledige innvandrere siden 2018
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//NAV

2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019K1 2019K2 2019K3 2019K4 2020K1 2020K2

Trøndelag 5,6 4,9 4,3 5,4 5,7 5,0 4,4 5,5 6,3 5,3

Frøya 5,8 5,2 4,6 5,4 5,3 4,8 4,5 5,6 6,5 5,3

Hitra 6,5 5,1 4,4 5,1 5,7 5,2 4,3 5,5 6,6 5,8
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6,0

6,5

7,0

Trøndelag Frøya Hitra

L egem el d t sykefravær, kvartal stal l si den 201 8 Første halvår 2020 tapte Hitra
og Frøya 33 534 dagsverk som
følge av sykefravær.
Dette tilsvarer 251 000 timer
med vare- og
tjenesteproduksjon…



//NAV

AAP – Hitra og Frøya siste 1 0 år
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//NAV

13,6 %

12,5 %12,3 %

11,3 %

9,9 %

10,7 %

1,0 %

1,3 %

1,2 % 2,1 %

1,1 %

2,4 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utvikling uføretrygd -andel av befolkningen (ungdom = 18-29 år)

Hitra

Frøya

Trøndelag

Hitra ungdom

Frøya ungdom
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U føretrygd – H i tra og Frøya siste 1 0 år



//NAV

Utbetalt fra NAV per innbygger*
(Økonomisk sosialhjelp er ikke med)

• Totalt ble det utbetalt kr
39 289 000 000 fra NAV til
Trøndelags innbyggere i 2019.

• Dette tilsvarer en utbetaling på kr
84 400 til hver eneste innbygger.

Det ble utbetalt:

673 millioner i dagpenger

3 873 millioner i sykepenger

2 362 millioner i
arbeidsavklaringspenger

8 657 millioner i uføretrygd

1 339 millioner i barnetrygd

1 725 millioner i foreldrepenger

19 797 millioner i alderspensjon
*antall innbyggere per 30.juni 2019



Sosialtjenesten i NAV Hitra Frøya
Faktatall



Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp,
fordelt på Hitra og Frøya 2008 - 201 8
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Kommune: HITRA HITRA FRØYA FRØYA

Grupper: Antall: Utbetalt: Antall: Utbetalt:

Ektepar/samboende medforsørgeransvar for barn 19 994 818 10 487 003

Ektepar/samboende uten forsørgeransvarfor barn 12 201 627 11 187 526

Enslige forsørgere (utvidet barnetrygd) 35 1 959 975 23 1 417 617

Ungdom 18 år –25 år 21 789 182 18 559 055

Enslige fra og med fylte 25 år 51 1 461 950 53 2 270 411

Totalt antall brukere: 138 5 407 553 115 4 921 613

Antall flyktningersom har mottatt sosial stønad i 2019
( PS! Av totalsummen)

28 1 262 052 22 986 223

Antall arbeidsinnvandreresom har mottatt sosial stønad i 2019 (PS!
Av totalsummen)

11 271 946 14 264 917

Barnetrygd: («Ekstra kostnad»)

Barnetrygd er tatt bort som inntekt
ved beregning av sosial stønad.

«Kostnad»
2019

Enslige +
ektepar./samb.:

kr. 904 332

«Kostnad» 2019
Enslige +
ektepar./samb.:

kr. 562 836

Utbetaling av sosial stønad 201 9



Kommune: HITRA HITRA FRØYA FRØYA

Grupper: Antall: Utbetalt: Antall: Utbetalt:

Ektepar/samboende medforsørgeransvar for barn 21 693 453 11 358 520

Ektepar/samboende uten forsørgeransvarfor barn 12 203 057 11 202 528

Enslige forsørgere (utvidet barnetrygd) 25 619 645 23 924 729

Ungdom 18 år –25 år 13 342 683 13 335 487

Enslige fra og med fylte 25 år 29 777 764 40 1 367 297

Totalt antall brukere: 100 2 636 602 98 3 188 520

Antall flyktningersom har mottatt sosial stønad i 2020
( PS! Av totalsummen)

18 500 200 23 580 000

Antall arbeidsinnvandreresom har mottatt sosial stønad i 2020 (
PS! Av totalsummen)

3 25 000 7 89 000

Barnetrygd: («Ekstra utgift»)

Barnetrygd er tatt bort som inntekt
ved beregning av sosial stønad.

«Kostnad» 2020
Enslige forsørgere +
ektepar./samb.:

Ligger ann til en
kostnad på
ca. kr 850 000

«Kostnad» 2020
Enslige forsørgere +
ektepar./samb.:

Ligger ann til en
kostnad på
ca. kr 550 000

Utbetaling av sosial stønad pr. 1 . okt. 2020



 Kvalifiseringsprogrammet
– Formålet med Kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt

program og tett oppfølging. Forskning og statistikk viser at programmet virker, og at en høy andel av deltakerne kommer i arbeid.
-avhengig av tett oppfølging av veileder

– Hvem kan delta:
Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids-og inntektsevne
og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.

Deltar i programmet:
– Hitra: 7
– Frøya: 5

KVP



Økende andel ungdom som:
- dropper ut fra vgs-mye pga mestringsproblematikk
- står utenfor arbeidslivet pga rus/psykisk helse
- ikke matcher det økende kravet til fagkompetanse
- ikke får lærlingekontrakt
- utredes mot ung ufør
- har forbruksgjeld

* Fritt skolevalg gjør at 16-åringer ikke kommer inn på vgs på øyene og må flytte for å få muligheten. Her er det flere som ståri fare for å droppe ut.

* Ungdommen ble de første til å bli koronapermittert –de første som ble rammet pga av lav ansiennitet

_______________________________________

Strategiske grep for NAV-kontoret og kommunene i 2021 blir å jobbe for å:

få på plass en fast veilederressurs for ungdom i NAV
-som jobber målrettet for å øke overgangen til utdanning og arbeid(fra prosjekt til fast stilling)
-for å beholde kontinuitet og trygghet i oppfølgingen, der relasjonsbygging med denne gruppen er svært viktig

øke veilederkompetansen og skaffe tilveie gode kartleggingsverktøy(VIP24, jobpics)

skape flere alternative jobbarenaer i kommunene –dugnad (!!)

aktivt bidra til at NAV i større grad deltar aktivt i tverrfaglige samarbeidsfora på tvers av kommunale enheter

styrke det interkommunale samarbeidet-ex etablere spesialiserte team på tvers av kommunene ifht utfordringsbilde

U tfordri n g nr. 1 = U n gdom



Brukere registrerti statlige system i NAV HF 2020 Hitra Frøya

Reg.arbeidssøkere
Uten store oppfølgingsbehov,
og er helt eller delvis uten arbeid

15 22

Reg.arbeidssøkere
Har behov for oppfølging,
og er helt eller delvis uten arbeid

10 21

Ungdom med nedsatt arbeidsevne,
Psykisk helse, rus,somatisk sykdom, utenforskap

17 21

Ungdomsom mottar varig stønad
(VTAO, VTA)

6 8

48 72

Utbetaltsosial stønad i 2020

Ungdommer mellom 18 og 30 år som har mottatt sosial stønad

(enslige mødre, supplerende til syke, flyktninger, unge helt ned til 18 år…)

40 44

Ungdom reg. hos NAV Hitra Frøya 1 8 - 30 år





NAV`S OMVERDENSANALYSE



// NAV

Befolkningsvekst i Trøndelag mot 2030 
%-vis vekst fra 2020-2030

9,7 %

8,3 %

4,7 %

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

SSBs befolkningsframskrivinger 
antar en 
befolkningsvekst i Trøndelag på 4,7%. 
Det antas en høyere vekst for både 
Hitra og Frøya…



// NAV

Veksten vil komme i de eldste aldersgruppene…

7%

-14%

16%

35%

32%
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-4% -4%

6%
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0-18 år 19-34 år 35-66 år 67-74 år 75 år og eldre

Frøya Hitra Trøndelag



//NAV

24,0

17,8

13,6

4,8 4,7

2,6

Det er stor variasjon blant kommunene i andel innvandrere (tall i
%)

• Snittet i Trøndelag er 1 0,8%

• Frøya og Hitra skiller seg ut med 24% og 1 8% andel
innvandrere. En stor andel er arbeidsinnvandrere som jobber
i oppdrettsnæringen

Kilde SSB tabell 09817, 2020.

Gjennomsnit
t



// NAV

Sysselsetting* blant innvandrere på Hitra og Frøya (2019-tall)
*andel som har utført inntektsgivende arbeid

77,4 77,8 79,177,8
76,3

73,2

68,6
71,3

56,1

Hitra Frøya Snitt Trøndelag

Befolkningen eksklusive innvandrere

Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand

Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand



//NAV

N æri n gsp rofi l H i tra og F rø ya
0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske

05-09 Bergverksdrift og utvinning

10-33 Industri

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner

49-53 Transport og lagring

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet

58-63 Informasjon og kommunikasjon

64-66 Finansiering og forsikring

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring

85 Undervisning

86-88 Helse- og sosialtjenester

90-99 Personlig tjenesteyting

00 Uoppgitt Hitra (2018-2019) Frøya Trøndelag



// NAV

Utdanningsnivå blant befolkningen 2018

77,7 78,6

22,3 21,5

36,2
31,2
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Notat 11.10.20 
 

Frøya-Hitra brann og redningstjeneste, fremdriftsplan mot et 

felles brannvesen: 

 

Kommunedirektørene fremmer en likelydende politisk sak i de 

respektive kommunene.  

Den politiske saken må inneholde følgende elementer: 

1. Det skal etableres en felles brann og redningstjeneste for de to kommunene  

2. Samarbeidsform må defineres.  

 Alternativene er IKS, administrativt vertskommunesamarbeid, oppgavesamarbeid 

 Kommunedirektørene anbefaler administrativt vertskommunesamarbeid, da dette er 

mest brukt i sammenlignbare kommuner med lik størrelse, samt at det er dette 

kommunene har erfaring med. 

3. Vertskommune må foreslås, om denne modellen velges 

 Frøya foreslås som vertskommune og Hitra som samarbeidskommune 

4. Kommunedirektørene anbefaler, jfr ny dimensjoneringsforskrift samt nylig ROS analyse at 

den sammenslåtte tjenesten får 3 lederstillinger brannsjef, leder forebyggende, leder 

beredskap (en av disse bør bekle varabrannsjefstillingen)  

5. Brannsjefen/ brannvesenets ledergruppe gis mandat til å vurdere når tiden er inne for trinn 

2, - et eventuelt videre samarbeid, og hvilket brannvesen som vil gi Frøya og Hitra brann og 

redning den beste utviklingen videre, i tråd med nylig ROS analyse 

6. Det må legges en konkret handlingsplan med gevinstrealisering for jobben videre (evt bruke 

Norconsult som bistand i prosessen) handlingsplanen vil også berøre punkt 5, når og hva er 

det fornuftig å samarbeide med andre om.  

Eksempler:  

 Omorganisere det forebyggende brannvernsamarbeidet 

 Øke/omfordele mannskapsstyrke på hoved- brannstasjonene 

 Etablere felles 01-vakt 

 Etablere ordninger for utrykningsledere 

 Tilføre lederkompetanse til innsatsleder 

7. Omhandle økonomi 

 Totalt omfang, ny varig drift søkes løst innenfor dagens rammer for de 2 

brannvesenene 

 Begge kommunene avsetter prosjektmidler til  

o gjennomføring/planarbeidet 

o kultur og virksomhetsbygging 

o Komme ajour ift forebyggende arbeid (jfr Norconsult sin rapport) 

 

 

 

 



Etter vedtak i de 2 kommunene: 

Kommunedirektørene tror det blir avgjørende for den videre prosessen å tilsette engasjerte og 

motiverte personer i de ledende stillingene for å bygge opp og utvikle brannvesenet, og å skape 

eierskap og entusiasme hos mannskapene.  

 Det utlyses etter en ny, felles brannsjef i 100% stilling. Det drøftes med tillitsvalgte om vi 

skal utlyse internt eller eksternt (begge KD deltar i tilsetting) 

 Ny brannsjef tilsetter/innplasserer i de øvrige lederstillingene, jfr retningslinjer om dette 

 Ny brannsjef, og lederteamet må umiddelbart starte jobben med å sammenspleise de 2 

brannvesenene. Dette må gjøres på en grundig måte slik at det blir ett brannvesen med 

felles visjon, og starten på en felles kultur. 

 

Vedlegg til notatet: 

1. Oversikt økonomi brann begge brannvesen siste 5 år 

2. Kommunestyrevedtak i Frøya kommune september 2020 

3. Eksempel fra Orkland kommune, vedtatt i KST i desember 2019/vertskommuneavtale 

4. Oversikt regnskap Frøya brannvesen og Hitra brannvesen siste 4 år 

 

 

Beathe Sandvik Meland 

11.10.20 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M55  

Arkivsaksnr.: 18/55    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK - FLATVAL  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset 

forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre følsomt område».  

 

2. Avløpsrenseanlegg etableres på gnr/bnr 9/2 på Hamarvika. Det inngås forhandlinger 

om kjøp av parsell med eier av gnr./bnr. 9/2 for kjøp av et areal på 3.0 da. 

 

3. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kroner eks. mva. 

 

4. Prosjektet fullfinansieres med låneopptak på 63 millioner kroner fordelt på 30 mill. i 

2021 og 26 mill. i 2022 (strekningen Sistranda-Hamarvik, inkl. renseanlegg) samt 7 

mill. i 2023 (Flatvaltilknytningen). Alle kostnader belastes selvkostområdet avløp. 

Finansieringen tas inn i budsjett og økonomiplanen for 2021 til 2024. 

 

5. I trasèer for nye avløpsledninger legges også trekkrør for fiber. Kostnadene belastes 

disposisjonsfondet. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Mulighetsstudie, Rambøll AS, juli 2020  

2. Korrespondanse innbygger og kommuneoverlege datert 20.03.20 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Protokoll KST, K-sak 9/17  

2. Protokoll KST, K-sak 142/17 

3. Saksfremlegg FSK Runde 1, F-sak 171/18 

4. Protokoll FSK Runde 1, F-sak 171/18 

5. Saksfremlegg FSK Runde 2, F-sak 182/18 

6. Protokoll FSK Runde 2, F-sak 182/18  

7. Saksfremlegg KST Runde 2, K-sak 149/18 



8. Protokoll KST Runde 2, K-sak 149/18 

9. Saksfremlegg HOAT Runde 3, sak 4/20 

10. Protokoll HOAT Runde 3, sak 4/20 

11. Saksfremlegg HOAT Runde 4, sak 31/20 

12. Protokoll HOAT Runde 4, sak 31/20  

13. Saksfremlegg HOAT Runde 5, sak 36/20 

14. Protokoll HOAT Runde 5, sak 36/20 

15. Saksfremlegg FSK Runde 5, F-sak 118/20 

16. Protokoll FSK Runde 5, F-sak 118/20 

17. Vurdering av nye renseløsninger Hamarvik (Envidan Momentum AS)              

18. Forprosjekt nytt renseanlegg Hamarvik (Envidan Momentum AS) 

19. Strømningsanalyse (Åkerblå AS) 

20. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

21. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Hamarvika (Sweco AS) 

22. Skisseløsning silanlegg for Sistranda (Sweco AS)  

23. Sårbarhetsvurdering for sjøresipienten på strekningen Flatval til Sistranda (Sweco AS) 

24. Sammendrag Hovedplan for avløp 2017-2027 (Sweco AS) 

25. Hovedplan for avløp 2017-2027 

  

  

Saksopplysninger:   

 

Historikk politiske behandlinger:   

 

Under budsjettbehandlingen for økonomiplanperioden 2018-2021 ble det i Kommunestyret i 

K-sak 142/17 den 14.12.17, vedtatt å investere i 3 nye avløpsrenseanlegg for hhv Sistranda, 

Hamarvik og Flatval med en samlet budsjettramme på 58 mill. kroner ekskl. mva. Dette i tråd 

med Hovedplan for avløp, vedtatt 26.01.2017 i K-sak 9/17. 

 

I F-sak 171/18 den 10.10.18 la Rådmannen frem et forslag for Formannskapet om å bygge 

ett felles anlegg for disse tre områdene. Saken ble returnert til Rådmannen med følgende 

bestilling: 

1. Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene 

Sistranda-Hamarvik-Flatval. Vi ønsker en utredning av en to-deling av 

avløpsområdet. 

2. Formannskapet ber om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan  

innfri direktivet som kommer i 2021. 

 

I F-sak 182/18 den 12.11.18 besvarte Rådmannen Formannskapets vedtak i sak 171/18. Det 

ble av Formannskapet gjort følgende vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

        avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset   

                forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre følsomt område».  

2. Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret.  

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner 

    skal: 

 



  Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering 

til høyere rensegrad ved eventuelt fremtidig behov. 

 Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholds-

kostnader.  

 

Vedtaket var i tråd med Rådmannens forslag til vedtak bortsett fra at Formannskapet under 

punkt 2 bestilte en nærmere utredning av lokalisering av avløpsrenseanlegget. Den 29.11.18 

ble saken ved en inkurie sendt ubehandlet av Rådmannen direkte til Kommunestyret (sak 

149/18) hvor punkt 2 i Formannskapets forslag til vedtak ikke var utredet. Etter en debatt i 

Kommunestyret som i hovedsak dreide seg om størrelsen på de kommunale 

tilknytningsgebyrene for avløpsabonnenter, vedtok Kommunestyret følgende:  

 

«I påvente av behandling av gebyrer knyttet til vann og avløp utsettes saken»  

 

Som en tilleggsopplysning kan nevnes at kommunestyret i møte den 28.02.19, K-sak 19/430, 

vedtok at gebyrsatser for 2018 skulle legges til grunn for gebyrberegning i 2019 med tillegg 

av deflator og hvor Rådmannen bes fremme ny sak vedr. likt tilknytningsgebyr. Rådmannen 

har imøtekommet kommunestyrets behandling i forbindelse med revidert forskrift med 

tilhørende gebyrer lagt ut til høring september 2019 og som trådte i kraft fra 01.01.2020. I 

gebyrforslaget er benyttet likt tilknytningsgebyr for alle eiendommer etter 2018-modell. 

 

Den 16.01.20 ble saken fremmet for HOAT, sak 4/20, med sakfremlegg oppdatert mht de 

utredninger som så langt var politisk bestilt. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Saken utsettes til neste møte 13.02.20 

 

Den 16.04.20 fremmet Kommunedirektøren saken på nytt for HOAT, sak 31/20 der følgende 

vedtak ble fattet:  

 

Utsette saken til informasjonsmøte er avholdt og grenda har kunnet komme med 

innspill.  

Oppfordrer kommunedirektøren til å gjennomføre grendalagsmøte på Skype eller 

Teams før HOAT møtet den 28.04.20, der saksbehandler informerer om det 

planlagte renseanlegget 

 

Den 28.04.20, etter at grendalagsmøte var avholdt, ble saken på nytt lagt frem for HOAT, sak 

36/20. Før behandling i HOAT ble det arrangert en befaring på Hamarvika hvor det foruten 

medlemmer i HOAT møtte representanter fra grenda. Representantene uttrykte sin bekymring 

for etablering av et renseanlegg på Hamarvika og ba om at annen lokasjon burde velges. Det 

fremkom at bekymringen var basert på dårlig erfaring med lukt fra eksisterende avløpsanlegg 

(slamavskillere).  

 

HOAT foretok følgende vedtak: 

 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot 

alternativ plassering  

 

 



Saken ble videresendt til Formannskapet for behandling og i møte den den 30.04.20 ble saken 

behandlet i Formannskapet, sak 118/20, hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot 

alternativ plassering  

3. Saken sendes tilbake til HOAT  

 

Det er ikke fremmet ved vedtak hvilke alternative plasseringer som ønskes utredet, men det er 

i møte konkret bedt om at lokasjoner ved Nabeita og Nordhammarvika vurderes som lokasjon 

for avløpsrenseanlegg. 

 

Med bakgrunn i denne bestillingen anså Kommunedirektøren det nødvendig å involvere en 

kompetent 3.parts vurdering av disse spørsmålene og bestilte en mulighetsstudie av Rambøll 

AS, som innehar høy kompetanse og erfaring innenfor fagområdet kommunale avløpsanlegg. 

Kostnaden for mulighetsstudien ble tilbudt med en rammepris på 200.000,- (ekskl. mva). 

Dette ble avstemt med HOAT før bestilling. 

./. Mulighetsstudien er vedlagt denne sak. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte utredning fremmer Kommunedirektøren saken i en ny runde 

(runde 6) for HOAT, Formannskapet og Kommunestyret. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hovedplan for avløp 2017-2027 viser at de fleste av de kommunale avløpsanleggene på Frøya 

ikke tilfredsstiller Forurensningsforskriftens vilkår.  Anleggene bidrar til forurensning av 

resipientene med utslipp som medfører at det biologiske livet i resipienten er sårbar og skader 

det biologiske mangfoldet. Dette gjelder spesielt de 4 anleggene på Sistranda og de to på 

Hamarvika hvor til dels gamle og utrangerte slamavskillere enten er sterkt overbelastet eller i 

løpet av kort tid vil bli overbelastet, med bakgrunn i flere store utbyggingsprosjekter i disse 

områdene. Som eksempel på store utbyggingsprosjekter i Sistranda-området kan nevnes:  

Morgendagens omsorg, store boligprosjekt på Siholmen og Rådhustoppen, utvidelse hotell 

Frøya, Blått kompetansesenter byggetrinn 2, evt. Badeland samt flere boligfelt, bla. på 

Beinskardet. I Hamarvika-området er det også flere boligfelt under planlegging/etablering. 

Det kan her nevnes 2 boligfelt på Hamarberget samt ett boligfelt i Hamarvikbukta. Nevnte 

utbygginger vil medføre store utfordringer med godkjent avløpssystem som ikke kan 

håndteres forskriftsmessig og faglig forsvarlig med eksisterende kommunale avløpsløsninger.  

 

I sårbarhetsvurderingen, som ble foretatt av Sweco AS i Hovedplanen for avløp, ble 

resipienten hvor vi i dag slipper ut dårlig renset kloakk via 5 anlegg med kun slamavskillere 

som renseløsning, klassifisert som sårbar. Strandsona langs Sistranda har i flere år vært tydelig 

forurenset.  

Det ble også avdekket kritikkverdige avløpsforhold i Flatvalområdet hvor kommunen i dag 

kun har èn kommunal utslippsledning (uten kommunal slamavskiller) som i en viss utstrekning 

samler opp avløp fra private slamavskillere med til dels dårlig rensing. Spesielt fremstår 

Havnevågen på Flatval forurenset av avløp fra private anlegg. 

 



Med dette som utgangspunkt, foreslo Rådmannen i økonomiplanen for 2018-2021 å investere 

totalt 58 mill. (2016-priser) i 3 nye avløpsrenseanlegg for hhv Sistranda, Hamarvik og 

Flatvalområdet. Disse anleggene skulle erstatte 7 anlegg med slamavskillere + en 

utslippsledning (Flatval). I stedet for å etablere tre separate avløpsrenseanlegg foreslo 

Rådmannen å etablere ett felles renseanlegg for disse avløpsområdene. Dette basert på at 

dette blir den minst kostnadskrevende løsningen, både drifts- og investeringsmessig, samtidig 

som det blir enklere å imøtekomme fremtidig behov for kapasitetsøkning og fremtidige 

skjerpede myndighetskrav til rensing (noe det er stor sannsynlighet for sett på bakgrunn av 

stort nasjonal og internasjonal fokus på området). Med en slik løsning oppnås langt bedre 

lokale resipientforhold enn i dag langs hele det aktuelle avløpsområdet fra Sistranda til Flatval 

samtidig som vi oppfyller forurensningsmyndighetens rensekrav. 

 

Det er på faglig grunnlag vurdert både gjennom vurderinger foretatt i Hovedplanen for avløp 

2017-2027 (Sweco AS) samt forprosjekt utført av Envidan AS at bruk av ordinære 

slamavskillere ikke vil være formålstjenelig med de utfordringer kommunen har med 

avløpsmengden og resipienter i aktuelt område. I disse vurderingene fremkommer at 

slamavskillere hverken er en driftssikker, økonomisk eller fremtidsrettet løsning som i praksis 

heller ikke tilfredsstiller den nødvendige rensegrad. Investeringsmessig vil anlegg med 

slamavskillere heller ikke være vesentlig besparende i forhold til mekaniske renseanlegg sett i 

forhold til de store begrensninsgene som ligger i bruk av slamavskillere.  I takt med 

samfunnsutviklingen, også på avløpssektoren samt fortetting og økning av bebyggelse, anses 

ikke høye investerings- og driftskostnader med slamavskiller å være noe framtidsrettet valg. 

Det er også et faktum at flere av eksisterende lokasjoner ikke er egnet for utbygging av større 

slamavskillere, da disse anleggene krever svært mye plass. Det kan tilføyes at det på ingen 

måte vil være mulig å etablere ett nytt anlegg som erstatning for de to eksisterende 

slamavskillerne nedenfor Frøya Kultur- og kompetansesenter og Blått kompetansesenter med 

tanke på plassbehov og ikke minst luktutfordringer som kan oppstå ved tømming av 

slamavskillere.  

 

Som tidligere nevnt, bestilte Kommunedirektøren etter vedtaket i siste Formannskapsmøte (F-

sak 118/20, 30.04.20) en mulighetsstudie fra Rambøll AS med utgangspunkt i 3 alternative 

plasseringer av avløpsrenseanlegg.  Foruten evaluering av lokasjon skulle studien også 

vurdere rensebehov, renseløsninger samt foreta kostnadsberegninger både mht kapitalbehov 

og driftskostnader. Med utgangspunkt i mulighetsstudien vil Kommunedirektøren legge frem 

følgende vurdering: 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer at den nye mulighetsstudien belyser og besvarer alle relevante 

sider av problemstillingene og mulighetene rundt behov og valg av et avløpsrenseanlegg samt 

at den besvarer politiske bestillinger.  I det etterfølgende oppsummerer og kommenterer 

Kommunedirektøren utfallet av mulighetsstudien. 

 

  

Alternative lokasjoner: 
  

Mulighetsstudien har vurdert 3 alternative lokasjoner som vist i Figur 1: 

 

1. Hamarvik (ved eksisterende kommunale slamavskillere) 



2. Nabeita 

3. Nordhammarvika  

 

 
 
Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

Mulighetsstudiens kostnadsvurdering: 

 



 
Tabell 1 

 

Mulighetsstudien (Tabell 1) viser at det totale kapitalbehovet for et komplett anlegg for 

strekningen Sistranda-Flatval lokalisert på Hamarvika beregnes til ca. 85 mill. (2020-priser), 

ca. 93,5 mill. for Nabeita og ca. 107 mill. for Nordhammavika. 

  

De beregnede investeringskostnadene i mulighetsstudien er grovt beregnet med høye 

sikkerhetsmarginer og er ment å gi en indikasjon på kostnadsforskjellene mellom de tre 

lokasjonene. Det er først i neste fase, skisseprosjektet, at kostnadsbildet blir mer sikkert da 

valg av lokasjon er vedtatt, og vil gå inn i detaljene rundt de tekniske løsningene. Dette kan 

også medføre at kapitalbehovet reduseres noe.  

  

Eksempelvis er den beregnede kostnaden for lokasjon Hamarvika 85 mill. Dette ligger langt 

over de 58 mill. som ble beregnet i 2017 (2016-priser). Noen elementer skyldes prisstigning 

(ca. 7 mill.) men det meste ligger i at Rambøll har benyttet høyere sikkerhetsmarginer i sin 

kalkyle enn hva som er gjort i forprosjektet. Det kan være at disse marginene er noe høye, 

spesielt for Hamarvik-alternativet da denne lokasjonen gir de minste utfordringer, og dermed 

minst usikkerhetsgrad i forhold til utfordringene med etablering av utslippsledning og 

tilknytning av nye hovedledninger.  Dvs at forholdene ligger mere til rette for dette på 

Hamarvika enn ved de to andre lokasjonene i og med at det allerede ligger et anlegg der. 

 

 

Driftskostnader: 

Driftskostnader for et avløpsrenseanlegg i denne størrelsen er av vesentlig betyding for de 

årlige avløpsgebyrene abonnentene skal betale. Rambøll har i mulighetsstudien beregnet  

disse kostnadene med utgangspunkt i kostnadene for vedlikehold, energikostnader, 

bemanning, renhold, laboratorieanalyser samt transport og levering av ristgods og slam (Se 

Tabell 2).   



 

Kostnadene er ment for å gi et godt sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike løsningene, så 

de faktiske driftskostnadene kan forventes å avvike noe.    

 
 Tabell 2 

 

Bakgrunnen til at driftskostnadene er beregnet høyere for Nabeita-alternativet er at dette 

alternativet vil gi høyere pumpekostnader enn Hamarvik-alternativet. Dette fordi det vil være 

nødvendig med en stor avløpspumpestasjon lokalisert på Hamarvik som samler alt avløpsvann 

fra Sistranda og Hamarvik og pumper dette videre til Nabeita. Denne stasjonen er unødvendig 

ved etablering av renseanlegg på Hamarvik.  

Rambøll har beregnet driftskostndene for denne pumpestasjonen til ca. kr. 170.000,-/år. Til 

sammenligning vil tilsvarende pumpestasjon for Nordhammarvika-alternativet generere ca. 

65.000,- i driftskostnader. Dette med bakgrunn i at denne stasjonen vil bli mindre fordi den vil 

pumpe mindre mengde avløpsvann som genereres kun av abonnentene på Flatval og 

Hamarvika.  

 

Lukt og nærhet til naboer: 

En av årsakene for bestillingen av mulighetsstudien var at naboer har uttrykt bekymring for 

lukt fra anlegget. Dette er basert på negative luktopplevelser med det eksisterende 

avløpsrenseanlegget kommunen har i dag. Lukta kommer fra store slamavskillere som 

inneholder mye gammelt slam som utvikler en intens og ubehagelig lukt under tømming og 

ved visse driftsforhold. Denne lukta kan på ingen måte sammenlignes med den diffuse lukta 

som utvikles inne i et lukket mekanisk renseanlegg som kun behandler ferskt slam. All lukt 

som utvikles inne i renseanlegget renses i mekaniske luktfjerningsanlegg før lufta blåses ut 

over tak, hvor eventuelt utslipp av lukt raskt uttynnes. 

 

Rambøll har i sin rapport lagt ned mye arbeide i å vurdere luktproblematikken og løsninger for 

å forhindre lukt og deres konklusjon er som følger: 

 



«Basert på utredningene i dette kapittelet vil trolig etableringen av et hovedrenseanlegg ved 

Hammarvika by på liten sjenanse for naboer med tanke på lukt. 

 

Forholdene som underbygger dette er:  

  

• Mekanisk silanlegg har normalt svært lite luktutslipp, om anlegget driftes godt og utstyres 

med avtrekk på enhetsprosesser og behandling gjennom luktreduksjonstrinn.   

• Vindhastighetene ved Hammarvika er høye, noe som medfører god spredning av eventuelle 

luktutslipp  

• Liknende forhold ved Hommelvik- og Narvik renseanlegg viser til lite eller ingen sjenanse 

for naboer med tanke på lukt. 

  

Man skal likevel være oppmerksom på følgende:  

  

• Man kan ikke garantere for at luktutslipp ikke vil forekomme ved et avløpsrenseanlegg og 

hvor Rambøll i sin mulighetsstudie opplyser «Normalt vil ikke lukt fra et godt vedlikeholdt 

mekanisk renseanlegg virke sjenerende på befolkningen, men man skal likevel være 

oppmerksom på at avløpsrenseanlegg ofte legges et stykke unna bebyggelse som kan oppleve 

lukten sjenerende.  Således bør valg av lokasjon for nye anlegges behandles uavhengig.  En 

viktig distinksjon er også at behandling av avtrekksluften gjennom ett eller to-trinns 

renseløsninger kun vil redusere lukt, og det kan forekomme hendelser som slipper gjennom 

mer lukt enn normalt.  Dette er ofte i forbindelse med metning av kullfilter, eller feil på 

luktreduksjonstrinnet. 

• Grense for opplevde lukthendelser er på kun 7 timer i måneden, som er relativt sjelden, og 

kan raskt overskrides ved feil på luktreduksjonstrinnet.  

• Etablering av mottak for eksternslam kan føre til økte sporadiske utslipp av lukt, selv med 

innkapsling av bil under påfylling.  Saksbehandlers kommentar: Det er ikke en tiltenkt 

løsning å ha mottak av eksternslam på avløpsrenseanlegg. 

• Vindretning i sommerhalvåret kan føre eventuelle luktutslipp mot småbåthavn og 

boligområder mot øst.  

• Naboer kan være skeptiske til avløpsrenseanlegget grunnet dårlige opplevelser med dagens 

slamavskiller. Dette kan føre til at opplevd lukt kan oppstå selv ved svært lave utslipp.»  

  

Det er kjent fra eksisterende avløpsanlegg at der hvor lukt til tider er til sjenanse for 

omgivelsene, forekommer vanligvis lukt i de tilfellene hvor anleggets beliggenhet er svært nær 

boligområdene, vanligvis innenfor en 100 m radius. Vanligvis gjelder dette biologiske 

renseanlegg som har åpne basseng og ikke mekaniske renseanlegg (silanlegg) som er aktuelt 

for Hamarvika og Nabeita. Muligheten for lukt til omgivelsene kan riktignok ikke utelukkes 

helt når det gjelder silanlegg heller, men årsaken vil i så fall normalt være funksjonssvikt i 

luktfjerningsanlegget. Ved ytterligere behov for luktfjerning kan et avløpsrenseanlegg i 

ettertid utrustes med kompletterende renseløsninger.  

 

Rambøll har også kontaktet kommuner med tilsvarende anlegg (Hommelvik og Narvik) for å 

avdekke deres erfaringer med lukt, og funnet at ingen av disse har luktproblemer under 

normal drift. Dette sammenfaller med de opplysninger Kommunedirektøren selv har innhentet 

fra andre kommuner (Kristiansund, Heim) samt ved besøk på eksisterende anlegg (Narvik, 

Sykkylven, Molde og Stjørdal). Det kan opplyses at medlemmer i HOAT og personale fra 

administrasjonen skal befare avløpsrenseanlegg i Heim kommune den 14.10.2020. 

 



Mulighetsstudiens vurdering av lokasjoner: 

 

Hamarvik: 

 

Figur 2 

 

Aktuell tomt for Alternativ 1 – Hammarvik er deler av gårds-/bruksnummer 9/2 nede ved 

havna i Hammarvika, vis a vis industriområde for Aqualine og BEWI. Adkomst til tomten fra 

FV716 Sørfrøyveien, via Hammarvikringen ca. 500 meter.  

  

Basert på overslagsberegningene for nødvendig grunnareal for renseanlegget, vil det være 

nødvendig å avsette minimum 1500 m2 for opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde 

renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass til å laste ut slamcontainere, samt lukket 

oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til noe parkering for driftspersonell, 

adgang rundt hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. Se Figur 2 og 3 for 

illustrasjon av beliggenhet og tomt. Det kan vurderes om det skal settes opp gjerder rundt 

anlegget, eller om skallsikring av bygget sees på som tilstrekkelig.  

 

Tomten ligger på kote +3-5 med en svak stigning mot nordvest. I dag brukes arealet 

tilsynelatende som beitemarker, og er tilknyttet gårdsbruket som sees på Figur 2. Mot veien er 

det en svak fordypning med lett vegetasjon, før grunnen stiger mot veien. Variasjonene på 

tomten medfører utgraving og oppfylling for planering. Det er ikke utført geotekniske 

undersøkelser på tomten, men noe sprengning er medregnet i kostnadsoverslaget.   

 

Et renseanlegg på denne tomten vil trolig ikke påvirke naboer i nevneverdig grad hverken 

med tanke på visuell sjenanse, trafikk eller støy. Anlegget etableres over to etasjer, og kan 

således skygge for noe utsikt for de nærmeste naboene, men store avstander gjør dette mindre 

prekært. I umiddelbar nærhet er det flere store industribygninger med mønehøyde som har en 

mønehøyde langt større enn et to-etasjers avløpsrenseanlegg.   Avløpsrenseanlegget genererer 

minimal trafikkmengde sett i forhold til øvrig trafikk til industriområdet.  

    



Som illustrert på Figur 2 så vil anlegget ligge ca. 60 m fra nærmeste bolig (gårdsbruk). 

Dernest vil boligene ligge fra 110 m og oppover i avstand fra anlegget. Nærmeste 

næringsbygg (Sæther Transport) ligger ca. 40 m fra anlegget.  

 

 

 
Figur 3 

 

Nabeita 

I mulighetsstudien er deler av gårds-/bruksnummer 8/2 på Nabeita vurdert som tomt for 

Alternativ 2 – Nabeita. Adkomst til tomta er fra FV716 Sørfrøyveien, via Nabeitveien ca 300 

meter og forbi industriområde med blant annet Frøya Auto, Tensio og ReMidts 

Gjenvinningsstasjon.  

  

I likhet med anlegg ved Hamarvika vil det være nødvendig å avsette minimum 1500 m2 for 

opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass 

til å laste ut slamcontainere, samt lukket oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være 

plass til noe parkering for driftspersonell, adgang rundt hele bygningsmassen samt noe 

grøntarealer/landskap. Se Figur 4 og 5 for illustrasjon av beliggenhet og tomt.  Det kan også 

her vurderes om det skal settes opp gjerder rundt anlegget, eller om skallsikring av bygget 

sees på som tilstrekkelig. 

Tomten ligger variert på kote +33-35 med en kolle og svak stigning mot sør. Deler av arealet 

er dyrketmark mens hoveddelen ligger i ulendt terreng, Variasjonene på tomten medfører 

utgraving og oppfylling for planering. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser på tomten, 

men det må trolig sprenges større andeler fjell.  

  

Veien inn til tomten har i dag grusdekke, og må oppgraderes for nytt anlegg. Veien etableres 

for tungtransport.  

 

 

 

 



 
Figur 4 

 

 
Figur 5 

 

Et renseanlegg her vil trolig ikke påvirke naboer i nevneverdig grad, grunnet normalt lite 

aktivitet ved anlegget. Likevel, veien inn til tomten er eneste adkomstvei til bolig og 

fritidsboligområdet på Nabeita, og publikum kan sporadisk møte på containerbiler og 

driftspersonell. Nabo på Gårds/bruksnummer 8/98 vil oppleve økt trafikk av større kjøretøy 

forbi gårdsplassen.   

  

Selv om renseanlegget etableres over to etasjer vil ikke dette medføre visuell sjenanse, særlig 

grunnet nærliggende industribygg.  

  

Luktvurdering for Hamarvika vil også gjelde denne lokasjonen, men vil trolig i enda mindre 

grad medføre sjenanse for naboer.   

 

Administrasjonen har i etterkant av Rambølls mulighetsstudie også vurdert kommunens egen 

eiendom Gnr 8/324 bak HASA-bygget (se Figur 6) som en aktuell lokasjon for et renseanlegg 

ved Nabeita. Eiendommen har et areal på 3161 m2 og anses tilstrekkelig for nybygg og 



framtidig arealbehov for evt utvidelse. Tomtas form sett i forhold til utnyttelse/behov er dog 

ikke vurdert. Kommunedirektøren vurderer at investerings- og driftskostnadene vil være i 

samme størrelsesorden som ved bruk av tomt på eiendommen G8/2.  

 

Adkomst til den kommunale eiendommen bør søkes løst som felles adkomst til HASA-bygget 

som er inngjerdet og vil ha port med adgangskontroll. Hvis denne adkomsten ikke er mulig 

pga arealbehov bør det anlegges avkjørsel ved adkomstvei til ReMidt sitt anlegg. En 

plassering av renseanlegg på G8/324 anses mere formålstjenlig både på kort og lang sikt med 

tanke på stasjonering av driftspersonell i HASA-bygget.  Driftspersonale er dermed samlet på 

èn lokasjon der flere kommunale bygg er etablert nært hverandre. 

 

Det må tilføyes at et anlegg på denne tomta vil ligge tett inntil flere industribygg samt relativt 

nært boliger og fritidshus som ligger spredt i området rundt anlegget. Det vil også være 

relativt kort avstand til Nabeita oppvekssenter.                                                                        

 

For øvrig vil de samme betraktninger og vurderinger som foretatt for G8/2 gjelde for G8/324.  

 

Det bemerkes at det ikke er foretatt grunnundersøkelser på aktuelle tomt (eller andre 

tomtealternativ i mulighetsstudien). Dette må gjøres når valg av lokasjon for nytt renseanlegg 

er foretatt.Ved et eventuelt vedtak om at lokasjon for et avløpsrenseanlegg skal være Nabeita, 

vil Kommunedirektøren gjennom et skisseprosjekt avklare beste tomtevalg. 

 
Figur 6 

 

 



Lokasjon Nordhammervika: 

 

 
Figur 7 

 

 
Figur 8 

 

Aktuell tomt for Alternativ 3 – Nordhammarvika er deler av gårds-/bruksnummer 22/5 på 

oversiden av industriområdet på Nordhammarvika, og vest for gravplassen. Adkomst til 

tomten må etableres fra FV716 Sørfrøyveien, med ca 60 meter vei over myrlendt område.    

Basert på overslagsberegningene for nødvendig grunnareal for renseanlegget, vil det være 

nødvendig å avsette minimum 2500 m2 for opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde 

delvis nedgravd renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass til å laste ut slamcontainere, 

samt lukket oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til noe parkering for 

driftspersonell, adgang rundt hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. Se Figur 7 

og 8 for illustrering av beliggenhet og tomt.  Det bør på denne tomten settes opp gjerder 

rundt tomten.   

Variasjonene på tomten medfører betydelig sprengning, utgraving og oppfylling for planering. 

Det er ikke utført geotekniske undersøkelser på tomten.   

 

Tomten ligger i nærheten av drikkevannskilde Hammarvatnet (privat kilde), se Figur 7, men 

ligger ifølge NEVINA5 utenfor nedbørsfeltet til kilden. Renseanlegget vil trolig ikke medføre 

noen risiko for drikkevannskilden, men kan kreve en risikoanalyse før godkjenning.   

 



Tomten ligger skjermet fra publikum, og er ikke forventet å virke sjenerende på naboer. 

Anlegget som er foreslått (SBR-anlegg) er et relativt lavt bygg, og vil ikke være særlig 

eksponert. Gravplassen ligger i god avstand til bygget, men man kan oppleve noe trafikk inn 

til anlegget. Det anbefales å etablere en egen vei inn til tomten for å minimere konflikt med 

besøkende på gravplassen.   

  

Et SBR-anlegg med slammottak vil kunne (i større grad enn et mekanisk silanlegg) medføre 

luktutslipp. Ved et SBR anlegg har man slamlagre som kan være en kilde til aerosoler og 

medføre luktutslipp, selv med et kullfilter/luktreduksjonsanlegg. Vindhastigheter i 

Hamarvikaområdet tilsier at det trolig er god luktspredning, men vindretninger sørvest-

nordøst kan føre til sporadiske luktutslipp mot gravplass (100 m) og naboer i nordvest 

(250m).  

 

 

Sammenlignbare anlegg i andre kommuner: 

Hommelvik RA, Malvik kommune:  

Er et mekanisk silanlegg for ca 5000 PE som ligger nært bebyggelse og småbåthavn (se Figur 

9). Anlegget er relativt nytt, har innebygde lukkede containere, avtrekk på all maskinell 

utrustning samt kullfilter med oksidasjon. Anlegget ligger under 60 m fra nærmeste 

bebyggelse, men har ikke opplevd klager på lukt fra befolkningen. Anlegget ligger riktignok 

plassert slik at kun vind fra øst fører utkast av luft mot boligområdet, og det er normalt god 

luftutskiftning (mye vind) i området. Hommelvik RA er ikke utstyrt med mottak for 

eksternslam 

 
Figur 9 Hommelvik RA 

 

 

Narvik RA, Narvik kommune:  

Et stort mekanisk silanlegg dimensjonert for om lag 15 000 PE (over dobbelt så stort som 

vårt) er lokalisert ca. 70 m fra boligbebyggelse og industriområde (se Figur 10). Dette 

anlegget består av 7 stk Salsnes filtre, med lokal avvanning av slam. Det er ikke etablert 

mottak for eksternslam ved anlegget. Ikke opplevd klager fra naboer. 



 
Figur 10 Narvik RA 

 

Hagelin RA, Kristiansund kommune:  

Er ikke medtatt i Rambølls mulighetsstudie men Kommunedirektøren har vært i kontakt med 

Kristiansund kommune som i 2016 tok i bruk et nytt stort biologisk renseanlegg for 25.000 

PE. Plassering av anlegget er ganske likt renseanlegget i Narvik mht nærhet til boligområder 

og industriområder. Se Figur 11. Det er så langt ikke registrert luktproblemer fra anlegget i 

forhold til naboer. Dette til tross for at de benytter en renseteknologi som utvikler mere lukt 

enn et silanlegg.  

 

 
 
Figur 11 Hagelin RA, Kristiansund kommune 

 

 

 

 

 

 



Sykkylven kommune 

Er ikke medtatt i Rambølls mulighetsstudie men Kommunedirektøren har kjennskap til 

anlegget i Sykkylven kommune gjennom at en av våre VA-ingeniører har arbeidet på 

anlegget. Dette anlegget har to mindre mekaniske silanlegg på hhv 2000 pe og 1500 pe. 

Begge med lokalisering i umiddelbar nærhet til boligområde. Ingen luktproblem registrert. 

Figur 12 viser ett av anleggene.  

 
Figur 12 Sykkylven kommune 

 

Heim kommune, Vessøra renseanlegg: 

Er ikke medtatt i Rambølls mulighetsstudie men Kommunedirektøren har selv vært i kontakt 

med Heim kommune som har et mekanisk silanlegg etablert i 2016. Kap. 10.000 pe som er 

noe større enn vårt. Ellers likt. Plassering av anlegget er ganske identisk i forhold til 

Hamarvik-alterantivet mht avstand til naboer (ca. 112 m til nærmeste bolig og ca. 30 m til 

nærmeste næringsbygg). Det er ikke registrert lukt til omgivelsene fra anlegget. Som fremgår 

av Figur 13, så er avløpsrenseanlegget plassert nært et meget stort boligområde.  

 
Figur 13 Vassøra RA, Heim kommune 

 



Mulighetsstudiens konklusjon vedr. lokasjon:  

 

Vekting: 

Til hjelp i evalueringen har Rambøll laget en tabell hvor de forskjellige kriterier for valg av 

renseanlegg er vektet.  

 
Tabell 3 

  

I vektingen benyttes metode for evaluering av tilbydere i offentlig anbudskonkurranse, som 

beskrevet blant annet av Difi. Vektingskriterier er arealforhold, driftstekniske forhold, 

kostnader, naboforhold samt resipientforhold.  

 

Resultat: Hammarvik             985 poeng  

       Nabeita                 976 poeng  

               Nordhammarvika   804 poeng 

 

Tabell 3 viser at Hamarvik scorer best på alle kriterier utenom naboforhold /nærhet til naboer. 

Det nest beste alternativet er Nabeita som scorer bedre på naboforhold enn Hamarvik men har 

høyere investerings- og driftskostnader (forskjell hhv 8.5 mill. og 170.000).  

Sist kommer Nordhammarvika som scorer dårligst på alle kostnaderstyper i forhold til 

Hamarvik (forskjell hhv +22 mill. og +1,6 mill.). Årsaken til den store forskjellen for 



Nordhammarvika er krav til høyere rensegrad ved Nordhammarvika med bakgrunn i 

resipientens høyere sårbarhet. 

 

Hamarvik er vurdert til den mest egnede lokasjonen, med Nordhammarvika som det dårligste. 

Lokasjon Hamarvik er vist i Figur 14. 

 
Figur 14 

 

 

Kommunikasjon med innbygger på Hamarvika: 

I et brev til kommuneoverlegen (datert 17.03.20) har èn av innbyggerne på Hamarvika 

forespurt kommuneoverlegen om å gi en vurdering på hvordan en plassering av et 

avløpsrenseanlegg vil påvirke livskvaliteten og bomiljøet for befolkningen i området.  I et 

svarbrev datert 20.03.20, er Kommuneoverlegens konklusjon, basert på en vurdering av 

folkehelseaspektet og sikkerhet ved slamtømming og luktsjenanse, følgende: 

 

«Det er kommuneoverlegens faglige vurdering at planlagte renseanlegg for kloakk med stor 

sannsynlighet ikke vil ha negativ helsemessig påvirkning på befolkningen i nærområdet med 

tanke på luktspredning. Det vurderes også at sikkerheten omkring samling og tømming er 

betydelig økt i nytt anlegg, sammenlignet med dagens ordning. Kommuneoverlegen ser etter 

gjennomgang av gjeldende informasjon, ikke grunn til å fraråde bygging i planlagt 

område». 

 

Kommunedirektørens totalvurdering av luktutfordringen: 

Med bakgrunn i opplysninger i mulighetsstudien samt egne erfaringer og kunnskap om 

mekaniske renseanlegg, er Kommunedirektørens totalvurdering at lokalisering på Hamarvika 

sannsynligvis ikke vil medføre noen spesielle ulemper for nabobebyggelsen.  

Det kan imidlertid oppstå driftssituasjoner hvor det i korte perioder kan slippes ut lukt men 

denne lukten kan på ingen måte sammenlignes med luktopplevelsene fra dagens 

slamavskillere. Det finnes også løsninger utover standardløsninger for luktfjerning som kan 

ettermonteres hvis det mot formodning skulle bli nødvendig.  



 

Avløpsrenseanlegget skal bygges for å bestå langt inn i fremtida. Det er også stor 

sannsynlighet for at fremtidig utvikling innenfor boligbygging langs aksen som dette 

avløpsområdet representerer, vil medføre at nærhet til naboer uansett lokasjon vil reduseres i 

forhold til dagens situasjon. Det vil derfor være naturlig å ta med i vurderingen at tilliggende 

områder i fremtida vil kunne bli utbygd til boligområder. Dette vil kunne medføre at 

forskjellen mellom lokasjonene i forhold til nærhet til naboer vil bli marginale. 

Kommunedirektøren anser derfor at sannsynligheten er stor for at ingen av lokalitetene på 

sikt vil avvike vesentlig fra hverandre i forhold til nærhet til naboer.   

 

Dimensjonering av kapasitetsbehov:                                                                          

Forprosjektet er utarbeidet av Envidan Momentum AS som er et konsulentselskap med 

kompetanse på flere fagområder innen VA, bl.a. avløpsteknikk og rådgiving i forbindelse med 

selvkostområdene. Ved dimensjoneringen av renseanlegget ble det tatt utgangspunkt i at 

anlegget skulle ha en kapasitet som dekket behovet for avløpsrensing for alt sanitært avløp på 

strekningen Siholmen - Flatval med et tidsperspektiv frem til 2040. Dette er i utkastet til 

forprosjektet beregnet til å medføre en nødvendig total kapasitet på 7000 pe 

(personekvivalenter). Nåværende belastning innenfor aktuelt avløpsområde er ca 3500 pe. 

Kapasitetsbehovet vil etterprøves under arbeidet med detaljprosjekteringen.  

 

Bestemmelse av rensegrad: 

I en utbygging av en slik art og størrelse som dette, er det av avgjørende betydning å ta et 

riktig valg mht renseløsning. For å ha et faglig grunnlag for valgt løsning er det tatt 

utgangspunkt i Hovedplanen for avløp, hvor det bl.a. av miljøbiologer fra Sweco ble foretatt 

en sårbarhetsvurdering av sjøresipienten utenfor Sistranda, Hamarvik og Flatval.  

Vurderingen viser at resipientenes sårbarhet varierer fra sårbart til mindre sårbart område 

avhengig av avstanden fra land og strømningsforhold. I Forurensningsforskriften §11-6 

vedlegg 1, påpekes at det «ved registrering av mindre følsomme områder skal tas hensyn 

til faren for at utslipp kan bli ført til tilstøtende områder der de kan ha skadevirkninger 

på miljøet». Det vil derfor være et viktig element i all vurdering av rensegrad for et 

avløpsrenseanlegg at det tas hensyn til strømningsforhold sett i sammenheng med hvor 

avløpsutslippet føres videre og om utslippet slik kan forurense andre områder enn ved 

utslippspunktet.  

 

I sin mulighetsstudie har Rambøll ut fra overnevnte sårbarhetsvurderinger vurdert at et 

avløpsutslipp utenfor Hamarvika må tilfredsstille Forurensningsforskriften §13-8 «utslipp til 

mindre følsomt område». Dette er minstekravet til rensegrad for denne type anlegg og 

representerer dermed den rimeligste løsningen. Aktuelle lokasjoner for et slikt anlegg er 

Hamarvika og Nabeita. 

Et anlegg plassert på Nordhammarvika krever høyere rensegrad enn de andre to lokasjonene. 

Dette fordi et anlegg her vil måtte ha sitt utslipp i et område som er klassifisert som sårbart og 

må derfor tilfredsstille Forurensningsforskriften §13-7 «utslipp til følsomt og normalt 

område».   

 

Dette er i tråd med Kommunedirektørens egne vurderinger. 

 

Byggeteknisk utforming: 

Mekanisk renseanlegg (Hamarvika og Nabeita):                                                                      

Et mekanisk renseanlegg (silanlegg) vil normalt bygges over to plan, der prosesshallen står i 



øverste etasje. Med silenheter og avvanning i andre etasje vil slamutlastingen kunne etableres 

med direkte nedkast til containere. Ved etablering av silanlegg vil det være lite behov for 

utrustning under bakkeplan. Vanligvis etableres kun inn/utløpspumpestasjon under bakkeplan.   

  

Grovt regnet vil et silanlegg for 7000 PE (beregnet kapasitet inkl. påslag for fremtidig 

befolkningsøkning) bestå av 2/3 prosessarealer og 1/3 servicefasiliteter, og totalt 

grunnflateareal vil legge seg rundt 450 m2, avhengig av de tekniske løsningene i anlegget (se 

Figur 15).  

 

 
Figur 15 

 

 

Renseanlegget kan utformes til å passe godt inn i omkringliggende omgivelser, blant annet for 

å mykne opp påvirkningen på lokalmiljøet. I praksis kan man tilnærme seg dette på flere 

måter, for eksempel ved å etablere et signaturbygg med spennende arkitektur som tiltrekker 

seg positiv oppmerksomhet. Man kan også forsøke å gjøre bygget minst mulig påfallende, ved 

å for eksempel emulere uttrykk på nærliggende bebyggelse eller natur.  

  

For lokasjon Hamarvika og Nabeita synes det naturlig å tilpasse anlegget best mulig til 

omgivelsene. For eksempel kan det utformes med liknende arkitektur og farger som sjøbuene 

ved småbåthavna, illustrert i Figur 16. For Nabeita kan en liknende utførelse synes passende, 

men kanskje med et annet fargevalg. 

 



 
Figur 16 

 

Biologisk renseanlegg (SBR):  

Ved valg av lokasjon Nordhammarvika vil det være nødvendig å benytte et renseanlegg som 

tilfredsstiller Forurensningsforskriften §13-8 Utslipp til sårbart og normalt område. Dette 

krever bruk av et biologisk renseanlegg (SBR-anlegg). Slike anlegg er ofte utført med 

planløsning over to etasjer, der bygget etableres med kjeller under deler av eller hele bygget. 

Kjeller utføres normalt i plasstøpt betong med en bassengdybde på 3,5 - 4 meter.  

For SBR-anleggg etableres reaktortanker av denne størrelsen enten som utvendige sirkulære 

tanker over bakken, eller som dekkede bassenger med overbygg. Figur 17 viser et anlegg med 

innbygde tanker, som gir et arealbehov på om lag 850 m2. 

 

Det er verdt å merke seg at et anlegg av denne type vil utvikle mere lukt enn et silanlegg (som 

foreslått på Hamarvika og Nabeita) og risikoen for luktsjenanse for naboer er dermed større. 



 
Figur 17 

 

Da SBR-anlegg er mest aktuelt ved lokasjon Nordhammarvika, nært gravplass og trukket litt 

inn og opp på berget, synes det naturlig å gi anlegget en lav profil som glir godt inn i 

terrenget. Bygget kan for eksempel kles i bestandig trepanel med sort taktekke, eller med 

grønt tak som ytterligere mykner opp anleggets inntrykk på omgivelsene. Se illustrasjon i  

Figur 18. 

     
Figur 18 

 

 



Tomteareal: 

Mulighetsstudien viser at nødvendig tomteareal for Hamarvika og Nabeita vil være ca. 1,5 da. 

For å kunne være forberedt for mulige fremtidige skjerpede rensekrav samt behov for høyere 

kapasitet, som normalt vil kreve utvidelse av anlegget, vil det være fornuftig å tilrettelegge for 

dette ved å øke arealet. Kommunedirektøren foreslår derfor at arealbehovet settes til 3,0 da.  

For Nordhammarvika er nødvendig tomteareal vurdert til å være ca. 2.5 da. Dette anses som 

akseptabelt men Kommunedirektøren mener at det er ønskelig med noe større handlingsrom 

arealmessig og foreslår å øke dette til 3.0 da. 

 

For alle lokasjoner vil det da være nødvendig å erverve et areal på 3,0 da. 

 

Kommunedirektøren har vært i dialog med eierne av Gnr. 9/2 (Hamarvik) og Gnr. 8/2 

(Nabeita) hvor det er informert om dette prosjektet. Grunneier for lokasjon Nordhammarvika 

er Frøya kommune (Gnr. 22/5). 

 

Trasè pumpeledninger (transportledninger):    

 

 
 

 

Figur 19 

                                            

Ledningstrasèen vil bestemmes nøyaktig under detaljprosjekteringen men vil i hovedsak gå i 

nærheten av FV716 der dette er naturlig og ellers bli lagt slik at eksisterende selvfallsledninger 

kan benyttes slik de er i dag. Trasèen starter ved Siholmen i nord og Flatval ferjeleie i sør og 

føres til valgte lokasjon for plassering av rensanlegget via pumpeledninger (selvfallsledninger 

velges der dette er mulig for å redusere pumpekostnaden). Se Figur 19. 

For å spare kostnader er avløpspumpeledningen mellom Sistranda og Hamarvika etablert i 

samme trasè som den nye vannledningen fra Sistranda til Nordskaget. Dette har også 



muliggjort forskuttering av etableringen av en etterlengtet gang- og sykkelvei mellom 

Nordhammarvika og Hamarvika.  

Trasè for avløpsledningen fra Flatval vil i stor grad bli etablert langs hovedveien fra det gamle 

ferjeleiet samt langs FV716 forbi Nabeita og videre ned til Hamarvik. Det er allerede lagt en 

ca. 600 m lang avløpspumpeledning i den nye gang- og sykkelvei på Nabeita i samarbeide 

med Statens vegvesen (2018).   

Det legges trekkrør for fiberkabel i samme trasè som nye avløpsledninger.                       

                                                                        

 

Kommunedirektørens vurdering av fordeler og ulemper: 
Rambølls mulighetsstudie er en grov vurdering av hvilke lokasjoner som er aktuelle for 

etablering av et avløpsrenseanlegg for dette avløpsområdet. Studien vurderer ikke 

vanskelighetsgraden ved å gjennomføre byggingen på de respektive lokasjoner; med andre ord 

om det faktisk er mulig å bygge der eller hvilke økonomiske konsekvenser som uforutsette 

problemstillinger medfører. Kommunedirektøren besitter relativt god kunnskap om de faktiske 

forhold og vil i denne sammenhengen opplyse om følgende forhold som kan påvirke 

mulighetene til gjennomføring og kostnadene for deretter å sammenfatte vurderinger som er 

gjort i fordeler og ulemper: 

 

Hamarvik: 

Fordelen med Hamarvik som lokasjon er at det vurderes at det vil være relativt enkelt å 

fremlegge ny pumpeledning til renseanlegget både fra Sistranda og Flatval, samt tilknytte 

eksiterende selvfallsledninger på Hamarvik. Hamarvik vil også gi den raskeste fremdriften, 

noe som anses å være viktig sett i forhold til forurensningssituasjonen fremover. Dette 

alternativet vil også gi de laveste investeringskostnadene for ledningsanlegg samt de laveste 

driftskostnadene. Hvis et renseanlegg bygges på Nabeita eller Nordhammarvika vil det uansett 

måtte etableres en stor avløpspumpestasjon på Hamarvik i stedet for et avløpsrenseanlegg.  

 

 Fordeler:  

1. Laveste investerings- og driftskostnader 

2. Enkleste alternativ mht fremføring av nye pumpeledninger 

3. Kan i størst grad av alle alternative lokasjoner benytte eksisterende 

selvfallsledninger og allerede lagte pumpeledninger 

4. Høy gjennomføringssikkerhet (liten mulighet for fordyrende 

overraskelser) 

5. Raskeste fremdrift 

 

 Ulemper: 

1. Korteste avstand til naboer (pr. i dag) 

2. Tomt legger beslag av beiteland 

 

Nabeita: 

Hvis renseanlegget bygges på Nabeita, må det uansett etableres en stor avløpspumpestasjon 

på Hamarvika i stedet for et avløpsrenseanlegg. I denne pumpestasjonen samles alt 

avløpsvannet fra Sistranda og hele Hamarvika før det pumpes opp til Nabeita. Denne 

pumpestasjonen alene representerer et kapitalbehov på ca. 2,5 mill. i investeringskostnad samt 

ca. 170.000,- i ekstra årlige drifts- og vedlikeholdskostnader i forhold til Hamarvik-

alternativet.  



For at en avløpspumpestasjon ikke skal medføre utslipp av lukt til omgivelsene må den 

utrustes med luktreduserende utstyr som f.eks. kullfilter. Utslipp av lukt kan imidlertid 

forekomme under vedlikehold eller uforutsette hendelser.  

 

En lokasjon på Nabeita vil også medføre utfordringer med fremføring av hoved-

pumpeledninger fra Hamarvika og Flatval. Som nevnt foran ble det i 2018, i forbindelse med 

etablering av ny gang- og sykkelvei på Nabeita (fra Karlasvingen og nesten frem til Nabeita 

oppvekstsenter), samtidig lagt en avløpspumpeledning. Denne vil i så fall måtte utskiftes med 

en større ledning. Dette medfører oppgraving av G/S i en lengde på ca. 200 m med 

påfølgende reasfaltering. Den største utfordringen ligger imidlertid i at det også vil være 

nødvendig å anlegge en meget lang utslippsledning over land (ca. 730 m) i et utfordrende og 

ulendt terreng, noe som er vanskelig å forutse konsekvensene av på dette stadium. 

Usikkerhetsgraden med beregning av kostnaden for en slik ledning er derfor stor.  

 

 Fordeler:  

1. Lengre avstand til boliger enn Hamarvika (pr. i dag) 

 

 Ulemper: 

1. Høyere investerings- og driftskostnader i forhold til Hamarvik 

2. Noe høyere usikkerhet mht gjennomføring enn Hamarvik (mere 

                  uforutsigbart i forhold til fremføring av ny utslippsledning) 

3. Mulighet for kortere avstand til naboer i fremtida pga 

boligutbygging i tilliggende områder 

 

Nordhammarvika: 

En lokasjon på Nordhammarvika medfører også behov for en avløpspumpestasjon på 

Hamarvika (slik som ved lokasjon Nabeita) dog noe mindre da den kun vil pumpe 

avløpsvannet fra Flatval og Hamarvika videre til Nordhammarvika (denne avløpsmengden vil 

være mindre enn mengden som pumpes fra Sistranda og til Hamarvika).  

Det er også knyttet stor usikkerhet rundt utfordringsbildet mht legging av utslippsledning fra 

et anlegg på Nordhammarvika. Uansett hvor utslippsledningen blir etablert vil en trasè 

medføre store utfordringer i forhold til at den vil komme i konflikt med etablerte vann- og 

avløpsledninger i den nye gang- og sykkelveien i området. Dette kan utløse store 

merkostnader, noe vi ikke kan vurdere i dag. Det kan også reises spørsmål om 

Fylkeskommunen vil tillate egen utkjøring i FV716 fra anlegget. Alternativet vil være å 

benytte samme utkjøring som gravplassen, noe som kanskje vil være konfliktfylt. 

 

 Fordeler:  

1. Lengst avstand til naboer (pr. i dag) 

 

 Ulemper: 

1. Desidert høyeste investerings- og driftskostnader 

2. Medfører mest grunnarbeide og graving 

3. Stor usikkerhet mht gjennomføring (mere uforutsigbart i forhold til  

fremføring av ny utslippsledning samt usikkerhet rundt valg av 

adkomstveg) 

5. Mulighet for kortere avstand til naboer i fremtida pga boligutbygging i 

tilliggende områder 

 



 

Kommunedirektørens totalvurdering av lokasjon: 

 
Sett opp mot merkostnadene og utfordringene som lokasjonene Nabeita og Nordhammarvika  

medfører, vurderer Kommunedirektøren basert på et faglig og økonomisk hensyn,  at 

fordelene med en lokasjon på Hamarvik anses å være langt større enn ulempene.  

 

 

Fremdrift  

Frøya kommune som forurensningsmyndighet har nylig gjennomført tilsyn med de kommunale 

avløpsanleggene på Sistranda og Hamarvika, og kommunen har nå gjennom et varsel om 

pålegg fått frist til 31.12.23 (3 år) med å etablere nye anlegg som tilfredsstiller 

forurensningsforskriften. Dette betyr i så fall at kommunen må starte opp arbeidene med 

skisseløsning for valgt lokasjon nå i høst slik at detaljprosjekteringen kan iverksettes så snart 

som mulig, med sikte på utlysing av anbud for entreprisen primo mars 2021.  

Et nytt avløpsrenseanlegg kan i så fall sannsynligvis idriftssettes våren 2023. 

Flatvaltilknytningen vil iverksettes umiddelbart etter renseanlegget er satt i drift og vil ha en 

gjennomføringstid på ca. 1 år. 

 

Økonomi: 

Kommunedirektøren har foretatt en beregning av gebyrutviklingen innenfor kommunale 

avløp. I beregningen er medtatt alle investeringer for planlagte avløpsanlegg i kommunen i 

perioden 2021-2025, totalt ca. 129 mill. I beregningene er nytt avløpsanlegg for Sistranda-

Hamarvik- Flatval medtatt med et totalt kapitalbehov på 88 mill.. Det er allerede bevilget 25 

mill. gjennom tidligere budsjettvedtak, hvorav ca. 8 mill. vil være investert innen utgangen av 

2020 (disse midlene er brukt til konsulentutredninger/forprosjekt samt prosjekteringer og 

etableringer av nye pumpeledninger lokalt, bl.a. i ny G/S mellom Sistranda og Hamarvik, 

Rabben og G/S Flatval). For å fullfinansiere prosjektet behøves et låneopptak på 56 mill. for 

Sistranda-Hamarvik-delen fordelt på 30 mill. i 2021 og 26 mill for 2022. I tillegg vil 

tilknytningen av Flatvalområdet, som er foreslått utført i 2023, etter at Sistranda-Hamarvik er 

ferdig utbygd, kreve en tilleggsbevilgning på ca. 7 mill. Alle kostnader belastes 

selvkostområdet Avløp.  

 

Merk at mulighetsstudien vurderer kostnadsrammen til 85 mill. for lokasjon Hamarvik. 

Kommunedirektøren har som nevnt over satt kapitalbehovet til 88 mill. Dette for å 

kompensere for prisstigning i byggeperioden samt for å ha et større spillerom for å kunne 

benytte dyrere utstyr enn mulighetsstudien har tatt utgangspunkt i, sett i forhold til LCC-

kostnader (livsløpskostnader). Lavere LCC-kostnader gir lavere årsgebyrer enn beregnet. 

 

Basert på overnevnte viser selvkostberegningene at det fra og med 2020 til 2025 må forventes 

en økning av årsgebyret for avløp på ca. 67%.  

Med utgangspunkt i dagens gebyrnivå (2020) vil da årsgebyret for et normalabonnement med 

vannforbruk 150 m3/år øke fra kr. 5.804,- (2020) til kr. 9.697,- (2025). Dette representerer 

en økning på kr. 3.893,- i løpet av 5 år, noe som gir et gjennomsnitt på ca. 11% pr. år (kr. 

779,-/år) i denne perioden. Se diagram 1. 

Merk at for mange private abonnenter blir årsgebyret noe lavere med bakgrunn i lavere 

årforbruk enn 150 m3.  

 



 
Diagram 1 (Blå kolonne gjelder avløp) 

 

I forhold til Hamarvik-alternativet vil de andre to alternative lokasjonene medføre følgende 

utvikling i forhold til årsgebyret for et normalabonnement (vannforbruk 150 m3/år): 

 

Nabeita: Gjennomsnittlig økning i årsgebyret: Ca. kr. 150,-/år i perioden frem til 2025. 

Dette er basert på at årsgebyret i 2025 blir ca. kr. 10.500,-. Tilsvarer ca. 80% økning i forhold 

til 2020. Gjennomsnittlig økning pr. år i perioden: ca. 940,-/år (inkl. mva). 

 

Nordhammarvika: Gjennomsnittlig økning i årsgebyret: Ca. kr. 300,-/år i perioden frem 

til 2025.  

Dette er basert på at årsgebyret i 2025 blir ca. kr. 11.200,-. Tilsvarer ca. 93% økning i forhold 

til 2020. Gjennomsnittlig økning pr. år i perioden: ca. 1.080,-/år (inkl. mva) 

 

Beregningene er grove estimater basert på merinvesteringen for disse alternativene og høyere 

årlige driftskostnader enn Hamarvik-alternativet.  

 

Et spørsmål i denne sammenheng er om det er nødvendig å gjennomføre de planlagte 

avløpsprosjektene i den takt som Kommunedirektøren foreslår. Svaret er ja. Det meste er 

allerede vedtatt i Hovedplanen for avløp 2017-2027 med bakgrunn i generelt dårlig tilstand i 

eksisterende anlegg samt behovet for oppgradering/sanering som følge av stor 

befolkningsøkning/samfunnsutviklingen generelt på Frøya. Situasjonen er flere steder kristisk 

sett i forhold til forurensning. 

Utviklingen innenfor intern og ekstern arbeidskapasitet vil imidlertid kunne påvirke 

gjennomføringsplanen. Kommunedirektøren mener uansett det er riktig å legge opp til den 

planlagte utbyggingstakten og heller justere denne etter hvert, hvis forutsetningene endrer seg.  

 

 

 

Andre kommuner: 

Den beregnede gebyrøkningen er høy men er dessverre et resultat av den nødvendige 

satsningen i kommunen innenfor avløpsområdet. Å sammenligne med andre kommuner er 

vanskelig da det selvsagt vil være ulike investeringsbehov i de respektive kommuner. Vår 



nabokommune Hitra ligger langt bak Frøya i arbeidene med avløp men er nå kommet i gang 

med arbeidene med ny Hovedplan for avløp. Etter hva Kommunedirektøren har grunn til å tro 

har Hitra mye av de samme utfordringene som Frøya innenfor avløpsområdet. Dette vil 

sannsynligvis også medføre stor gebyrøkning for Hitra kommune i fremtiden. 

En annen nær kystkommune som har sett nødvendigheten av å redusere forrurensningen av 

sjøen og som har gjennomført store investeringer i nye avløpsanlegg, er Kristiansund 

kommune. De har som Frøya kommune nå ønsker, samlet flere mindre renseanlegg i ett stort, 

dimensjonert for 25.000 pe. I ht deres Hovedplan for avløp (rullert 2012) skal det i 

planperioden totalt investeres over 500 mill. i nye avløps- og renseanlegg. Gebyrøkningen er 

beregnet  til 80%. Selv med denne økningen vil de få et lavere gebyrnivå for avløp enn Frøya 

kommune med bakgrunn i at kostnadene fordeles på et langt større antall abonnenter, men 

dette viser at avløpsutbygging er kostbart og nødvendigvis gir store gebyrøkninger. 

 

Anbefaling: 

 

Det bemerkes at Kommunedirektørens primære rolle er å ivareta økonomiske hensyn overfor 

kommunens abonnenter og samtidig fremme de faglige anbefalinger og vurderinger som er 

belyst i saken.  Kommunedirektøren har også fokus på den skepsis beboerne i Hamarvika har i 

forhold til eventuell luktproblematikk, men basert på en totalvurdering av mulighetsstudiet 

som er utarbeidet av Rambøll AS og de installasjoner som kan etableres i renseanlegget for å 

minimalisere evt lukt anbefaler Kommunedirektøren at Frøya kommunestyre vedtar å bygge 

ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-Flatval 

med lokalisering på Hamarvik.  

 

Kommunedirektøren kan alternativt anbefale at det etableres et nytt avløpsrenseanlegg på 

Nabeita med bakgrunn i skepsis for luktproblematikk, men må bemerke at etablering av et  

avløpsreseanlegg vil fordyre prosjektet med 8,5 millioner, samt at det må foretas en 

omlegging og utvidelse av allerede lagt avløpslednig fra Karlasvingen til Nabeita skole som 

p.t. ikke er kostnadsberegnet, men antas å ha en kostnad på ca 1.5 million samt en årlig økt 

driftskostnad for pumpestasjon på Hamarvika til 170.000,-.  Investeringskostnaden har derav 

en økning på ca 10 millioner i forhold til Hamarvika og en økning i årlig driftsutgift på 

170.000,-.  Videre er usikkerhet for legging av ledningsanlegg større enn hva tilfelle er på 

Hamarvika. 

 

Kommunedirektøren vil ikke anbefale at det etableres et nytt avløpsrenseanlegg ved 

Nordhammarvika basert på større usikkerhetsfaktorer for tomtevalg, høyere 

investeringskostnad for avløpsrenseanlegg med bakgrunn i høyere rensekrav (SBR-anlegg) og 

flere usikkerhetsmomenter knyttet til bl.a. drikkevannskilde og adkomstmuligheter. 

 

Et anlegg på Hamarvik eller Nabeita vil kreve en rensegrad tilpasset forurensningsforskriften 

§13-8 «Utslipp til mindre følsomt område», som er den laveste rensegraden et anlegg som 

dette må tilfredsstille. Det er derfor viktig at renseanlegg og lokaliteter utformes slik at det er 

forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved eventuelt fremtidige myndighetskrav/ 

behov samt eventuellt behov for kapasitetsøkning, slik at eventuelle fremtidige 

investeringskostnader blir lavest mulig. Det vil også være fornuftig å erverve nødvendig 

tomteareal for dette allerede nå. 



 

Tiltaket er kostbart, men nødvendig og anbefales gjennomført innenfor beregnet 

kostnadsramme på 88 mill. kroner eks. mva. Et skisseprosjekt for valgt lokasjon vil gi et mere 

eksakt kapitalbehov. 

 

Med bakgrunn i at anlegget allerede er «på overtid» i forhold til behovet tilrås at 

kommunestyret vedtar å fullfinansiere prosjektet med låneopptak på kr. 63 mill. fordelt på 30 

mill. i 2021 og 26 mill. for 2022 samt 7 mill. i 2023 (Flatvaltilknytningen), slik at 

prosjekteringen kan iverksettes så snart som mulig. Det anbefales at finansieringen tas inn i 

budsjett og økonomiplanen for 2021 til 2024. 

 

 

Forholdet til overordna planverk: 

1. Frøya har rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon 

2. Frøya har kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021 

3. Frøya er et godt sted å leve     
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1. INNLEDNING 

På oppdrag fra Frøya kommune gjennomfører Rambøll en mulighetsstudie på nytt 

hovedrenseanlegg. Frøya kommune planlegger å samle avløpet fra Sistranda, Beinskardet, 

Rabben, samt områdene rundt Hammarvika og Flatval, og føre dette til et felles renseanlegg i 

Hammarvika-området.  

 

Det peker seg ut 3 aktuelle lokasjoner for det nye anlegget: 

 

Alternativ 1: Hammarvika 

Alternativ 2: Nabeita 

Alternativ 3: Nordhammarvika 

 

De tre alternativene medfører noe ulike løsninger både med tanke på renseprosess, 

ledningsanlegg, forhold til nærliggende bebyggelse og utslipp til resipient.  

 

Mulighetsstudiet tar sikte på å redegjøre for ulike forhold som kan bidra til valg av lokasjon, der 

det blant annet er sett på: 

 

• Krav til rensegrad ved de ulike utslippspunktene 

• Alternative prosessløsninger for å oppnå disse rensegradene 

• Forslag til anleggsutførelse og arealbehov for bygg 

• Mulige løsninger for tomtene 

• Ledningsnett og pumpestasjoner for de forskjellige lokasjonene 

• Påvirkning på nærmiljøet med tanke på lukt og støy 

• Andre forhold som kan påvirke valg av lokasjon 

 

Det er utført kostnadsberegninger for alternativene, inkludert byggekostnad, ledningsnett, 

tomtopparbeidelse samt kostnader til prosjektering og byggeledelse. I tillegg er det utført 

overslag på driftskostnader. 

 

Vurderinger og kostnader er samlet i en evalueringsmatrise, der disse vektes for å gi et bilde på 

hva beste løsning kan være samlet sett. Utfra matrisen settes en totalsum, der løsningen med 

beste poengsum anbefales. Matrisen viser hovedsakelig en faglig vurdering av alternativene, med 

den informasjon som var tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet, og det kan tenkes at det finnes 

forhold som ikke fanges opp av matrisen (naboforhold, vanskeligheter ved tomteervervelse etc.) 

og som dermed må vurderes utenom.   
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2. AKTUELLE LOKASJONER FOR NYTT ANLEGG 

 

Frøya kommune har identifisert 3 aktuelle lokasjoner for nytt hovedrenseanlegg på øya: 

 

Alternativ 1: Hammarvika 

Alternativ 2: Nabeita 

Alternativ 3: Nordhammarvika 

 

 

Figur 1 Alternative lokasjoner for nytt hovedrenseanlegg 
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3. DIMENSJONERENDE MENGDER 

 

I Hovedplan Avløp 2016, samt rapport «Forslag til nyt renseanlæg i Hammervika» av EnviDan 

2017 er det beregnet PE belastninger og dimensjonerende mengder, som benyttes videre i dette 

mulighetsstudiet.  

 

Organisk belastning er beregnet til 7.000 PE som fremtidig belastning til anlegget. Dette er 

inkludert belastning fra Sistranda, Beinskardet, Rabben, områdene rundt Hammarvika og Flatval. 

Belastningen er inkludert et sommertillegg.  

 

 

 

Dagens belastning, uten tillegg, beregnes til ca. 3100 PE. 

 

Hydraulisk belastning er fra nevnte rapport dimensjonert til 1.400 m3/d (58 m3/h, 16 l/s) som 

gjennomsnitt. Maksimal hydraulisk belastning er tidligere beregnet til 100 l/s (360 m3/h) 

 

Belastningene er ikke nøyere ettergått i dette prosjektet, men kan synes noe høye og bør 

beregnes mer nøyaktig i et eventuelt skisse/forprosjekt.  
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4. RENSEKRAV  

4.1 Nasjonale rensekrav 

Vannmassene rundt Frøya er i forurensingsforskriften klassifisert som «mindre følsomt område» 

og følger Forurensingsforskriftens kapittel 13-8: 

 

§ 13-8. Utslipp til mindre følsomt område 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 

11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som 

blir tilført renseanlegget 

b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi 

 

For å imøtekomme evt skjerpede rensekrav kan anlegget dimensjoneres og utformet for 

primærrensekravet: 

1) BOF5 -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 20% av det som blir tilført 

renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg O2 /l ved utslipp og 

2) SS-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 50% av det som blir tilført 

renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. 

Dette tilsvarer krav iht Forurensningsforskriften Del 4, kapittel 14. 

 

Kapittel 13-7 omtaler utslipp til følsomt og normalt område: 

 

§ 13-7. Utslipp til følsomt og normalt område 

Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til 

kapittel 11, skal minst etterkomme 90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig 

middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 

 

Med tanke på Nasjonale rensekrav vil nytt avløpsrenseanlegg i Hammarvika-området i hovedsak 

dreie seg om mekanisk rensing, i form av finsil eller sedimentering. Skal det tilrettelegges for 

oppnåelse av kapittel 13-7 vil det være behov for kjemisk- eller biologisk/kjemisk rensing. Kun 

biologisk rensing vil ikke oppnå fosforkravet.  

4.2 Resipientanalyse Frøya ifb Hovedplan Avløp 

Kommunen har fått utført en resipientanalyse i forbindelse med Hovedplan Avløp utgitt i 2016. 

Analysen resulterte i at resipientene på og rundt Frøya er delt inn i fem sårbarhetsklasser, der 

Figur 2 viser sårbarhetsklassene i resipient ved renseanlegg i området rundt Hammarvika.  

 

Utslippsledning er tiltenk like ved eller på utsiden av områdene der resipienten er klassifisert som 

«mindre sårbar med brukerinteresser» (gul farge). Lokal forskrift beskriver denne sonen slik «I 

disse områdene er det fokusert på å redusere bakterieutslipp til et nivå som er bedre tilpasset 

brukerinteressene enn i dag.» 
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Figur 2 Sårbarhetsklasser Hammarvika. Gul farge viser "mindre sårbar". Lilla farge viser "moderat sårbar". 

 

Per i dag har ikke Frøya kommune avløpsrenseanlegg som faller inn i kapittel 13 i 

forurensingsforskriften, og har dermed ingen spesifikke lokale krav til nytt renseanlegg ved 

Hammarvika.  

 

Derimot, har kommunen tidligere hatt en lokal forurensingsforskrift for kapittel 12-anlegg (som 

nylig ble opphevet av kommunestyret) der kravene til «gul sone» var satt til: 

• 30% fosforfjerning 

• 50% fjerning av BOF5 

• 90% fjerning av E.coli. 

 

Denne forskriften gir ingen direkte påvirkning på nytt renseanlegg ved Hammarvika, men 

synliggjør ønsket om å ivareta Frøyas resipienter på en god måte.   

4.3 Resipientene ved Sistranda og Hammarvika 

Hovedplan Avløp utgitt i 2016 omtaler området ved Hammarvika slik: 

 

«Sjøresipienten utenfor Hamarvik har stor vannutskiftning. Inne i Hamarvika og Hamarvågen er 

derimot resipienten vurdert som meget sårbar.» 

 

Sistranda omtales i hovedplanen som: 

 

«Sjøresipienten utenfor Sistranda er vurdert som meget sårbar lengst inn mot land, og gradvis 

mindre sårbar lengre ut. Det er to fiskeoppdrettsanlegg utenfor Sistranda. I sundet mellom 

Sistranda og Inntian er det stor vannutskiftning og varierende strømretningen på grunn av store 

tidevannsforskjeller.» 
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 For anlegg i området Nordhammarvika kan det være behov for å øke rensegraden i forhold til «§ 

13-8. Utslipp til mindre følsomt område» grunnet nærheten til Sistranda-området. 

 

Det vil da være naturlig å se på mer avanserte renseløsninger enn mekanisk filsilanlegg, for 

eksempel kjemisk eller biologisk/kjemisk. 

 

Det er ytret noe bekymring også for oppdrettsnæringens anlegg utenfor Sistranda, særlig med 

tanke på e.coli problematikken ved Nordskaget. Rent kjemiske anlegg vil ifølge SFT rapport NR 

93:25 (Statens forurensingstilsyn 1993) ikke kunne garantere 90% rensing av e.coli. (om kravet 

fra gammel kapittel 12 forskrift ønskes videreført til utslippet ved Nordhammarvika) og må derfor 

kombineres med etterpolering og UV. Et rent kjemisk anlegg vil kunne være en aktuell løsning om 

det synes tilstrekkelig med omlag 80% fjerning av bakterier.  

4.4 Aktuelle prosessløsninger 

 

I områder der kun rensekrav i kapittel 13 skal oppfylles synes det mest hensiktsmessig å 

etablerere: 

 

Alternativ 1: Mekanisk finsilanlegg, med mulighet for å oppfylle primærrensekravet 

 

For områder der behov for økt sikring av resipient slår inn, vil det være aktuelt med mer avansert 

rensing. Alternativene som synes mest hensiktsmessige for dette er: 

 

Alternativ 2: Kjemisk anlegg (med primærfelling, etterpolering og UV) 

Alternativ 3a: Biologisk anlegg basert på SBR med simultanfelling 

Alternativ 3b: MBBR-anlegg med etterfelling 

 

Tidligere rapporter utført av EnviDan har belyst andre alternativer, som for eksempel 

slamavskiller og primærfiltrering med UV: 

 

Undersøkelsene viser at en slamavskiller av denne størrelsen viser seg vanskelig å utføre på en 

god måte, og det finnes svært få referanseanlegg på dette. Slamavskiller blir svært 

arealkrevende, vil generere mye slam som må håndteres, vil bli vanskelig å drifte på en god måte 

og kan vise seg like kostbart som mer avanserte renseprosesser bedre tilpasset denne størrelsen. 

 

Primærsiling med UV er også vurdert til uhensiktsmessig, da leverandører av UV anlegg 

opplyser om maksimalt 35mg SS/l for effektiv desinfeksjon. Dette er ikke mulig å oppnå 

kontinuerlig med ett-trinns løsning med siler, og bakterier (virus og parasitter) vil kunne skjermes 

fra UV-dosen grunnet for høyt partikulært innhold i vannet. 

4.5 Vurdering av prosessløsninger 

4.5.1 Hammarvika og Nabeita 

For anlegg i Hammarvika og Nabeita, med utslipp ved Hammarvika, virker det mest 

hensiktsmessig med et silanlegg, med mulig forbehandlingstrinn. Dette er en fleksibel løsning 

også om det skulle være behov for ytterligere rensing i fremtiden. Silanlegget bør klargjøres for 

primærrensing, og således være en robust løsning om det skulle være behov for økt uttak av 

partikulært stoff. Det kan også settes av areal på tomta for utbygging av kjemisk eller biologisk 

rensetrinn i fremtiden.  
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4.5.2 Nordhammarvika 

For anlegg ved Nordhammarvika, der det kan vise seg behov for mer viderekommen rensing, 

spiller det flere forhold inn for valg av renseløsning: 

• Behov for rensegrad 

• Arealbehov 

• Driftstekniske forhold 

• Arbeidsmiljø 

• Slamgenerering 

• Fleksibilitet i prosessen 

 

Av de aktuelle renseprosessene virker SBR (Sequential Batch Reactor) og MBBR (Moving Bed 

Biofilm Reactor) mest hensiktsmessige (se kapittel 5.2.2 for beskrivelse av SBR prosessen), 

hovedsakelig grunnet driftstekniske forhold. En kjemisk prosess med etterpolering og UV vil kreve 

mye av driftspersonell for at det skal forvaltes på en god måte. Anlegget vil inneholde mange 

ulike komponenter som hver skal driftes optimalt for å oppnå tilstrekkelig renseresultat. UV-

trinnet er ømfintlig for partikulært stoff, som krever god forbehandling. Oppnås ikke tilstrekkelig 

forbehandling, vil UV trinnet ikke gi tilstrekkelig desinfeksjon. Det eneste som kan telle for en slik 

løsning, vil være om avløpsvannet på Frøya inneholder større mengder sjøvann. Biologiske 

prosesser er ømfintlige for saltvann, og vil ha problemer med å fungere optimalt under slike 

forhold. 

 

De biologiske prosessene vil altså trolig være enklere å drifte, og kreve mindre oppfølging av 

driftspersonell. Normalt vil et SBR anlegg kreve noe mindre tilsyn enn et MBBR-anlegg og vil være 

billigere i drift (grunnet lavere energikostnader, kjemikaliekost og generelt behov for tilsyn). 

Begge prosessene er arealgjerrige, med MBBR som den mest kompakte av de to. Tomta anlegget 

er tiltenkt er forholdsvis romslig, og dette kriteriet vil dermed ikke være utslagsgivende. Begge 

prosessene genererer om lag like mye slam og er begge stabile prosesser.  

 

SBR anlegg synes på dette tidspunktet å passe kommunen godt, særlig da prosessen normalt er 

enklere å drifte enn MBBR (se også kapittel 5.1.3 for fordeler og ulemper med SBR). Dermed 

vurderes følgende alternativer som de beste for Frøya: 

 

Hammarvika: Alternativ 1 – Mekanisk silanlegg 

Nabeita: Alternativ 1 – Mekanisk silanlegg 

Nordhammarvika: Alternativ 3a - Biologisk anlegg basert på SBR med simultanfelling 
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5. UTREDNINGER FOR NYTT ANLEGG 

5.1 Prosessbeskrivelser 

5.1.1 Forbehandling 

Forbehandling vil i stor grad være lik for begge anleggstypene: 

 

Finrist har som oppgave å fjerne søppel og større partikler fra avløpsvannet. Det benyttes en 

finrist med 2 – 3 mm spalteåpning/hullåpning som forbehandling av avløpsvannet. Ristgods som 

tas ut på innløpsristen føres videre over i en pressskrue/transportskrue eller i en hydraulisk 

ristgodspresse og deretter til en container. Innløpsrist dimensjoneres for å kunne håndtere 

Qmaksdim. Dette betyr at alt avløpsvann som kommer til anlegget som et minimum skal passere 

innløpsristene. Ved å installere ristgodsvasking i tilknytning til innløpsrist, fjernes mye organisk 

materiale som normalt følger ristgodset. Organisk materiale føres tilbake til innløpet. Påfølgende 

pressing av vasket ristgods, medfører økt TS-innhold og et redusert vekt/volum. Det ligger også 

en miljømessig gevinst med en slik løsning at transportbehovet reduseres i og med at mye vann 

og organisk stoff fjernes fra ristgodset. Redusert transportbehov innebærer en redusert 

transportkostnad. 

 

Sand- og fettfanget har som oppgave å fjerne sand og tyngre materiale fra avløpsvannet mens 

fettfanget benyttes til å separere ut lettere stoff som blant annet fett etc. som passerer gjennom 

finristen. Hovedhensikten er å hindre slitasje og driftsproblemer på maskineri. 

5.1.2 Mekanisk silanlegg 

 

Siling er en mye brukt prosess ved primærrenseanlegg, der lysåpningen bør være i finsilområdet 

for å gi tilstrekkelig renseeffekt. Lysåpning for silen er da mindre enn 0,5 mm, men konstruksjon 

av silen og driftsmåte spiller også inn på oppnådd renseresultat.  

 

Man har i praksis to hovedtyper av silenheter, roterende båndsiler og trommelsil.  

 

Roterende båndsiler er ofte plassert i syrefaste kasser med lokk, men kan også etableres i åpne 

kanaler. Avløpsvannet filtreres gjennom en duk som roterer som et transportbelte rundt en 

ramme i filterenheten. Silen står delvis neddykket og filtrerer avløpsvannet. Tilbakeholdte 

partikler danner en filtermatte på filterduken, som forsterker dukens filtreringseffekt. Dannelsen 

av filtermatte bestemmes av lysåpningen på filtermaskene og vannets 

partikkelstørrelsesfordeling. Etter hvert som filtermatten bygges opp på silflaten vil trykkfallet 

gjennom filterduken øke og avløpsvannets nivå i kassen øke. Når avløpsvannet har nådd en viss 

høyde, som måles av en sensor, begynner silen å rotere slik at filtermatten transporteres til 

toppen av enheten. Filtermatten (slammet) dreneres på veien opp til avlastningspunktet og har et 

tørrstoffinnhold på 3-8%. Det fortykkede slammet faller ned i en transportskrue eller slamtrakt.  

 

Filterduken rengjøres ved børsting og spyling. Det behandlede vannet trekkes av på motsatt side 

av filterduken. Se illustrasjon: 
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En slik trommelsil plasseres hovedsakelig delvis neddykket i tank, men kan også etableres i åpne
kanaler. Avløpsvannet filtreres gjennom silen fra innsiden til utsiden. Avløpsvannet føres inn i
trommelen og partikler holdes tilbake på filterduken. Det dannes en filtermatte, slik som på
båndsilen. Når trykkfallet gjennom silflaten øker som følge av oppbygging av tykkere filtermatte

vil vannstanden oppstrøms trommelen stige og ved en gitt maksimal vannhøyde, vil trommelen
rotere rundt sin egen akse slik at filtermatten fraktes mot toppen av trommelen. Der spyles
filtermatten ren ved hjelp av dyser som spyler fra utsiden og inn. Slammet spyles dermed av og
ender opp i et trau på innsiden av trommelen. Herfra ledes slammet ut ved gravitasjon, til et
avvanningstrinn separat fra silenheten.

Valg av type sil avhenger av en rekke faktorer som ofte gjør seg gjeldende i
prosjekteringsprosessen, eller som et resultat av innkomne tilbud fra entreprenør/leverandør i
anbudsfasen.

Figur 3: Båndsilteknologi med integrert avvanning.

Figur 4Illustrasjon trommelsil
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Båndsil har ettehvert befestet seg som den mest vanlige anleggstypen for mekanisk silanlegg. 

Trommelsil har tidligere ikke vært konkurransedyktige mye grunnet mangel på leverandører. De 

senere årene har denne typen sil kommet mer og mer, og kan ha noen fordeler fremfor 

båndsilteknologien. Blant annet synes trommelsil å oppfylle primærrensekravet på en sikrere 

måte enn båndsil, samt at levetidskostnader kan vise seg å være fordelaktige. Båndsil er normalt 

en billigere løsning sett på investeringskostnad, og krever noe mindre areal enn trommelsil. 

 

Se utklipp av flytskjema i Figur 5 og tegning P101 for illustrasjon av prosessen. 

 

Figur 5 Flytskjema mekanisk silanlegg 

5.1.3 SBR-prosess 

 

SBR er en forkortelse for «Sequencing Batch Reactor». SBR er en rensemetode basert på aktiv 

slam der alle prosesser blir gjennomført i en og samme reaktor/tank. SBR-anlegget omdanner 

organisk materiale biologisk til sluttproduktene karbondioksid og vann, samtidig fjernes fosfor ved 

å tilsette fellingskjemikalier som utfelles og fjernes via slammet. 

 

SBR-trinnet er en tidsstyrt renseprosess og prosessen påvirkes ikke av døgnvariasjoner i 

tilrenningen, da disse variasjonene vil bli håndtert av mottakstanken og av tankenes 

utjevningskapasitet. For et SBR anlegg er det den maksimale tilrenningen per døgn som er 

den kritiske faktoren. Hver fase i en rensesekvens har en minimumstid som til sammen utgjør 

hvor mange rensesekvenser hver SBR reaktor kan gjennomføre i et døgn. Maksimal hydraulisk 

kapasitet for et SBR anlegg, er antall sekvenser pr døgn multiplisert med mengde avløpsvann som 

blir pumpet inn på hver sekvens. SBR tankene kan enten utføres som rotasjonsstøpte PE tanker, 

prefabrikkerte GUP – tanker eller i plasstøpt betong. 

 

Forsedimentering benyttes gjerne i forbindelse med biologiske anlegg for å fjerne mest mulig 

partikulært stoff og for å gi en utjevning av vannmengdene før tilførsel til det biologiske trinnet. 

Ved bruk av forsedimentering er det ikke nødvendig med eget fettfang da eventuelt fett vil bli tatt 

ut sammen med flyteslammet i forsedimenteringsbassenget. 
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Mottakstank 

I forkant av SBR - reaktorene benyttes en mottakstank. Mottakstanken har gjerne et litt større 

volum enn volumet på en av SBR reaktorene. Tanken benyttes for å ta opp svingninger i 

tilrenningen og som en oppholdstank inntil en SBR - reaktor er klar til å ta i mot nytt avløpsvann.  

 

SBR – reaktor 

Det er normalt å benytte to eller flere SBR – reaktorer. I SBR – reaktorene foregår hele 

renseprosessen i en og samme tank. Det er ingen tilførsel til tanken når renseprosessen pågår 

Reaktorene driftes i sykluser. Varighet på hver syklus legges inn i et styringsprogram med 

fastsatte tider på hver enkelt fase. Alle tider kan justeres fra SD – anlegget. 

 

Rensesekvensen til SBR – reaktorene består av følgende faser;  

 

Figur 6 Eksempel på SBR prosess 

 

Etter endt sekvens og uttapping, starter ventefasen og tanken vil være i denne fasen inntil ny 

innpumping starter, dvs når det igjen er denne reaktorens tur. Blåsemaskinene vil i denne fasen 

gå på impulslufting (ventelufting), dvs at de går periodevis av og på for å vedlikeholde biologien. 

Ved liten tilrenning, for eksempel i ferietiden kan anlegget være i denne fasen i lengre perioder. 

Se utklipp av flytskjema i Figur 7 og tegning P102 for illustrasjon av prosessen. 
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Figur 7 Flytskjema SBR-anlegg 

Fordeler ved SBR-anlegg, i forhold til MBBR-anlegg: 

▪ Fleksibilitet i hydraulisk belastning 

SBR anleggets rensesekvens blir kontinuerlig justert i henhold til hydraulisk belastning på 

renseanlegget. 

▪ Høy rensegrad 

▪ Lave driftskostnader 

Relativt lite behov for lufting, og begrenset behov for kjemikalier 

▪ Høy stabilitet og lite behov for tilsyn 

Prosessen går automatisk, og baserer seg på et enkelt prinsipp 

▪ Bra arbeidsmiljø, lite lukt inne på anlegget grunnet lukket prosess 

 

Ulemper ved SBR-anlegg: 

• Størrelse 

Normalt vil dimensjoneringen av SBR-alternativet blir større enn MBBR-alternativet.  

• Usikkerhet rundt renseresultat 

Det knyttes noe usikkerhet til SBR-anleggs mulighet til rask omstilling ved økt organisk 

belastning i pressperiodene.  

• Muligheter for «slamflukt» 

Stor hydraulisk belastning med påfølgende «slamflukt» kan være et problem. 

5.1.4 Mottak av eksternslam 

 

Det kan etableres et eget mottak for eksternslam på anlegget. Ofte vil dette bestå av en spalterist 

med 2–3 mm lysåpning samt et stein-/sandfang og et utjevningsbasseng. Dette for å fjerne 

søppel og større partikler fra avløpsvannet samt ha en mulighet for å utjevne belastingen inn på 

anlegget. Fra utjevningsbassenget pumpes vannet tilbake på innløpet, foran innløpsristene med 

en jevn tilførsel, eller en større tilførsel om natten enn på dagtid. Reguleringen av inn pumping 

styres av driftskontrollanlegget. I og med at dette er en ekstern tilførsel skal punktet for 

tilbakeføring ligge i forkant av prøvetakingspunktet på innløpet. Det kan også etableres en 
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mulighet for å slippe ekstern slammet direkte inn på slamlagret, for eksempel ved tilkjøring av
septik.

Figur 8Eksempel mottaksstasjon eksternslam

Etablering av septikmottak ved mekaniske silanlegg kan føre til driftstekniske problemer, om ikke
påslippet først gjennomgår separate prosesser før innmating på anlegget.

I bransjen finnes det flere eksempler på at septik har skapt problemer for drift av båndsiler, der
blant annet silduk overbelastes fordi man ikke klarer å etablere et jevnt påslipp. For eksempel er
septikmottaket ved Gammelosen Renseanlegg (GORA) i Orkdal, nå tatt ut av drift.

For å oppnå en tilstrekkelig god drift av et septikmottak i forbindelse med et mekanisk silanlegg,
er det sterkt anbefalt å etablere en form for forbehandling og utjevning på septiken. Løsninger for
god håndtering av septikpåslipp på mekanisk silanlegg kan være kostbare, da det kreves en stor
maskinell utrustning. Det maskinelle utstyret utløser også et behov for areal og overbygg, særlig
om oppstillingsplasser for bil tenkes overbygd.

Septikmottak er også forbundet med økt risiko for luktutslipp til nærmiljøet.

Videre i dette mulighetsstudie er det skissert inn mulig løsning for et septikmottak, men
kostnadene trekkes ut fra overslagene. Merkostnad for septikmottak (maskinell utrustning,
arealbehov, el/automasjon samt økt kapasitet på luktreduksjonsrinn) vil trolig ligge i

størrelsesorden 7-7,5 millioner NOK avhengig av løsning, inkludert rigg, drift og ufordelt.

5.1.5 Intern slambehandling
Slamlager (kun for SBR-anlegg)
For SBR-anlegget vil slammet fra forsedimentering, ettersedimenteringen og eventuelt mottaket
for eksternslam blandes i slamlagret. Slammet holdes i suspensjon ved strømsettere (mekaniske

omrørere) som stoppes i et døgn før avvanning slik at vannfase kan dekanteres av. Dekantvann
føres til en pumpekum/utjevning. Slamlagret må ha kapasitet til å lagre 3 – 4 dagers
slamproduksjon, slik at det ikke er nødvendig å drifte avvanningen daglig. Slam fra slamlagret
avvannes i en dekanter sentrifuge slik at tørrstoffandel øker til ca. 20 – 25 %. I forkant av
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sentrifugen tilsettes polymer til slamfasen og rejektvann fra sentrifugen føres sammen med 

dekantvann fra slamlager til pumpekum/utjevningen. 

 

Det etableres 2 stk slamlager. Slambassengene utstyres med strømsettere, flytende 

dekanteringsaggregat og slampumper. 

 

Slamavvanning 

Det etableres en slamavvanning bestående av dekantersentrifuge eller skruepresse. Avvannet 

slam skrues til en eller flere lukkede slamcontainere for videre transport ut fra anlegget. 

Dekanteringsvann fra slamlager og rejektvann fra sentrifuge føres tilbake til anlegget i etterkant 

av innløpskum. I og med at dette er internt rejektvann skal dette komme inn på anlegget 

nedstrøms prøvetakingspunktet på innløpet. 

5.1.6 Tørking av slam  

Lokasjon Hammarvika ligger nært BEWIs fabrikker, som produserer en del overskuddsvarme. I 

det følgende er det vurdert om overskuddsvarmen kan brukes i forbindelse med lokal tørking av 

slam ved renseanlegget. 

 

I Norge er det bygd 8 tørkeanlegg for slam, men halvparten av disse er nå tatt ut av drift av 

økonomiske eller driftsmessige årsaker.  

 

Ved termisk tørking fordampes mesteparten av det vannet som er igjen i slammet etter 

avvanning med maskinelt avvanningsutstyr. Vanligvis drives tørkeprosessen så langt at man 

oppnår 85-90% TS-innhold i slammet. Ved lagring av tørket slam bør tørrstoffet i slammet være 

over 85% for å få god lagringsstabilitet, men samtidig er det viktig å ta hensyn til faren for 

selvantennelse ved lagring av tørket slam. Tørket slam (85-90% TS) vil foreligge som en relativt 

inhomogen masse bestående av alt fra finkornig pulver til større klumper, dersom det ikke 

benyttes utstyr for å pelletere eller granulere slammet. Ved nye tørkeanlegg er slikt utstyr tatt i 

bruk når det ferdige slamproduktet skal brukes som jordforbedringsmiddel/gjødsel på jordarealer. 

 

Det har vært store innkjøringsproblemer med de fleste norske anlegg med termisk tørking av 

slam. Det er derfor kun på de største renseanleggene som satser på å lage høyverdige 

produkter som organisk gjødsel eller vekstjord av slammet, at metoden kan anbefales brukt. 

For disse anleggene er også den store volumreduksjonen viktig. Man må regne med lang 

innkjøringstid fordi termisk tørking er en prosess som krever høy kompetanse hos 

driftspersonalet, og det er en rekke delprosesser/utstyrskomponenter som er kritiske for at 

totalprosessen skal fungere bra.1 

 

Driftsmessige ulemper, behov for høy kompetanse for driftspersonell samt høye 

investeringskostnader gjør tørking av slam til en mindre aktuell løsning for Frøya. Mengdene slam 

vil heller ikke være tilstrekkelig til at investeringen vil lønne seg økonomisk.  

5.2 Byggeteknisk utforming 

5.2.1 Mekanisk silanlegg 

Et silanlegg vil normalt bygges over to plan, der prosesshallen står i øverste etasje. Med 

silenheter og avvanning i andre etasje vil slamutlastingen kunne etableres med direkte nedkast til 

containere. Silanlegg etableres med få volumer under bakkeplan, der ofte kun 

inn/utløpspumpestasjon og eventuelt utjevningsvolumer for mottak av eksternslam bygges ned.  

 

 
1 Stabilisering og hygienisering av avløpsslam – metoder i bruk i Norge, Norsk Vann 2010 
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Grovt regnet vil et silanlegg for 7000 PE bestå av 2/3 prosessarealer og 1/3 servicefasiliteter, og 

totalt grunnflateareal vil legge seg rundt 450 m2, avhengig av de tekniske løsningene i anlegget, 

se Figur 9. 

 

Figur 9 Illustrert grunnflateareal for silanlegg 

Renseanlegget kan utformes til å passe godt inn i omkringliggende omgivelser, blant annet for å 

mykne opp påvirkningen på lokalmiljøet. I praksis kan man tilnærme seg dette på flere måter, for 

eksempel ved å etablere et signaturbygg med spennende arkitektur som tiltrekker seg positiv 

oppmerksomhet. Man kan også forsøke å gjøre bygget minst mulig påfallende, ved å for eksempel 

emulere uttrykk på nærliggende bebyggelse eller natur. 

 

For lokasjon Hammarvika og Nabeita synes det naturlig å få anlegget til å gli best mulig inn med 

omgivelsene. For eksempel kan det utformes med liknende arkitektur og farger som sjøbuene ved 

småbåthavna, illustrert i Figur 10. For Nabeita kan en liknende utførelse synes passende, men 

med et annet fargevalg, som vist på Figur 11. 
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Figur 10 Forslag til anlegg for Hammarvika 

 

Figur 11 Forslag til anlegg for Nabeita 

5.2.2 Biologisk anlegg basert på SBR-prinsippet 

SBR-anlegg er ofte utført med planløsning over to etasjer, der bygget etableres med kjeller under 

deler av eller hele bygget. Kjeller utføres normalt i plasstøpt betong med en bassengdybde på 3,5 

- 4 meter. 

For SBR-anleggg etableres reaktortanker av denne størrelsen enten som utvendige sirkulære 

tanker over bakken, eller som dekkede bassenger med overbygg. Figur 12 viser et anlegg med 

innbygde tanker, som gir et arealbehov på om lag 850m2. 
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Figur 12 Illustrert grunnflateareal for SBR-anlegg 

 

Da SBR-anlegg er mest aktuelt ved lokasjon Nordhammarvika, nært gravplass og trukket litt inn 

og opp på berget, synes det naturlig å gi anlegget en lav profil som glir godt inn i terrenget. 

Bygget kan for eksempel kles i bestandig trepanel med sort taktekke, eller med grønt tak som 

ytterligere mykner opp anleggets inntrykk på omgivelsene. Se illustrasjon i  Figur 13. 
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Figur 13 Forslag til anlegg for Nordhammarvika 

5.3 Luktvurdering for silanlegg Hammarvika 

 

Hammarvika er aktuell lokasjon for nytt hovedrenseanlegg på Frøya. Mekanisk rensing ser ut til å 

være den mest hensiktsmessige renseprosessen for et anlegg her, og i det følgende viser 

betraktninger rundt en eventuell luktproblematikk tilknyttet denne lokasjonen.  

5.3.1 Luftbehandling i mekanisk silanlegg 

Alt utstyr i renseanlegget, som pumpesumper, siler, basseng, containere, avvanningsutstyr etc 

bygges inn for å begrense lukt. Utstyret påkobles luftavtrekk som i likhet med luft fra øvrige 

prosessarealer føres til et luktreduksjonstrinn. Normalt vil dette bestå av kjemiske scrubbere, 

barkfilter eller kullfilter med et oksidasjonstrinn. Behandlet luft slippes normalt gjennom pipe over 

tak, hvor høyden kan til en viss grad tilpasses stedlige forhold. 

 

Normalt vil ikke lukt fra et godt vedlikeholdt mekanisk renseanlegg virke sjenerende på 

befolkningen, men man skal likevel være oppmerksom på at avløpsrenseanlegg ofte legges et 

stykke unna bebyggelse som kan oppleve lukten sjenerende. Således bør valg av lokasjon for nye 

anlegg behandles uavhengig. En viktig distinksjon er også at behandling av avtrekksluften 

gjennom ett eller to-trinns renseløsninger kun vil redusere lukten, og det kan forekomme 

hendelser som slipper gjennom mer lukt enn normalt. Dette er ofte i forbindelse med metning av 

kullfilter, eller feil på luktreduksjonstrinnet. 

 

Kommunen har i dag en slamavskiller for håndtering av avløpet fra boligområdene og industri på 

Hammarvika. Slamavskilleren tømmes periodevis, og naboer har bemerket lukt fra dette. Dette vil 

ikke være sammenliknbart med et silanlegg, da man ikke har opphold av slam på samme måte. 

Slam, og særlig gammelt slam, vil kunne være en sterk luktkilde. 

5.3.2 Området rundt aktuell tomt for Hammarvik RA 

Anlegget tenkes etablert nært kaia i Hammarvika, i relativ nærhet til bebyggelse og småbåthavn. 

Nærmeste nabo til nytt anlegg vil være privatboliger 60-70m unna, og fiskeindustri på kaia rett 

over veien. Sør for aktuell tomt ligger et større industriområde der BEWI emballasje er etablert. 

Disse industrianleggene medfører ingen luktutslipp til nærområdet. Nord for industriområdet 

ligger en småbåthavn, hvor det på nordsiden er planlagt utbygging av boligfelt. 
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Figur 14 Område rundt lokasjon Hammarvika 

 

Figur 15 Avstander til naboer 

5.3.3 Regulering av luktutslipp 

Faglitteraturen peker på vanskelighetene med å måle ved hvilken konsentrasjon luktplager 

oppstår og hva som kan forventes fra ulike typer anlegg. Dette er blant annet på grunn av at lukt 

oppleves svært individuelt, og avhenger av om: 

- naboer er vant til lukt, for eksempel fra jordbruk eller annen industri i området 

- naboer opplever eksisterende avløpsanlegg som sjenerende, og har en forutinntatt 

negativ holdning til avløpsanlegg og mulig luktdannelse 
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- vindretninger tilsier at lukt føres mot naboer på kritiske perioder på året/døgnet 

 

Klima- og forurensingsdirektoratets veileder for «Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 

forurensingsloven2» omtaler luktutslipp fra avløpsrenseanlegg slik: 

 

Vanligvis forekommer luktplagene i de tilfellene hvor anleggets beliggenhet er 

svært nær boligområdene, vanligvis innenfor en 100 m radius. Topografien kan også i 

spesielle tilfeller være uheldig for anlegget (bekkeleier, trange dalfører). 

 

Ifølge veilederen betraktes renseanlegg og pumpestasjoner som «middels» risiko for 

lukthendelser, og det nevnes at toleransen for luktplager synes å være lavere nå enn for 20 år 

siden.  

 

Et avløpsrenseanlegg kan ha ulike typer luktutslipp. Prosessluft som i hovedsak føres gjennom 

pipe over tak defineres som et «punktutslipp», mens utslipp fra øvrig prosess (containerutlasting, 

døråpninger, kummer) vil karakteriseres som «diffuse utslipp». Veileder «Regulering av 

luktutslipp[…]» setter grense for diffuse utslipp til: 

 

"Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke 

overstige 1 prosent av timene i en måned (frekvens/hyppighet)." 

 

Altså skal det ikke oppstå over 7 timer med gjenkjennbar plagsom lukt per måned. Kravene for 

punktutslipp er tilsvarende, men spesifiserer at luktimmisjonen ikke skal overstige 1 eller 2 

ouE/m3. Grensen på 2 ouE/m3 gjelder om anlegget ligger i nærheten av andre luktutslippskilder, 

som industriområder.  

5.3.4 Vindforhold Hammarvika 

Det er utført en vurdering av vindforholdene ved Hammarvika, basert på liknende forhold på 

Hitra-Sandstad. 

 

Vurderingen viser at vindhastighetene i området kan være forholdsvis høye. Gjennomsnittlig 

vindhastighet ved Sandstad var i perioden sept. 2012-des. 2019 på 4,4 m/s, mens median var på 

3,9 m/s. Maksimal vindhastighet målt i løpet av tiårsperioden var 24,6 m/s, tilsvarende full storm 

på Beauforts vindskala. Dominerende vindretninger er fra sørvest og til en viss grad fra sørøst 

 
2 Veileder. TA 3019. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensingsloven, Klima og Forurensningsdirektoratet,2013 
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Figur 16 Vindforhold ved Sandstad. Sammenliknbart område. 

Vindforholdene kan variere betydelig med årstid. Som det framgår av vindrosene fordelt på 

måned, forekommer særlig vinder fra sørøst langt oftere i vintersesongen (september/oktober-

mars/april) enn i øvrige måneder.  

 

Generelt er det oftere sterkere vinder om vinteren enn om sommeren. Slike årstidsvariasjoner 

kan ha betydning for vurderinger av luktspredning: Lave vindhastigheter medfører mindre effektiv 

spredning bort fra kilden av utslipp og dermed høyere sannsynlighet for lukthendelser. 

Vindhastighetene og - retningene om sommeren er relevant å se til ettersom folk da oppholder 

seg mer utendørs og i større grad kan bli plaget av lukt. 

5.3.5 Sammenliknbare renseanlegg 

 

Hommelvik RA, Malvik kommune 

Hommelvik RA i Malvik kommune er et mekanisk silanlegg for ca 5000 PE som ligger nært 

bebyggelse og småbåthavn. Anlegget er relativt nytt, har innebygde lukkede containere, avtrekk 

på all maskinell utrustning samt kullfilter med oksidasjon. Anlegget ligger under 60m fra 
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nærmeste bebyggelse, men har ikke opplevd klager på lukt fra befolkningen. Anlegget ligger 

riktignok plassert slik at kun vind fra øst fører utkast av luft mot boligområdet, og det er normalt 

god luftutskiftning (mye vind) i området. Hommelvik RA er ikke utstyrt med mottak for 

eksternslam. 

 

Figur 17 Hommelvik renseanlegg, Malvik 

Narvik RA, Narvik kommune 

Narvik RA i Narvik kommune et stort mekanisk silanlegg dimensjonert for om lag 15 000 PE som 

er lokalisert i nærheten av boligbebyggelse. Dette anlegget består av 7 stk Salsnes filtre, med 

lokal avvanning av slam. Det er ikke etablert mottak for eksternslam ved anlegget.  

 

Narvik har ikke opplevd klager fra naboer på lukt fra anlegget, selv om det ligger i et område med 

relativt lite vind. Anlegget ligger i et søkk i terrenget, som kan tilsi at luktspredningen kan være 

lav.  

 

Nærliggende industriområde har tidligere huset REC Solar ASA (Renewable Energy Company) for 

produksjon av solcellepaneler. Lokalene benyttes nå som kontorer, eller står tomme.  

 

 

Figur 18 Narvik renseanlegg, Narvik 
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5.3.6 Vurdering av Hammarvik  

Basert på utredningene i dette kapittelet vil trolig etableringen av et hovedrenseanlegg ved 

Hammarvika by på liten sjenanse for naboer med tanke på lukt. Forholdene som underbygger 

dette er: 

 

• Mekanisk silanlegg har normalt svært lite luktutslipp, om anlegget driftes godt og utstyres 

med avtrekk på enhetsprosesser og behandling gjennom luktreduksjonstrinn.  

• Vindhastighetene ved Hammarvika er høye (gitt likhet med Hitra-Sandstad) som fører til 

god spredning av eventuelle luktutslipp 

• Liknende forhold ved Hommelvik- og Narvik renseanlegg viser til lite eller ingen sjenanse 

for naboer med tanke på lukt. 

• Det er et etablert industriområde ved Hammarvik, som kan gjøre anleggelse av et 

renseanlegg i nærheten mindre belastende på naboer 

 

Man skal likevel være oppmerksom på følgende: 

 

• Man kan ikke garantere for at luktutslipp ikke vil forekomme ved et avløpsrenseanlegg 

• Grense for opplevde lukthendelser er på kun 7 timer i måneden, som er relativt sjelden, 

og kan raskt overskrides ved feil på luktreduksjonstrinnet. 

• Etablering av mottak for eksternslam kan føre til økte sporadiske utslipp av lukt, selv med 

innkapsling av bil under påfylling.  

• Vindretning i sommerhalvåret kan føre eventuelle luktutslipp mot småbåthavn og 

boligområder mot øst. 

• Naboer kan være skeptiske til avløpsrenseanlegget grunnet dårlige opplevelser med 

dagens slamavskiller. Dette kan føre til at opplevd lukt kan oppstå selv ved svært lave 

utslipp. 

 

Er det behov for en enda sikrere risikovurdering på luktproblematikken, kan det være aktuelt å få 

utført en spredningsmodellering på et definert utslipp. En spredningsmodellering vil riktignok 

være kostbart (70-100.000,-) og vil trolig heller ikke kunne føre en sikker konklusjon rundt 

luktutslippet.  

5.4 Trafikk og støy 

Nye avløpsrenseanlegg er sjelden i seg selv en kilde til sjenerende støy for naboer og nærliggende 

bebyggelse. Anleggene utformes normalt med isolerte kasser for støyende mekanisk utstyr, og 

VVS anlegget vil ikke støye mer en andre typer industribebyggelse. Det foreslås etablert 

skrueavvanner fremfor sentrifuge der støy kan bli problematisk. 

 

Renseanlegget må tømmes for slam omlag én gang i uken der en containerbil henter en lukket 

slamcontainer. Med tanke på aktuelle lokasjoner for nytt renseanlegg, vil dette ikke ha økt 

sjenanse for naboer. Ved Hammarvik vil containerbil føye seg inn i trafikk til og fra 

industriområdet. Det samme gjelder Nabeita, og for Nordhammarvika vil det trolig etableres egen 

innkjøring til anlegget, som legger seg et stykke unna nærliggende gravplassen. 

 

I tillegg til containerbil vil det være behov for tilsyn av anlegget ca 2 ganger i uken av 

driftspersonell. Om anlegget ønskes benyttet som lokale for pauser, møter og verksted kan 

hyppigheten øke. Likevel, ved de aktuelle tomtene sees ikke dette på som problematisk.   
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6. VURDERING AV TOMTEALTERNATIVER 

6.1 Alternativ 1 – Hammarvika  

 

Aktuell tomt for Alternativ 1 – Hammarvika er deler av gårds-/bruksnummer 9/2 nede ved havna i 

Hammarvika, vis a vis industriområde for Aqualine og BEWI. Adkomst til tomten fra Rv716 

Sørfrøyveien, via Hammarvikringen ca 500 meter. 

 

Basert på overslagseregningene for nødvendig grunnareal for renseanlegget, vil det være 

nødvendig å avsette minimum 1500m2 for opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde 

renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass til å laste ut slamcontainere, samt lukket 

oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til noe parkering for driftspersonell, adgang 

rundt hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. Se Figur 19 og tegning P11 for 

illustrert tomt.  Det kan vurderes om det skal settes opp gjerder rundt anlegget, eller om 

skallsikring av bygget sees på som tilstrekkelig.  

 

 

Figur 19 Tomteløsning Hammarvika 

Tomten ligger på kote +3-5 med en svak stigning mot nordvest. I dag brukes arealet 

tilsynelatende som beitemarker, og er tilknyttet gårdsbruket som sees på Figur 20. Mot veien er 

det en svak fordypning med lett vegetasjon, før grunnen stiger mot veien. Variasjonene på 

tomten medfører utgraving og oppfylling for planering. Det er ikke utført geotekniske 

undersøkelser på tomten, men noe sprengning er medregnet i kostnadsoverslaget.  
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Figur 20 Tomten sett fra sørvest  

Kommuneplanens arealdel (Kommuneplan 2019-2030, vedtatt 23.10.2019) viser at tomten legger 

seg under arealformål «Bebyggelse og anlegg».  

 

 

Figur 21 Området i kommuneplanens arealdel 

6.1.1 Sjenanse for naboer 

 

Et renseanlegg på denne tomten vil trolig ikke påvirke naboer i nevneverdig grad hverken med 

tanke på visuell sjenanse, trafikk eller støy. Anlegget etableres over to etasjer, og kan således 
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skygge for noe utsikt for de nærmeste naboene, men store avstander gjør dette mindre prekært. 

Like over veien er det også flere store industribygninger, som trolig sjenerer mer en 

renseanlegget. Containerbiler og driftspersonell kjører gjennom boligområdet på vei til anlegget, 

men dette vil trolig være minimalt i forhold til øvrig trafikk til industriområdet. 

 

Luktvurdering for denne lokasjonen er omtalt i kapittel 5.3. 

6.1.2 Ledningsnett inkl. pumpestasjoner 

 

For Hammarvika vil det være behov for å pumpe avløpet fra Flatval, forbi Nabeita der det går på 

selvfall ned til renseanlegget ca på kote +3. Fra Siholmen er det antatt pumping i to etapper til ca 

kote +34 ved Nordhammarvika og selvfall ned til renseanlegget. Se tegninger H101, H102 og 

H103. 

 

Følgende er lagt til grunne for ledningsnettet: 

 

Strekning fra Flatval PST til RA Hammervik: 
• DN160 mm PE100 SDR17 

• L=3000 m  

Strekning fra Siholmen til RA Hammervik: 

• DN250 mm PE SDR17 

• L=5650 m 

Total lengde SP ledninger = 8650 m  

 

Utslippsledning: 
• Landledning DN350 mm PE100 SDR17  

• L=300 m 

• Sjøledning DN350 mm PE100 SDR17  

• L=700 m 

Pumpestasjoner: 3 stk. (Siholmen, Midtsian, Flatval) 

 

Det er ikke vurdert konsekvenser for øvrige deler av ledningsnettet for eksempel ved tilkoblinger, 

kryssinger, tilkoblende pumpestasjoner etc. Ledningsnettet er satt opp for sammenlikning mellom 

de tre alternativene.  

6.1.3 Resipient 

Resipienten tilknyttet denne lokasjonen vil være Frøyfjorden – indre helt på grensen til Frohavet. 

Utslippspunkt fra renseanlegget antas å ligge 5-600 meter utenfor Hammarvika, på 25-20 meters 

dyp. Vann-nett omtaler begge disse vannforekomstene som «God Økologisk tilstand» med høy 

presisjon3, og det er forventet at et utslipp her vil være uproblematisk. Man skal dog være obs på 

lokale variasjoner og strømningsforhold, og det bør utføres en spredningsmodellering av tenkt 

utslippspunkt. 

 

Resipientanalyse4 av Hammarvika viser sårbare områder inn mot land, for så gradvis mindre 

sårbart ca 100 meter ut. Utslippspunktet antas å etableres godt utenfor disse sonene.   

 

 
3 https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0321000031-30-C 

4 Hovedplan Avløp 2017-2027, Vedlegg G Resipientanalyse, Sweco for Frøya kommune, 2016. 
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6.2 Alternativ 2 – Nabeita 

Mest aktuelle tomt for Alternativ 2 – Nabeita er deler av gårds-/bruksnummer 8/2 på Nabeita, 

forbi Industriområde med blant annet ReMidts Gjenvinningsstasjon. Adkomst til tomten fra Rv716 

Sørfrøyveien, via Nabeitveien ca 300 meter. 

 

I likhet med anlegg ved Hammarvika vil det være nødvendig å avsette minimum 1500m2 for 

opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass til 

å laste ut slamcontainere, samt lukket oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til 

noe parkering for driftspersonell, adgang rundt hele bygningsmassen samt noe 

grøntarealer/landskap. Se Figur 22 for illustrert tomt.  Det kan også her vurderes om det skal 

settes opp gjerder rundt anlegget, eller om skallsikring av bygget sees på som tilstrekkelig. 
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Figur 22 Tomteløsning Nabeita 

Tomten ligger variert på kote +33-35 med en kolle og svak stigning mot sør. Deler av arealet er 

dyrketmark mens hoveddelen ligger i ulendt terreng, se Figur 22 og tegning P12. Variasjonene på 

tomten medfører utgraving og oppfylling for planering. Det er ikke utført geotekniske 

undersøkelser på tomten, men det må trolig sprenges større andeler fjell. 

 

Veien inn til tomten har i dag grusdekke, og må oppgraderes for nytt anlegg. Veien etableres for 

tungtransport. 

 

 

Figur 23 Tomten sett fra sørøst 
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Figur 24 Tomten sett fra nord 

Det kan også være aktuelt å benytte områdene sør før foreslåtte tomt. Dette vil riktignok medføre 

høyere kostnader både i form av økt behov for sprengning, og anleggelse av vei. Anlegget vil 

legge seg noe lengre unna nærliggende bebyggelse, men vil være mer eksponert på toppen av 

kollen.  
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Kommuneplanens arealdel (Kommuneplan 2019-2030, vedtatt 23.10.2019) viser at tomten legger 

seg under arealformål «LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag». 

 

Figur 25 Tomten i kommuneplanens arealdel 

6.2.1 Sjenanse for naboer 

Tomten vil trolig ikke påvirke naboer i nevneverdig grad, grunnet normalt lite aktivitet ved 

renseanlegget. Likevel, veien inn til tomten er eneste adkomstvei til bolig og fritidsboligområdet 

på Nabeita, og publikum kan sporadisk møte på containerbiler og driftspersonell. Nabo på 

Gårds/bruksnummer 8/98 vil oppleve økt trafikk av større kjøretøy forbi gårdsplassen.  

 

Selv om renseanlegget etableres over to etasjer vil ikke dette medføre visuell sjenanse, særlig 

grunnet nærliggende industribygg. 

 

Luktvurdering for Hammarvika vil også gjelde denne lokasjonen, men vil trolig i enda mindre grad 

medføre sjenanse for naboer.  

6.2.2 Ledningsnett inkl. pumpestasjoner 

 

For Nabeita vil det være behov for å pumpe avløpet fra Flatval og opp til renseanlegget ca på kote 

+35. Fra Siholmen er det antatt pumping i to etapper til ca kote +34 ved Nordhammarvika og på 

selvfall ned til ny pumpestasjon ved Hammarvika. Fra Hammarvika pumpes avløpet opp til 

renseanlegget. Se tegninger H201, H202 og H203. 

 

Følgende er lagt til grunne for ledningsnettet: 

 

Strekning fra Flatval PST til RA Nabeita: 

• DN160 mm PE100 SDR17 

• L=1882 m  
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Strekning fra PST Hammervika til RA Nabeita: 
• DN250 mm PE100 SDR17 

• L=1661 m  

Strekning fra Siholmen til RA Hammervik: 
• DN250 mm PE SDR17 

• L=5650 m 

Total lengde SP ledninger = 9193 m  

 

Utslippsledning: 

• Landledning DN350 mm PE100 SDR17  

• L=730 m 

• Sjøledning DN350 mm PE100 SDR17  

• L=300 m 

Pumpestasjoner: 4 stk. (Siholmen, Midtsian, Hammarvika og Flatval) 

 

Det skal merkes at 1 stk pumpestasjon, ved Hammarvika, trolig utføres som plasstøpt med 

tørroppstilte pumper. Stasjonen skal pumpe alt avløp fra Sistranda og Hammarvika mot Nabeita 

og medfører en ekstra investeringskostnad, driftskostnad og et ekstra driftspunkt sammenliknet 

med øvrige alternativer. 

 

Det er ikke vurdert konsekvenser for øvrige deler av ledningsnettet for eksempel ved tilkoblinger, 

kryssinger, tilkoblende pumpestasjoner etc. Ledningsnettet er satt opp for sammenlikning mellom 

de tre alternativene.  

6.2.3 Resipient 

Resipient vil være tilsvarende som for Hammarvika, omtalt i kapittel 6.1.3 

6.3 Alternativ 3 – Nordhammarvika 

Aktuell tomt for Alternativ 3 – Nordhammarvika er deler av gårds-/bruksnummer 22/5 på 

oversiden av industriområdet på Nordhammarvika, og vest for gravplassen. Adkomst til tomten 

må etableres fra Rv716 Sørfrøyveien, med ca 60 meter vei over myrlendt område.  

 

Basert på overslagsberegningene for nødvendig grunnareal for renseanlegget, vil det være 

nødvendig å avsette minimum 2500m2 for opparbeidelse av tomt. Arealet vil da inneholde delvis 

nedgravd renseanlegg i to etasjer, gårdsplass med plass til å laste ut slamcontainere, samt lukket 

oppstillingsplass for slambiler. Det vil også være plass til noe parkering for driftspersonell, adgang 

rundt hele bygningsmassen samt noe grøntarealer/landskap. Se Figur 26 og tegning P13 for 

illustrert tomt.  Det bør på denne tomten settes opp gjerder rundt tomten.   
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Figur 26 Tomteløsning Nordhammarvika 

Tomten ligger på kote +24-27 med en svak helning mot riksveien i sør. I dag er arealet ubrukt, 

og kan betraktes som lite benyttede friluftsarealer. Variasjonene på tomten medfører betydelig 

sprengning, utgraving og oppfylling for planering. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser på 

tomten.  

 

 

Figur 27 Tomten sett fra sørøst 

Kommuneplanens arealdel (Kommuneplan 2019-2030, vedtatt 23.10.2019) viser at tomten legger 

seg under arealformål «Bebyggelse og anlegg».  
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Figur 28 Tomten i kommuneplanens arealdel 

 

Tomten ligger i nærheten av drikkevannskilde Hammarvatnet (privat kilde), se Figur 29, men 

ligger ifølge NEVINA5 utenfor nedbørsfeltet til kilden. Renseanlegget vil trolig ikke medføre noen 

risiko for drikkevannskilden, men kan kreve en risikoanalyse før godkjenning. 

 

 

Figur 29 Tomten i forhold til nedbørsfelt for privat drikkevannskilde Hammarvatnet 

 
5 http://nevina.nve.no/ 
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6.3.1 Sjenanse for naboer 

Tomten ligger skjermet fra publikum, og er ikke forventet å virke sjenerende på naboer. Anlegget 

som er foreslått (SBR-anlegg) er et relativt lavt bygg, og vil ikke være særlig eksponert. 

Gravplassen ligger i god avstand til bygget, men man kan oppleve noe trafikk inn til anlegget. Det 

anbefales å etablere en egen vei inn til tomten for å minimere konflikt med besøkende på 

gravplassen.  

 

Et SBR-anlegg med slammottak vil kunne (i større grad enn et mekanisk silanlegg) medføre 

luktutslipp. Ved et SBR anlegg har man slamlagre som kan være en kilde til aerosoler og medføre 

luktutslipp, selv med et kullfilter/luktreduksjonsanlegg. Vindhastigheter i Hammarvikaområdet 

tilsier at det trolig er god luktspredning, men vindretninger sørvest-nordøst kan føre til sporadiske 

luktutslipp mot gravplass (100m) og naboer i nordvest (250m). 

6.3.2 Ledningsnett inkl. pumpestasjoner 

For Nordhammarvika vil det være behov for å pumpe avløpet fra Flatval, forbi Nabeita der det går 

på selvfall ned til ny pumpestasjon ved Hammarvika ca på kote +3. Fra Hammarvika pumpes 

avløpet opp til renseanlegget ved Nordhammarvika ca på kote +24. Fra Siholmen er det antatt 

pumping i to etapper til renseanlegget. Se tegninger H301, H302 og H303. 

 

Strekning fra Siholmen til RA Hammervik: 
• DN250 mm PE SDR17 

• L=3500 m  

Strekning fra PST Hammervika til RA Nordhammervika: 

• DN250 mm PE SDR17 

• L=2350 m  

Strekning fra PST Flatval til PST Hammervika: 
• DN160 mm PE SDR17 

• L=3000 m  

Total lengde SP ledninger = 8850 m  

Utslippsledning: 

• Landledning DN350 mm PE100 SDR17  

• L=700 m 

• Sjøledning DN350 mm PE100 SDR17  

• L=300 m 

Pumpestasjoner: 4 stk. (Siholmen, Midtsian, Hammarvika og Flatval) 

 

Det er ikke vurdert konsekvenser for øvrige deler av ledningsnettet for eksempel ved tilkoblinger, 

kryssinger, tilkoblende pumpestasjoner etc. Ledningsnettet er satt opp for sammenlikning mellom 

de tre alternativene.  

6.3.3 Resipient  

Resipienten tilknyttet denne lokasjonen vil være Sistrandsva. Utslippspunkt fra renseanlegget 

antas å ligge ca 300 meter utenfor Hammarvika. Vann-nett omtaler vannforekomstene som 

«Moderat Økologisk tilstand» med lav presisjon6. 

 

Respientanalyse7 av Hammarvika viser sårbare områder langs hele Sistranda inn mot land, for så 

gradvis mindre sårbart ca 100 meter ut, se Figur 30. 

 
6 https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0321000031-33-C 

7 Hovedplan Avløp 2017-2027, Vedlegg G Resipientanalyse, Sweco for Frøya kommune, 2016. 



Rambøll - Mulighetsstudie 

 

  

 

37/42 

 
 

 

Figur 30 Illustrasjon av resipient utenfor Sistranda fra resipientanalyse 

 

Det er knyttet noen bekymringer i forhold til strømningsforholdene ved utslippspunktet, basert på 

strømningsanalyser utført av Åkerblå i «Vurdering av strømforhold ved tenkt utslippspunkt, 

2018». Det kan synes mulig at renset avløp ved utslippspunkt utenfor Nordhammarvika kan 

komme i konflikt med oppdrettsanleggene og strandsonen ved Sistranda. Det er ikke utført 

strømingsmålinger eller en spredningsmodellering av utslippet her, men resipienten kan sees på 

som noe mer usikker enn for Hammarvika og Nabeita.  
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7. KOSTNADER 

7.1 Investeringskostnader 

Kostnadsoverslagene er gjort på et skissenivå, og innehar dermed en viss usikkerhet. Det er 

medtatt en post for reserve på 25% for alle anleggene, som er vanlig på dette stadie i 

utredningene. Kostnadene er fordelt etter NS3453. Se tabell neste side.  

 

• Prisnivå pr juni 2020 

• Prisstigning i byggetiden er ikke medtatt 

• Det er tillagt 15% generelle kostnader til entreprisekostnaden. Dette dekker 

prosjektering, administrasjon og byggeledelse. 

• Rigg er medtatt innen hver post. Det er beregnet 10% rigg på bygg, vvs, automasjon, 

elektro og ledning, 18% på maskin og 15% på utomhus. 

• Alle kostnader er eks.mva. 

• Spesielle kostnader (finansiering, tomtekostnader, inventar etc) er ikke medtatt i 

overslaget. 

 

For noen av postene i kostnadsoverslaget er det antatt lik løsning, og således lik kostnad selv om 

det i realiteten kan forekomme noen ulikheter forholdene tatt i betraktning. 

 

Kostnadsoverslaget er ment for å gi et godt sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike løsningene, 

så de faktiske kostnadene kan forventes å avvike noe.   
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7.2 Driftskostnader 

Driftskostnader er beregnet for vedlikehold, energikostnader, bemanning, renhold, 

laboratorieanalyser og transport og levering av ristgods og slam.  

 

• Transport-/leveringskostnad slam   1200 kr/tonn 

• Analysekostnad   2 500 kr/serie 

• Bemanning  

o Silanlegg     7 timer/uke 

o SBR-anlegg   15 timer/uke 

• Bemanningskostnad   327 kr/time (oppgitt av Frøya) 

• Vedlikeholdskostnader er beregnet som 0,5 % av beregnet byggkostnad og 2,5% av 

beregnet maskinkostnad. I tillegg er det lagt til en ufordeltpost på 10%.  

• Kostnadene er ment for å gi et godt sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike løsningene, 

så de faktiske driftskostnadene kan forventes å avvike noe.   

 

Tekst Hammarvika 

(Silanlegg) 

Nabeita 

(Silanlegg) 

Nordhammarvika 

(SBR-anlegg) 

Renseanlegg kr kr kr 

Bemanning, labtjenester, 

renhold 

120 000 120 000 335 000 

Kjemikalier og luktreduksjon 20 000 20 000 165 000 

Energikostnader 180 000 180 000 240 000 

Transport og deponering av 

ristods/slam 

530 000 530 000 1 400 000 

Vedlikehold 700 000 700 000 860 000 

Ufordelte kostnader (10%) 100 000 100 000 220 000 

Delsum 1 720 000 1 720 000 3 260 000 

Ekstrakost PST 

Hammarvika 

kr kr kr 

Bemanning 0 35 000 20 000 

Energikostnader 0 70 000 17 000 

Vedlikehold 0 50 000 20 000 

Ufordelte kostnader (10%) 0 15 000 6 000 

Delsum 0 170 000 65 000 

SUM DRIFTSKOSTNAD PR 

ÅR (RA +PST) 

1 720 000 1 890 000 3 325 000 

 OBS: tallene i tabellen er avrundet 
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8. EVALUERING AV ALTERNATIVER 

 

I vektingen benyttes metode for evaluering av tilbydere i offentlig anbudskonkurranse, som 

beskrevet blant annet av Difi8:  

 

«En viktig forutsetning for bruk av slike tabeller er at poengberegningen må være objektiv og 

etterprøvbar slik at det sikres at relevante forskjeller mellom tilbudene gjenspeiles i de poengene 

tilbudene gis. Oppdragsgiver må gi beste tilbud maksimalt oppnåelig poeng, vurderer de relevante 

forskjellene til øvrige tilbud og setter en poengscore i forhold dette for hvert enkelt kriterium».  

 

Alle lokasjoner starter dermed med full uttelling, 10 poeng. Der det er forventet utfordringer eller 

vanskelige/negative forhold ved løsningene, trekkes alternativet for poeng i forhold til beste 

antatte løsning.  

 

For kostnader benyttes budsjettkostnader for etablering av renseanlegg og driftskostnader, vektet 

ved bruk av norm for kostnadsvurdering av anbudssummer i offentlige anbudskonkurranser 

 

Resultat: 

Hammarvika   985 poeng 

Nabeita   976 poeng 

Nordhammarvika  804 poeng 

Se fullstendig matrise på neste side. 

 

Alternativet «Hammarvika» vurderes som den mest hensiktsmessige lokasjonen for nytt anlegg. 

Særlig på bakgrunn av: 

 

• Lavere kostnader for etablering av ledningsnett 

• Lavere kostnader for tomtopparbeidelse og tilførselsvei 

• Antatt gode resipientforhold 

• Lave driftskostnader 

 

Evalueringsmatrisen ble utarbeidet av rådgivende part i prosjektet og viser hovedsakelig en faglig 

vurdering av alternativene, med den informasjon som var tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet. 

Det kan tenkes at det finnes forhold som ikke fanges opp av matrisen (naboforhold, 

vanskeligheter ved tomteervervelse etc.) og som dermed må vurderes utenom.  

 
8 https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: PLAN 5014201813  

Arkivsaksnr.: 18/3421    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Frøya eldre- og brukerråd 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN 

NÆRINGSOMRÅDE  

 

Forslag til vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på 

plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 

 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil 

innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller 

av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, datert 07.06.2019 

5. Støyutredning, datert 11.04.2019 

6. Illustrasjonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Notat Hubro, 05.06.2020 

9. Notat Storspove, 03.06.2020 

10. Notat Oter, 04.06.2020 

11. Notat sjøfugl og havbunn, 02.07.2020 



12. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

13. Vurdering av alternativ lokalisering næring, 15.06.2020 

14. Vurdering av alternativ lokalisering naturmangfold, 02.07.2020 

15. Referat informasjonsmøte, 18.03.2019 

16. Merknadsbehandling førstegangsbehandling, 19.06.2019 

17. Merknadsbehandling andregangsbehandling, 12.09.2019 

18. Klagebehandling og opphevelsesvedtak, 24.04.2020 

19. Merknadsbehandling, 02.10.2020 

20. Merknader (17 stk.) 

21. Informasjon fra Havforskningsinstituttet vedr. gytefelt (ettersendes) 

Saksopplysninger: 

Redegjørelse for tidligere behandling: 

Reguleringsplanen for næringsområdet på Uttian ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for 

Forvaltning (HFF) i sak 104/19 den 19.06.2019. Planen ble da vedtatt lagt ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Det kom inn flere merknader til saken, samt innsigelse fra fylkesmannen i høringsperioden. 

Saken ble i første omgang gjort klar for behandling hos HFF i sak 135/19 den 29.08.2019, 

men saken ble vedtatt utsatt, ettersom sakspapirene først ble tilgjengelige kort tid før møtet. 

Dette vedtaket ble fulgt opp av kommunestyret samme dag i sak 95/19. 

 

I løpet av den påfølgende perioden ble det gjort avklaringer mot fylkesmannen vedrørende 

innsigelsen, og fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse før saken ble tatt opp til ny politisk 

behandling i sak 138/19 den 12.09.2019 hos HFF, og til endelig vedtak hos kommunestyret i 

sak 106/19 den 26.09.2019. 

 

Vedtak av 26.09.2019 ble så påklaget, av tre separate klagere, innen utløp av klagefristen. 

Klagene ble svart ut i sak 3/20 den 07.01.2020 hos Formannskapet (FSK), hvorpå 

klagebehandlingen ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Mens FM forberedte klagesaksbehandlingen, så sendte en av klagerne inn egne kommentarer 

på den foregående klagebehandlingen den 21.01.2020. Disse kommentarene ble oversendt 

kommunen for kommentarer den 22.01.2020, hvorpå svar gikk tilbake til fylkesmannen den 

18.02.2020. 

 

I den samme prosessen ble det oppdaget at et eget dokument fra M. Pearson, som ble sendt 

direkte til Fylkesmannen den 09.09.2019 angående hubro, ikke var blitt fanget opp i deres 

vurdering av kunnskapsgrunnlaget. På tidspunkt for oversendelse var saksfremlegg ferdigstilt 

fra administrasjonen i Frøya kommune, og oversendt politisk behandling. 

 

Den 24.04.2020 mottok kommunen resultatet av fylkesmannens behandling. Kommunen fikk 

medhold i alle påklagede punkter, med unntak av vurdering om planen ville påvirke en 

nærliggende hubrolokalitet. Fylkesmannen besluttet dermed å oppheve planen med bakgrunn i 



at det manglet vurderinger på det nye kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne 

informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet i saken. 

 

Planforslaget 

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde på eiendommene 26/Felleseie, 26/11, 1451/1 og 1451/2 og 

Ellingsholmene 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien 

for å etablere avkjørsel til 

industriområdet.  

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å 

regulere foreslått område til industri for 

å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med 

kommunens prioriterte målsetting om å 

gi de maritimt rettede næringene 

forbedrete utviklingsmuligheter 

(Kommuneplanens samfunnsdel 2008-

2017).  

 

Planforslaget innebærer en opparbeiding 

av ca. 15 daa til industriareal. Området 

bygges ut ved å fylle ut ca. 28500 m2 i 

sjøen med steinmasser fra fjellsprenging 

tilkjørt fra nærliggende områder.  

 

 

Eiendomsforhold 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet 

består av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister.  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

26/11 Bjørn Furberg, Alfhild Midtsian 

1451/1 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

1451/2 Statens vegvesen, Trøndelag 

fylkeskommune 

Ellingsholmene Felleseie 

 



Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger ca. 5 km nord for Sistranda sentrum. Foruten Uttian bru som ble etablert i 

1973 har ikke området vært benyttet til noe annet formål. Uttian består av et stort antall øyer, 

holmer og skjær. Området har store områder med strandsoner og terrenget ligger generelt lavt 

i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myr og kystlynghei. Uttian har 

store områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 6476 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), 

som forbinder Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og 

Litlsørøya. Mellom disse øyene ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort 

vegfylling. Vegfylling er det også over det litt bredere sundet mellom Litlsørøya og Sørøyan i 

vest. Strandsonen i området er preget av oppsprukket fjell: I buktene er det stedvis grus og 

sand. Bortsett fra fylkesvegen og en kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på 

Litlsørøya er planområdet lite berørt av landskapsinngrep. 

I området rundt planområdet finnes det flere eksisterende tiltak, bla. et større næringsområde 

på Nesset og flere hytter i Madsvågen. 

 

Forhold til overordnende planer 

Kommuneplanens arealdel (5014201809) er gjeldende for området. Området er satt av til 

næringsformål, hvor det kreves reguleringsplan før tiltak kan igangsettes. 

Ved førstegangsbehandling av den nye kommuneplanen var det avsatt et større område til 

næringsformål i området. Det ble varslet innsigelse til dette området, men denne ble trukket 

når planområdet ble redusert til størrelsen for Uttian næringsområdet. Planen ble godkjent i 

oktober 2019. 

 

Gjeldende reguleringsplan(er) 

Området er uregulert.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 06.02.2019. Oppstart av planarbeidet ble 

annonsert den 05.03.19 i avisa Hitra-Frøya og på kommunens nettside. Sektormyndigheter, 

berørte grunneiere og naboer ble tilskrevet med brev. Frist for å komme med innspill til 

planarbeidet ble satt til den 26.03.19. Merknader og merknadsbehandling finnes som vedlegg 

til saken. 

 

Det ble holdt et informasjonsmøte 18.mars 2019 med interesserte og grunneiere. Temaer som 

ble tatt opp var:  

- Strømningsforholdene må undersøkes. 

- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen. 

- Det ønskes lysregulering på brua. 

- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et. 

- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha. 



- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde 

stein langs sjø stables. 

Svar på merknadene samt referat finnes i vedlagte merknadsbehandling. 

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 

104/19. 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:  

- Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra 

Statens vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs 

planområdet  

- Konsekvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Merknadene som kom inn, med påfølgende behandling, kan finnes i vedleggene til saken. 

 

Videre har saken vært på høring i den pågående planprosessen, med høringsfrist satt til den 1. 

september 2020. Det kom inn totalt 17 innspill, hvorav 10 kom fra private og 

interesseorganisasjoner. Behandling av disse kan sees i tabellen under, som også ligger 

vedlagt som et selvstendig dokument. 

 

 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens vegvesen 07.08.2020 Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Henviser videre til at det nå 

er Fylkeskommunen som er ansvarlig for 

fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

19.08.2020 Både Fylkeskommunen og Statens vegvesen 

har konkludert med at planen er akseptabel 

mtp. den trafikale situasjonen. 

 

Fylkeskommunen skriver videre at det 

legges opp til et lite område med 

begrensede utvidelsesmuligheter. Ettersom 

landskapsbildet vil bli vesentlig endret 

kommenterer fylkeskommunen at en bør 

vurdere om det finnes bedre egnede 

områder for en slik etablering. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Det har blitt gjort noen 

videre vurderinger for 

alternative lokasjoner, og 

disse ligger vedlagt. 

 

 

 



Som siste punkt kommenteres det at det er 

liten risiko for at planen vil komme i 

konflikt med automatisk fredede 

kulturminner på land, men at arbeid må 

stanses øyeblikkelig om slike minner 

oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering 

Kystverket – 

Midt-Norge 

19.08.2020 Refererer til uttalelser og standpunkter fra 

behandlingen før opphevelsesvedtaket. 

Kystverket kan ikke se at forslaget til 

arealbruk er konfliktskapende med de 

virke- og interessefelt som Kystverket 

forvalter, og heller ikke fører med seg noen 

upåregnelige eller negative konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet 28.08.2020 Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 

akvakulturinteresser. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert et 

gyteområde for kysttorsk i Erviksvaet. 

Havforskningsinstituttet (HI) har verifisert 

og registrert at dette feltet er betydelig 

større enn opprinnelig tenkt. Planområdet 

er derfor godt innenfor dette gytefeltet. 

Reguleringsplanen mangler en vurdering av 

dette feltet, ettersom størrelsen av dette var 

ukjent når planen opprinnelig ble 

utarbeidet. Det etterlyses derfor en 

vurdering av tiltakets påvirkning på dette 

gytefeltet. 

 

Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre 

skarpe, flisige eller nåleformede partikler 

som potensielt kan skade torskeyngel og 

annen marin fauna. Videre kan også 

utfylling spre forurensede sedimenter, og 

ikke-omsatt sprengstoff eller metaller ut i 

det marine miljøet. Det må dermed 

fastsettes avbøtende tiltak i planen før 

utfylling i sjø kan skje. 

 

Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 

ytterligere merknader til planforslaget. 

Tatt til orientering 

 

 

Frøya kommune har 

kontaktet 

Havforskningsinstituttet og 

bedt om en kort evaluering 

av det registrerte gytefeltet. 

 

 

 

 

 

 

 

Avbøtende tiltak, som 

utplassering av siltskjørt og 

unngå arbeid i gyteperioden 

vil kunne bli implementert 

for å sikre minimal skade 

på det marine miljøet. 

Norges 

Vassdrags- og 

Energidirektorat 

28.08.2020 Anbefaler kommunen å belegge fagområdet 

geoteknikk med ansvar i byggesak, i tråd 

med uttalelsene gitt til søknad om tiltak i 

sjø den 23.04.20 (til FM). 

 

Anbefaler også at det legges inn 

reguleringsbestemmelse med formulering 

«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 

Begge punkter tas til 

etterretning, og 

implementeres i 

planbestemmelsene etter 

vedtak og påfølgende 

mekling. 



001 1350034185 datert 17.06.19 med 

tilhørende datarapport fra 

grunnundersøkelser legges til grunn i 

behandling av byggesøknad. Fagområdet 

geoteknikk er belagt med ansvar i 

byggesøknaden ved tilta som medfører 

utfylling i sjø». 

Norsk 

Ornitologisk 

Forening 

28.08.2020 Åpner med at hubrobestanden på Frøya har 

vært godt kartlagt siden 1999, og en vet 

derfor at den lokale bestanden er svært 

lokal og stedbunden. 

 

Ettersom populasjonen på Frøya ikke 

opplever stort med tilsig av hubro fra 

nabokommuner, så er bestanden svært 

sårbar om en eller flere lokaliteter går tapt. 

Siden 2000 har fem lokaliteter blitt forlatt, 

og det er bare et fåtall intakte territorier 

igjen. 

 

Videre kommenteres de forskjellige 

utsagnene til Natur og Samfunn, hvor det 

signaliseres at mesteparten av utsagnene er 

basert på et dårlig grunnlag, eller feil. 

 

Videre refereres takseringen av 

hubrolokaliteten, gjennomført i mai 2020, 

hvorpå det kommenteres at hubrolokaliteten 

det er snakk om er det beste gjenværende 

hubroterritoriet på Frøya med god 

ungeoverlevelse. 

 

Brevet konkluderes med at fremtidig 

utbygging og industri burde lokaliseres i 

mindre sårbare og faunarike områder enn 

Ellingsundet. 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

01.09.2020 Fylkesmannen fremmer innsigelse med 

hjemmel i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-

var-prinsippet). 

 

Området rundt Ellingssundet og 

Litlsørøyan anses som et viktig 

næringssøksområde for Hubro. 

 

 

 

 

Gunstige strømforhold, skjellsand og 

gruntvannsområder i og rundt planområde 

 

 

 

 

Det er fra kommunens side 

kommet med spørsmål og 

forslag til potensielle 

avbøtende tiltak for planen, 

slik at innsigelse kan 

trekkes. 

 

Forskyvning av tiltak, 

strømanalyser, kulverter, 



gir god næringstilgang ved Ellingsholmene 

og Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt 

endre strømmen, og det er derfor usikkerhet 

knyttet til hvordan dette vil forplante seg 

gjennom næringskjeden. Videre kan mink 

potensielt etablere seg i stenfyllingen. 

 

Etableringen av næringsområdet er av lokal 

betydning, mens hubro er en nasjonalt 

viktig art. Tiltaket vil være nok en 

belastning på lokaliteten, og vil gjøre det 

vanskeligere å nå eller opprettholde §§ 4 og 

5 i NML. 

mink- og kråkefeller, foring 

og andre avbøtende tiltak 

har blitt diskutert i møte 

med FM. 

 

 

 

Etter ovennevnte møte med 

FM, så fremstår det som at 

usikkerheten rundt 

hubroens situasjon, 

uavhengig av avbøtende 

tiltak, gjør at FM ikke 

trekker sin innsigelse. 

Frøya eldre- og 

brukerråd 

07.09.2020 Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser 

til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt 

mandat om at alle saker som angår eldres 

levekår og alle saker som angår mennesker 

med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i 

kommunestyret, herunder plansaker med 

hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

Privat – Trond 

Jacobsen 

25.08.2020 Kommenterer at det mangler opplysninger 

angående eierforhold av Ellingsholmen og 

Litlsørøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre bemerkes det at området er lite, uten 

mulighet for utvidelse, og at det må til store 

mengder fyllmasse for å opparbeide 

området. Det stilles spørsmål rundt hvor 

disse massene skal komme fra. 

 

 

 

Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 

området, og at en av de beste fiskeplassene 

finnes på sørvestspissen av Ellingsholmen. 

Mener at denne fiskeplassen bør 

tilrettelegges bedre med veiadkomst og 

anledning for bevegelseshemmede til å ta 

seg dit. 

Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er utredet. Gamle 

skylddelinger er studert og 

flere diskusjoner med 

hjemmelshavere på Uttian 

er gjennomført. Statens 

Vegvesen sitt 

ferdigveiskart, benyttet da 

Uttian bru og Uttiveien ble 

etablert bekrefter også dette. 

 

Overskuddsmasser fra 

etablering av gang- og 

sykkelveg fra Hamarvika til 

Sistranda er tenkt brukt i 

prosjektet. Massene ligger 

p.d.d midlertidig lagret på 

sydsiden av veien. 

 

Gjennom planen vil et stort 

område på nordsiden av 

Uttian bru bli planert og 

bygd opp. Å pålegge 

utbygger å tilrettelegge for 

en egen vei under brua 

anses som urimelig, med 



 

 

 

 

 

Stiller videre spørsmål rundt kommunens 

økonomi, og de kostnader som kommer 

med etablering av området. 

 

 

 

 

 

Til slutt kommenteres det at det finnes 

alternative områder på Rabben og Nesset 

som virksomhetene kan legges til, som vil 

være billigere enn å bygge ut 

næringsområdet. 

tanke på at det enkelt kan 

fiskes fra den planlagte 

utfyllingen, også for 

bevegelseshemmede. 

 

Dette er aspekter som 

normalt ikke behandles i en 

plansak. Kostnader knyttet 

til erverv og opparbeidelse 

av området, er lagt inn i 

avtaler med de som ønsker 

å etablere seg der. 

 

Alternative områder har 

vært vurdert, men de 

foreslåtte områdene fra 

Jacobsens side har ikke den 

nødvendige plassen per 

dags dato. I tillegg har 

eierne på disse områdene 

egne planer, så det må gjøre 

et minst like stort arbeide, 

om ikke større, enn det som 

er tenkt på Uttian om 

bedriftene tenkes overført til 

de nevnte forslag. 

Privat – Line 

Hegle 

26.08.2020 Henviser til konsekvensutredning av Hubro 

fra Natur og Samfunn sett opp mot uttalelse 

gitt av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no 

(16.07.2020). 

 

I konsekvensutredningen står det at hubro 

jakter om natten, og vil bli mindre påvirket 

av aktiviteten som foregår på dagtid. I 

intervjuet sier Kai-Egil at han og folkene 

hans jobber døgnet rundt. Dette er klart en 

interessekonflikt ettersom dette betyr at det 

kan foregå aktivitet på området når hubro 

er ute og jakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre så kommenteres det at utredningens 

ordlyd fremstår som veldig usikker, og at 

dette heller er argumentasjon mot å bygge 

ut planområdet. 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

At Kai-Egil jobber døgnet 

rundt betyr ikke at det 

foregår støyende arbeid i 

lokalene. Det er i dette 

tilfellet mest sannsynlig 

henvist til drodling og 

tegning av nye båttyper etc, 

ikke faktisk bygging, 

ettersom arbeidsgiver ikke 

kan kreve at deres ansatte 

skal være disponible 24/7, 

52 uker i året. Videre skal 

bygningsmassen også være 

støyisolert for å forhindre 

unødvendig lydforurensning 

til nærliggende områder. 

 

Tatt til orientering. 

Det er utført mye 

informasjonshenting i 

sammenheng med hubro for 



å minimere disse 

usikkerhetene så godt det 

lar seg gjøre. 

Privat - Odd 

Einum 

26.08.2020 Stiller spørsmål ved kvaliteten til 

rapportene fra Natur og Samfunn AS. Er 

uenig i deres vurdering at området har liten 

verdi for fugler, ettersom Einum og hans 

kone har over flere år observert et yrende 

fugle- og dyreliv i området når de har gått 

turer fra hytten deres på Gnr. 26 Bnr. 55. 

 

Videre refererer Einum til merknader sendt 

inn ved tidligere anledninger, hvor det 

kommenteres at «flere områder lenger inn 

på Uttian er utbygd eller regulert til fritids-

, boliger, eller privat næring. I tillegg 

benyttes et større område som beitemark 

for sau. Det er derfor mye som tyder på at 

området fra Uttian bru og et lite stykke inn 

på Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen 

for hubroen. Det fortoner seg som lite 

sannsynlig at Hubroen bare kan finne et 

annet område å finne maten sin på», og 

kommenterer både bebyggelse og 

naturmessige forhold i de resterende 

områdene rundt lokaliteten. 

 

I tillegg kommenteres det at forslag til 

arealendringer i kommuneplanens arealdel 

2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 

Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 

grønt lys selv om storspove er bekreftet i 

området, for ikke å nevne andre arter som 

hegre, hubro, oter og andre arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einum fortsetter så å kommentere forhold 

rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 

alternativ plassering, bevaring av uberørte 

områder og generelt kommunens holdning 

til naturmangfoldet. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Dette er 

informasjon som har 

kommet inn underveis i 

behandlingen, og som vil 

bli lagt til ved 

sluttbehandlingen av 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I behandlingen av KPA så 

ble det ikke gjort noen dyp 

konsekvensutredning av 

hvert eneste forslag. 

Området på Uttian var 

gjenstand for lignende 

diskusjoner, men innsigelse 

fra FM ble trukket ved at 

det her var snakk om et 

reguleringsarbeide som 

ville avdekke eventuelle 

interesser eller konflikter, 

og ta høyde for disse på et 

høyere detaljnivå enn 

arbeidet med KPA åpner 

for. 

 

Tatt til orientering. 

Forholdene angående støy, 

landskapsbilde, rekreasjon 

og alternativ plassering kan 

finnes i saksdokumentene. 



Privat - Rita-Elin 

Hovde 

30.08.2020 Innleder med å kommentere at 

dokumentasjonen for saken er generelt 

faglig tynt, og at konklusjonene er i alt for 

stor grad basert på synsing. 

 

Ber i sin merknad om at de folkevalgte i 

Frøya kommune og Fylkesmannen gir 

naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 

vurderingen, og at Frøya kommune finner 

områder for industri som gir mindre 

inngripen og negativ effekt, samt romme 

flere aktører enn to. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Frøya 

kommune har i denne 

prosessen etterstrebet å 

belyse så godt som mulig 

saken i sin helhet. 

 

I kommunens planstrategi, 

som er planlagt vedtatt ila. 

oktober, for 2020 – 2024 så 

legges det opp til en 

gjennomgang av 

kommunens 

næringsarealer, samt et 

planarbeid for å sikre at 

Frøya kommune kan tilby 

områder til næringsaktører, 

samtidig som at en slipper 

en spredt utbygging av 

industri. 

Privat - Kjell 

Johan Mathisen 

m. flere 

30.08.2020 Har delt sine merknader inn i fire temaer. 

 

Fjernvirkning: 

I overordnet plan settes makshøyde til 12 

m, mens det her tillates 14 m. Dette vil gi 

en vesentlig endring av 

landskapskarakteren, og vil bryte med den 

eksisterende silhuetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. Som 

nevnt i merknaden så er det 

i hovedsak Skarsvåg Boats 

sitt behov som har gjort at 

maks høyde settes til 14 m. 

Kommuneplanens arealdel 

er en overordnet plan, med 

brede penselstrøk, mens en 

detaljreguleringsplan er 

mer detaljert, nettopp fordi 

en kan kjøre dypere 

analyser når man kommer 

seg ned på detaljnivå i et 

mindre geografisk område. 

At et næringsområde 

dermed får høyere 

makshøyde enn 

kommuneplanen står 

dermed ikke i strid med 

overordnet plan, ettersom 

det er detaljreguleringen 

som er førende. 



 

 

Støy: 

Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 

industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-

Frøya. Eksisterende trafikkstøy er allerede 

sjenerende, og det antas at bedriftene på 

lang sikt kan vokse ut av lokalene, og 

dermed vil støyisolasjonen i byggene ikke 

kunne redusere støyen som forutsatt. 

 

 

Store inngrep, lite nytte: 

Tiltaket består av store inngrep, men arealet 

vil kun romme to næringsaktører, uten 

mulighet for utvidelse. Det anses som 

unødvendig å åpne området når det finnes 

eksisterende områder som ikke er fullt 

utnyttet ennå. 

 

 

 

 

 

Utfylling i sjø: 

I planforslaget sies det at utbyggingen vil 

medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe 

som er 25% større enn omrisset av arealet i 

planen. Rammene her bør være mye 

tydeligere, slik at det ikke gis åpning for 

tolkning. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen er 

opprinnelig svart ut i 

planforslaget, men som det 

nevnes i merknaden, så er 

det vanskelig å ta høyde for 

fremtidig vekst og «ad-hoc» 

løsninger. 

 

 

Frøya har ganske mange 

områder satt av til næring, 

men mange av disse har per 

dags dato liten restkapasitet 

for storetableringer. Mange 

områder som har slik 

restplass har egne planer 

for hvordan disse områdene 

skal utnyttes. 

 

 

Saksbehandler ser her at det 

finnes en skrivefeil i 

planbeskrivelsen. Det er 

ikke snakk om en utfylling i 

sjø på 28 500 kvadratmeter, 

men en utfylling som består 

av 28 500 kubikkmeter 

steinmasse. Det 

opparbeidede området vil 

være på ca. 13 400 

kvadratmeter, inklusiv 

fyllingsfot. Det anses derfor 

at de rammene som 

etterspørres faktisk 

eksisterer, men at 

skrivefeilen har skapt en 

misforståelse. 

Privat - Lars 

Ingebrigt Vavik 

31.08.2020 Begynner sitt merknadsbrev med en kort 

gjennomgang av historikken til plansaken. 

Fortsetter dernest med å beskrive kort 

vurderingene som er gjort av Natur og 

Samfunn, og poengterer spesielt mangelen 

på vurdering av gytefeltet til torsk, som er 

registrert i området. Etter dette kommer det 

punkter inndelt i undertema. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observasjon av Ellingsundet: 

Her kommenteres det rike naturmangfoldet, 

med mange eksempler på både flora og 

fauna. Det skrives videre at området har 

allerede blitt påvirket av menneskelig 

aktivitet, men at disse mest sannsynlig ikke 

har medført til vesentlige endringer i 

næringskjeder og økologiske kretsløp. 

Videre er observasjon av topp-predatorer et 

godt signal på at området er økologisk 

intakt. En steinfylling på 28 500 m3 vil 

kunne påvirke næringskjedene negativt. 

 

Gytefelt ved Ellingsundet: 

Kysttorsken står oppført som sterkt truet 

(EN), og det er viktig å verne arten for at 

denne ikke skal forsvinne. Gytefeltet syd for 

Uttian bru ble nylig verifisert (2019) av HI, 

som ledd av et arbeide «for å identifisere 

potensielle områder for etablering av 

marine bevaringsområder». 

 

Økologisk vippepunkt: 

Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit 

av tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 

konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis 

nok et tiltak skal plasseres i området, så kan 

dette potensielt overskrive tålegrensen for 

det lokale økosystemet, og mangfoldet kan 

dermed påvirkes negativt. Det kommenteres 

her at det finnes andre områder, som 

eksempelvis Hestøya, hvor aktørene kan 

etablere seg, i stedet for å åpne opp et 

uberørt område. 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon 

Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 

berømmes for at de har stilt spørsmål om 

lokaliteten. Videre skrives det at rapportene 

fra Natur og Samfunn anses som lite 

troverdige, og ikke kan brukes som 

grunnlag for en politisk beslutning. Vavik 

ber derfor om at det blir foretatt nye 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Frøya kommune har 

allerede kontaktet HI og 

bedt om informasjon ang. 

gytefeltet 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Her 

skrives det om store 

spørsmål som er vanskelige 

å finne ut av med en enkelt 

regulering, ettersom 

problematikken strekker seg 

over et stort område. Frøya 

kommune prøver å rette 

kartlegginger av 

naturmangfold mot de 

områder hvor vi ser det er 

stort press, så vi har et best 

mulig utgangspunkt 

kunnskapsmessig når det 

kjøres revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Tatt til orientering. Natur 

og Samfunn ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet for å 

kartlegge naturtyper på 

Uttian våren 2020. Det er 

ikke kommunens oppgave å 



undersøkelser og konsekvensanalyser før en 

slik plan gis aksept. 

trekke faginstansenes 

vurderinger i tvil. Vi har 

likevel sett at det her er en 

stor uenighet i fagmiljøene, 

noe som igjen gjør Uttian 

saken til en vanskelig sak. 

Administrasjonen prøver 

likevel å fremme alle de 

opplysninger og syn som vi 

har mottatt både før, under 

og etter høringsperioden, 

slik at saken kan belyses på 

en best mulig måte. 

Frøya SV 

v/Eskil Sandvik 

31.08.2020 Innspillet omhandler i hovedsak tre 

punkter: 

 

Gyteplass for kysttorsk 

Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det 

er derfor viktig å sikre eksisterende gytefelt, 

samt hjelpe til med gjenoppbygging av 

bestanden. Frøya SV kan ikke se at 

dumping av 3000 lastebillass med 

steinfylling er forenelig med å ivareta 

gytefeltet. Det gis ikke noen forslag til 

avbøtende tiltak, annet enn at planen ikke 

vedtas, og det anbefales at Frøya kommune 

heller vurderer å verne dette unike området, 

samt at FM tar initiativ så det blir foretatt 

nødvendige vitenskapelige undersøkelser. 

 

 

Visuell forringelse 

Frøya SV anmoder om at utsagnet fra 

Rambøll A/S vedrørende visuell forringelse 

tas på høyeste alvor, og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i 

området. 

 

Avslutningsvis kommenteres det at «det er 

på høy tid at kommunens naturperler tas 

vare på mens det ennå er tid». 

 

Dyreliv, fauna og flora 

Frøya SV ber om at Frøya kommune setter 

seg godt inn i samspillet mellom artene 

både på land og i vann, og at dette tillegges 

vekt i den endelige vurderingen. 

 

 

 

Merknaden er tatt til 

orientering. Frøya 

kommune har allerede tatt 

kontakt med HI og bedt om 

informasjon angående 

gytefeltet. 

 

Videre er det også sett på 

muligheten for avbøtende 

tiltak som plassering av 

siltskjørt og unngå 

anleggsarbeid i 

gyteperioden. 

 

 

Tatt til orientering. I 

utforming av 

bygningsmassen er det bla. 

forsøkt brukt mest mulig 

nøytrale farger, men det 

finnes likevel få avbøtende 

tiltak for et bygg av denne 

størrelsen. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Kommunen har over de 

siste månedene prøvd å 

kartlegge de naturverdier 

som finnes i området, og se 

på hvordan områdets 

økologi er bygd opp. 



Dyrvik Grendalag 31.08.2020 I likhet med sine tidligere innspill i forrige 

planprosess så ønsker styret i Dyrvik 

grendalag at det legges inn et 

rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra 

Dørvikan – Uttiankrysset, og vil påklage et 

positivt vedtak hvis dette ikke er gjort. 

Tatt til orientering. 

Problemstillingen med 

gang- og sykkelvei er ikke 

et problem som vil 

forsvinne hvis planen om 

Uttian næringsområde ikke 

vedtas, ettersom det er et 

eksisterende problem.  

 

Det pågår et arbeid opp mot 

Fylkeskommunen for å 

etablere gang- og sykkelvei 

mellom Sistranda og 

Nesset. Dette prosjektet vil 

bli realisert uavhengig av 

planen på Uttian. 

 

Det konkluderes dermed 

med at innspillet vil bli 

ivaretatt gjennom pågående 

prosesser. 

Kjell A. 

Madsvaag 

03.09.2020 Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manglende oversikt over 

eiendomsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler ønsker å 

kommentere i første instans 

at merknaden er kommet 

inn for sent ihht. svarfrist, 

ettersom at den foregående 

meldingen manglet 

informasjon som ville gjort 

den til en fristavbrytende 

merknad. Saksbehandler 

har likevel valgt å behandle 

merknadene grunnet sakens 

karakter. 

 

1. Eierforholdene for 

Ellingsholmen og 

Litlsørøya er 

utredet. Gamle 

skylddelinger er 

studert og flere 

diskusjoner med 

hjemmelshavere på 

Uttian er 

gjennomført. 

Statens Vegvesen 

sitt ferdigveiskart, 

benyttet da Uttian 

bru og Uttiveien 

ble etablert 



 

 

 

2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 

samlokalisert med annen industri, 

fremfor lagt for seg selv på et så 

åpent punkt som Uttian er. 

 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 

område som består av skjellsand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 

forsterke tilbakegangen av fredede 

arter i området? 

 

 

 

 

5. Det samler seg bunnslam ved 

innløpet til Madsvågen, som 

ansees som et resultat av 

etableringen av Uttian bru. Det 

etterlyses derfor strømmålinger for 

å avdekke om tiltaket vil forsterke 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekrefter også 

dette. 

 

2. Tatt til orientering. 

 

 

 

 

3. Det er ikke 

planlagt noen 

mudring ved 

etablering av 

området, men 

skulle det vise seg 

å bli behov for 

mudring, så kan 

siltskjørter og 

andre avbøtende 

tiltak kunne 

benyttes for å 

forhindre 

spredning av 

løsmasse. 

 

 

 

4. Her har 

kommunen tatt 

kontakt med HI for 

å få mer 

informasjon 

vedrørende 

gytefeltet. 

 

5. Det antas at 

strømforholdene 

vil bli minimalt 

påvirket, slik 

beskrevet i 

klagesaksbehandli

ngen. Det kan 

gjennomføres 

strømmålinger om 

dette kreves 

gjennom 

behandling av 

utfyllingstillatelse. 

 

 



6. Bringer opp spørsmål om 

sjøørreten i Madsvågvassdraget vil 

bli påvirket. 

 

 

 

 

 

 

7. Kommenterer at området er svært 

attraktivt og potensielt 

livsnødvendig for mange 

fuglearter, deriblant en 

hegrekoloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Påstår at rapporten fra Natur og 

Samfunn beror på faktafeil og at 

konklusjon er feil og misvisende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ved bruk av 

siltskjørt, og 

potensielt unntak 

av arbeid i 

gytetiden, så vil 

sjøørreten bli 

minimalt påvirket 

av tiltaket. 

 

7. Tatt til orientering. 

Kommunen har 

mottatt mye 

informasjon om 

det lokale 

fuglelivet både før 

og under 

høringsperioden, 

og dette vil bli 

brakt med til den 

endelige 

behandlingen. 

 

8. Tatt til orientering. 

Natur og Samfunn 

ble i 2020 

engasjert av FM og 

Miljødirektoratet 

for å kartlegge 

naturtyper på 

Uttian våren 2020. 

Det er ikke 

kommunens 

oppgave å trekke 

faginstansenes 

vurderinger i tvil. 

Vi har likevel sett 

at det her er en stor 

uenighet i 

fagmiljøene, noe 

som igjen gjør 

Uttian saken til en 

vanskelig sak. 

Administrasjonen 

prøver likevel å 

fremme alle de 

opplysninger og 

syn som vi har 

mottatt både før, 

under og etter 



 

 

 

 

 

9. Kommenterer at området må ha en 

større oterbestand enn det som 

konkluderes med i rapporten fra 

Natur og Samfunn. 

 

 

 

 

 

10. Kommenterer at det ikke står noe 

sted hvor steinmassen skal komme 

fra, men konkluderer at dette må 

komme fra andre steder i Frøya 

naturen. I tillegg kommenteres 

påvirkningen av landskapsbildet 

som byggene vil gi. 

høringsperioden, 

slik at saken kan 

belyses på en best 

mulig måte. 

 

9. Tatt til orientering. 

Etter inklusjon av 

oter i 

undersøkelsene, så 

vil også 

problemstillingen 

her tas med til 

sluttbehandling. 

 

10. Tatt til orientering. 

Ved etablering av 

den nye gang- og 

sykkelstien mellom 

Hamarvika og 

Sistranda, så har 

det blitt en del 

overskuddsmasse 

tilgjengelig. Denne 

massen er 

forespeilet å brukes 

i fyllingen, og 

ligger per dags 

dato midlertidig 

lagret på 

Litjsørøya. Om 

denne massen ikke 

skulle strekke til, 

så har 

masseuttaket ved 

Steinsvatnet 

kapasitet til å 

kunne supplere det 

som måtte mangle. 

Vedrørende 

landskapsbilde så 

er dette beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Byggeplanene 

Planområdet omfatter 31,2 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Forretning/kontor/industri 14 daa 



Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg offentlig o_SKV 4,9 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 9,1 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 0,2 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Havneområde i sjø 2,7 daa 

TOTALT 31,2 daa 

  

Hensynssoner  

Hensynssone 

Sikringssone - frisiktsone 0,3 

Virkninger av plan 

Landskap og stedets karakter: 

Planen vil ha en negativ innvirkning på landskapsbildet. Med tanke på lokaliseringen av 

næringsområdet er det vanskelig å se tiltak som vil kunne reduseres de negative 

konsekvensene vesentlig. En redusering av foreslåtte høyder vil kunne bety noe, og det 

samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre.  

 

Planområdets beliggenhet gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av 

omgivelsene. Dagens landskap med en fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil få 

et inngrep som gjør at dagens naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten 

vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult 

bak høg næringsbebyggelse. Tiltaket vil i hovedsak påvirke landskapsbilde for vegfarende 

langs fv. 6476 og de nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset. Tiltaket vil også være synlig 

for den sørligste bebyggelsen på Dyrvik og områdene nord for Frøya næringspark.  

 

Transport, trafikk og trafikksikkerhet: 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 

50 tonn og den har kun et kjørefelt med møteplass. I dag finnes det ikke et trafikksikkert 

tilbud for myke trafikanter langs Uttiveien.  

 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av 

båter og Servicebrygga med VVS, gulvproduksjon og bryggeri. Der er anslått en økning i 

ÅDT med 70 for lette kjøretøy og ÅDT-T med 10 tunge kjøretøy.  

 

Frøya kommune har tidligere vært i dialog med Statens vegvesen og Trøndelag 

Fylkeskommune som vegeier vedrørende Uttibrua og det å legge til rette for økt trafikk på fv. 

6476. I møtet ble det konkludert med at utbygging på dette arealet kunne aksepteres da det 

ikke ville generere store mengder med trafikk. Det er allikevel ønskelig at det settes av areal 

til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 



I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør 

vegbelysning av fylkesveg over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdet med tanke 

på trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i området. Det er derfor medtatt vegbelysning av 

fylkesvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter forbi næringsarealet. På deler av 

strekningen langs næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av både fylkesvei og 

ny foreslått vei inn til næringsarealet. 

 

Biologisk mangfold og naturmiljø: 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder naturmiljø for hele område som 

var tiltenkt etablert som næringsområde. Det vil si på begge sider av brua. Denne 

konsekvensutredningen av naturmangfold er vedlagt i sin helhet.  

 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i Frøya kommune, som er svært store og blir 

bare marginalt berørt av tiltaket. Inngrepene i skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert 

til å være en ubetydelig endring. 

 

Det er søkt om utfylling i sjø, og denne søknaden er blitt godkjent. Det er gjennomført 

undersøkelser for å vurdere forholdene i bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har 

for miljøet. 

 

Etter opphevelsesvedtak av 24.04.2020 ble det etterspurt flere vurderinger av bla. hubro, 

storspove og oter, ettersom det var kommet inn mer informasjon samt observasjoner av disse 

artene. I disse vurderingene anses det at det biologiske mangfoldet og naturmiljøet vil bli 

forringet, men det er usikkert i hvor stor grad det vil bli påvirket. 

 

Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. 

Sundet har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste.  

 

Gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at 

det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. 

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan 

plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom 

sundet. 

 

Friluftsliv og folkehelse: 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, 

som gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

Området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er derimot for mange populært å 

ta bilder fra Uttibrua. Dette kan bli forringet av tiltak.  

 



Kulturminner: 

Det er foretatt en utsjekk i databaser (kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Videre har 

fylkeskommunen vurdert at det er lite risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner. 

 

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. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet støysonekart for anleggsvirksomhet og drift på næringsområdet. Ingen 

boliger vil havne i gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt i begge tilfeller.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring 

på området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området 

må det utføres nye vurderinger av støybildet. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på 900 meter. Trafo vil 

plasseres nordøst for området.  

 

Barn og unges interesser: 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket. Barn og unge på Uttian er i dag i stor grad 

avhengig av biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. En anser derfor at tiltaket vil ha 

liten påvirkning på barn og unges interesser med tanke på skoleveg, da det i dag organiseres 

skoleskyss.  

 

Konsekvensutredning 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til 

forskriften angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes 

om bør konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, 

punkt 10a; «Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av 

havner og havneanlegg» og Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal 

konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket er vurdert til å 

utløse krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil kunne få 

konsekvenser for naturmiljø. Det er derfor foretatt en konsekvensutredning av naturmangfold.   



 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke 

krav om utarbeiding av forslag til planprogram. 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. § 7).  

Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget).  

En har gjennom konsekvensutredningen for naturmangfold vurdert naturverdier i tilknytning 

til planområdet og influensområdet. Feltarbeidet ble gjort på høsten da de fleste planter har 

visnet og kan være vanskelig å identifisere. Det er fra før registrert krevende planter som vill-

lin og bakkestjerne i og i nærheten av planområdet. Dette ser imidlertid ut til å ha vært på 

vegens fyllingsmasser. Vegkanter kan i mange tilfeller ha en rikere flora en området rundt.  

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.  

 

Marin fauna og flora er ikke undersøkt annet enn i fjæresonen. Eksisterende informasjon om 

registrerte naturtyper er vurdert. Det er ellers ingen indikasjoner på at andre viktige marine 

naturtyper som f.eks. sterke tidevannsstrømmer eller store tareskogforekomster eksisterer her. 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig, men 

vurdert ut fra kjent informasjon, topografi og det en kunne se ved befaringen, mener vi likevel 

det gir et godt nok beslutningsgrunnlag.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for hele området vurderes som godt nok i forhold til å sette en 

konsekvensgrad i forhold til metodikken i håndbok V712. 

 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt 

eventuelle verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har 

sannsynligvis liten verdi for fugl, og dermed har det liten betydning som del av jaktområde for 

hubro. Den bruker meget store områder i den sammenheng på Frøya, Uttian og sjøområdet til 

disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som ikke vil bli påvirket av 

utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl 

observert. 

 

Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over 

fire uker i ankomst- og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og 

september i 2019. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og 

konsekvens av utbyggingen. 

 



Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»).  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 

på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt 

nokkartlagt. Fugler som kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i 

vinterperioden kan bli påvirket, og er ikke kartlagt. Trolig er betydningen liten for fugl og 

effekten liten i forhold til negative konsekvenser. En har derfor ikke funnet grunn til å ta i 

bruk føre-var-prinsippet. 

 

Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og 

innbefatte generelle utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med 

mulig liten påvirkning og konsekvens av tiltaket. 

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning).  

Strandeng er en truet naturtype, blant annet på grunn av utbygginger. Frøya er likevel en 

kommune med svært lang kyststripe med mange områder som ikke er bygget ut og som 

utvilsomt har lignende strandenger i denne størrelseskategorien. 

 

Det er registrert skjellsand i planområdet, som bare blir marginalt berørt. Det er meget store 

forekomster av skjellsand i regionen, og disse kan ikke sies å på noen måte være truet. 

Skjellsand er heller ikke en rødlistet naturtype.  

 

Gyteområdet for torsk ble bekreftet av Havforskningsinstituttet i 2019. Gytefeltet strekker 

seg langs store deler av Øst-Frøya, og rogn herfra transporteres videre ut i Froan via 

strømmene i sjøen. 

 

I denne sammenhengen er det torsk som art i en økologisk sammenheng som vurderes, og 

ikke torsk som ressurs, da dette skal vurderes under tema naturressurser. Tiltaket vil mest 

sannsynlig bare ha små effekter på området, og vi kan ikke se at det vil kunne utgjøre noen 

målbar effekt for torsk i regionen. For å forhindre at lokaliteten blir vesentlig berørt av 

tiltaket, så er det viktig at avbøtende tiltak som siltskjørt, og at det ikke gjennomføres 

anleggsarbeider i gyteperioden, blir benyttet. 

 

Videre har det blitt gjort en ytterligere vurdering fra Natur og Samfunn vedrørende 

næringssøksområdet for hubro i planområdet. Denne vurderingen ligger nedenfor, og kan 

også sees i notatet om hubro. 

 



“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i 

sjø samt kaier og bebyggelse i nærområdet. 

 

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett 

par hubro spesielt. Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i 

ulike inngrep som veiutbygging, hytte og industriutbygging og generelle inngrep i 

leveområdene til arten. En har også kunnskapsmangel om årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en 

viktig årsak til tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009). Dette tiltaket vil ikke påvirke 

hekkeplassen til ett hubropar, og vil i svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme 

paret. Siden nærområdet allerede er påvirket av hytter, vei og bro helt inntil planområdet vil 

trolig merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite når den jakter på Uttian. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse). 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig 

optimale i forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. Det 

foreligger ikke informasjon som tilsier at det må settes krav til spesielle teknikker eller 

driftsmetoder. 

 

Det har videre blitt gjennomført to vurderinger av de opprinnelige tre områdene, Uttian, 

Skarpneset og Nordhammarvika, som ble vurdert for de aktuelle næringsaktørene som ønsker 

å etablere seg på Uttian. Den første vurderingen tar for seg de økonomiske, tidsmessige og 

næringsrelaterte aspektene ved valg av lokasjon. Ut i fra denne vurderingen kommer Uttian ut 

som det beste alternativet, grunnet god havning, kort etableringstid og en sentrumsnær 

beliggenhet. 

 

Den andre utredningen tar for seg naturmangfoldet, dets verdig og potensielle konsekvenser. 

Her ble Uttian rangert med stor naturverdi, men at både omfang og konsekvens av tiltaket 

vurderes til lite negativ. 

 

Begge vurderinger ligger vedlagt i sin helhet. 

 

Samlet vurdering: 



Grunnet den begrensede ankomståren over Uttibrua, så finnes det fortsatt utfordringer knyttet 

til trafikksikkerheten til og fra området. Det har blitt lagt inn både lys og fortau/gang- og 

sykkelsti i planforslaget. 

 

Det er i planforslaget lagt inn byggegrense mot veg på 10 meter, for å sikre muligheten for 

utvidelse av Uttibrua i fremtiden. Andre avbøtende tiltak som reduksjon av fart er også 

vurdert i planen. 

 

Ved første behandling av planen var det blitt gjort en konsekvensutredning av 

naturmangfoldet for et område på 250 daa. Dette området ble siden redusert til grove 31 daa 

etter tidlig involvering av sektormyndigheter. I denne vurderingen ble konsekvensgrad satt til 

å være minus en, på en skala som går fra minus fire til pluss fire. Dette indikerer at det vil bli 

noe miljøskade for delområdet.  

 

I førstegangsbehandlingen ble det vurdert av Rambøll/Natur og Samfunn at hubrolokaliteten 

ikke ville bli påvirket, og trengte derfor ingen videre vurdering. Dette ble ikke kommentert av 

FM i den påfølgende høringsrunden, og det ble derfor ikke gjort noen videre vurdering av 

tiltakets påvirkning med tanke på hubro. 

 

Etter egengodkjenning og klagebehandling, hvor egengodkjenning ble opphevet, så har det 

blitt innhentet nye vurderinger av henholdsvis hubro, storspove, oter, fisk og bunndyr samt en 

vurdering av alternative lokasjoner. 

 

Den nærliggende hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt 

planområdet. Med en rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til fire aktive 

reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den endelige sluttbehandlingen. 

Årsaken til at området rundt Ellingssundet er rangert som et svært viktig område for den 

nærmeste reirlokaliteten, er at det store antallet byttedyr som oppholder seg i området rundt 

Litlsørøya gjør dette til et svært rikt næringsområde for hubro. 

 

Det har blitt skrevet et notat angående hubro av Natur og Samfunn. I dette notatet så skrives 

det at området utgjør en mindre del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres 

det at planområdet i liten eller ingen grad har områder som gir spesielt gode forhold for 

vadefugler, ender, måker og gjess. Eventuelle dyr som bruker planområdet vil kunne flytte seg 

til lignende områder i nærheten. 

 

Utenom informasjonen fra Natur og Samfunn sitt notat, så har kommunen og fylkesmannen 

mottatt ytterligere informasjon angående hubro. 

 

I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i 

et forskningsarbeid ledet av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. Takseringen av 

den nærliggende lokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er den med størst 



tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er dette et område som ligger geografisk 

nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne mat. Med bakgrunn i 

observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil øyene rundt planområdet kunne defineres som et 

av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. Skulle 

næringsgrunnlaget forsvinne, så er sannsynligheten stor for at lokaliteten vil kunne oppleve 

færre suksessfylte hekkinger, og i verste tilfelle bli forlatt. 

 

Natur og Samfunn sin vurdering stemmer når en ser på området som ligger direkte innenfor 

planavgrensningen, men trekker man med nærliggende områder, som på sydsiden av 

Uttiveien, så øker usikkerheten. Ved etablering av et område som dette, hvor det finnes 

vannføring og bevegelser, så bør en ta med et større område enn det som er avgrenset i plan, 

ettersom tiltak innenfor planområdet vil skape ringvirkninger til nærliggende områder. 

Hubropopulasjonen på Frøya har vært systematisk overvåket siden 1999. Siden 2016 

representerer lokaliteten ved Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det 

er årlig ungeproduksjon med høy overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg i andre 

territorier på Frøya. (M. Pearson) 

 

Denne informasjonen har i høringsperioden også blitt sitert og kommentert i de mottatte 

merknadene for saken. 

 

Ved en utbygging av det planlagte området, så er det stor usikkerhet om hvordan artene som i 

dag oppholder seg i området vil bli påvirket. Det er vanskelig å forutsi om byttedyrene for 

hubro vil fortsette å oppholde seg i området, eller om næringsforholdene som gjør området så 

attraktivt vil forsvinne. 

 

Det har videre blitt vurdert virkninger på storspove og oter, som begge står på rødlisten, samt 

en ekstra vurdering av sjøfugl og havbunn. 

 

Både storspove og oter har blitt vurdert til å bli lite påvirket, ettersom det vurderes at 

arealene innenfor planområdet er av liten betydning for disse artene. Likevel finnes det 

usikkerhet rundt de påvirkninger som tiltaket vil ha utenom planområdet, og hvordan dette vil 

påvirke de nevnte artene. Ettersom både storspove og oter er mer eller mindre vanlig over 

hele Frøya, så vil påvirkningene totalt sett ha mindre innvirkning på de nevnte artene, i 

motsetning til hubro. 

 

Vedrørende sjøfugler og sjøbunn, så vurderes det at konsekvensene for akkurat de områdene 

som fylles ut er små, ettersom planområdet ikke inneholder store mengder skjellsand eller 

grunne områder. Selve Ellingsundet hvor det finnes en tidevannstrøm vil bli lite påvirket, og 

det finnes flere grunne områder på Uttian som vurderes til å være bedre enn det som finnes 

innenfor planområdet. Biologen som har skrevet disse vurderingene henviser til at om det 

ønskes en enda mer detaljert utredning, så må det utføres ytterligere undersøkelser og 

befaring av eksperter i de aktuelle fagfeltene. 



 

Gytefeltet for torsk, som ble verifisert av Havforskningsinstituttet i 2019, er del av et større 

gyteområde som strekker seg langs Øst-Frøya, hvorpå rogn fraktes med strømmen ut i Froan. 

Planområdet er en liten del av dette totale området, men det ansees at avbøtende tiltak bør 

implementeres i anleggsperioden for å sikre gytefeltet. 

 

Det er forsøkt å redusere de negative konsekvensene på landskapsbildet ved at 

bygningsmassen skal ha en nøytral fargesetting. I anleggsfasen kan en utfylling i sjø tilpasses 

strømningsretningen, eller det kan plasseres skjørt som demper eventuell uønsket 

sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom sundet. 

 

Saken på Uttian har utviklet seg til en svært kompleks og vanskelig sak. På den ene siden står 

de tungtveiende naturmangfoldsverdiene som er beskrevet så langt. På motsatt side står de 

samfunnsnyttige interessene av planforslaget. 

 

Administrasjonen ser at det er et kritisk behov for areal til næringslivet i kommunen, med flere 

spredte planer og etableringer rundt om i kommunen. Det legges opp til at det skal 

gjennomføres en større gjennomgang av næringsarealer, for å kunne tilrettelegge bedre for 

fremtidens vekst, men dette er et arbeide som vil ta tid. 

 

Når det gjelder Uttian Næringsområde, har planarbeidet inkl. konsekvensutredninger vært 

omfattende og detaljert, og i vår mening i en omfatning som overskrider det vi mener er 

normalt. Etter flere års arbeid, der kommunen har avsatt ressurser i form av eget arbeid og til 

kjøpte tjenester, står vi overfor en situasjon som vi har hatt vansker med å håndtere. Vi har – i 

prosessen – hatt tett dialog med sektormyndighetene, spesielt med Fylkesmannen, og har ut i 

fra tilbakemeldinger tatt nye steg frem mot behandling av reguleringsplan. Det inkluderer også 

erverv av området. Derfor er det ekstra vanskelig å akseptere de endelige tilbakemeldingene 

fra Fylkesmannen, inkl. innsigelsen. 

 

Frøya kommune er en kommune i vekst. Det gjelder både vekst i befolkning og vekst i 

næringslivet. Vi har behov for nye boligområder og nye næringsområder. Næringsaktørene 

har tydelige krav og definerte behov. Noen har behov for sjønære areal andre sentrumsnære, 

begge deler eller ingen av dem. Dette er noe som kommunen må forholde seg til og legge til 

rette for. Sjønære areal er pr. definisjon i strandsona og ofte tiltak i sjø. Den planlagte 

prosessen som skal gjennomføres i kommunen må inkludere sektormyndighetene. Vi er klar 

over at prosessen kan bli utfordrende, men vi må ta den. Skal Frøya kommune overleve i 

konkurransen med andre kommuner i Norge og regioner i andre land, må vi legge forhold til 

rette for at foretak etablert i kommunen får mulighet til å ekspandere, da innenfor rimelige 

grenser og krav til tiltak. 

 



Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget 

detaljregulering for Uttian næringsområde (planid: 5014201813) tas til mekling, jf. 

PBL § 5-6. 
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Planident :5014_201813  

Arkivsak :  

Reguleringsplan for Uttian næringsområde 

Reguleringsbestemmelser 

         Sign:…………………………………….. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 28.08.19 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014_201813, datert 

28.08.2019.  

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) 

 Forretning/kontor/industri - BKB 

Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Kjøreveg – o_SKV1 og o_SKV2 

 Gang-/sykkelveg – o_SGS1 og o_SGS2  

 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr 6) 

 Havneområde i sjø - VHS 

 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Terreng og Vegetasjon  

a) Terrenget skal arronderes på en slik måte at inngrepet i størst mulig grad harmoniserer med 
tilstøtende terreng og landskapet for øvrig. Det skal settes opp midlertidig 
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anleggsgjerde for å beskytte eksisterende vegetasjon i byggefasen. 
 

b) Det skal utarbeides en plan for beskyttelse av tilliggende bebyggelse mot støy og andre 

ulemper i anleggsfasen. Planen skal redegjøre for miljøtiltak knyttet til trafikkavvikling, 

trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, renhold og støvdemping, 

støyreduserende tiltak og driftstider. Gjeldende retningslinjer og bestemmelser ved 

byggestart skal ligge til grunn for planen. Avbøtende tiltak for å tilfredsstille bestemmelsene 

skal beskrives. Eventuelle avvik vil utløse krav om søknad om dispensasjon. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeid kan igangsettes. 

 
§ 3.2  Støy  

Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-
1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 
 

§ 3.3  Kulturminner 

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.  

§ 3.4  Estetikk 

Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, o.l. 

skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

§ 3.5  Uteområder 

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede områder skal 

holdes ryddet. 

§ 3.6     Universell utforming 

 Det skal sikres at området er universelt utformet jf. TEK 17. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Forretning/kontor/Industri 

a) Det tillates utsprenging av masser, fylling i sjø og planering for etablering av næringsareal. 

b) Området kan planeres ned til kote +3. 

c) Innenfor området avsatt til Forretning/kontor/Industri  tillates oppført bygg med inntill 14 

meters mønehøyde. 

d) Utnyttelsesgrad BYA: maksimalt 50% av netto tomteareal.  

e) Det skal etableres tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende innenfor 

næringsarealet. 

f) Det skal ikke etableres virksomhet i planområdet som kan medføre ulempe eller skade for 

allerede etablerte virksomheter innenfor området (for eksempel smittehensyn). 

g) Det faste utvalget for plansaker gis rett til å avvise bedrifter som antas å ville medføre 

særlige ulemper som støy, lukt eller annen forurensing. Avgjørelser i slike saker skal følge det 

faste utvalget for plansaker sitt skjønn. Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere 

utslippstillatelser for støy, lukt og annen forurensing før byggetillatelse gis. 
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§ 5 SAMFERDELSANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 Kjøreveg og gang- og sykkelveg 

For o_SKV, o_SGS, o_SVG og o_SVT skal utforming av veier, fortau og sideareal følge Statens 

vegvesens håndbok N100. 

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 6.1 Havneområde i sjø 

- Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til et mindre antall båtplasser.  
- Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landfeste  

 
§ 6 HENSYNSSONER  
 
§ 6.1 Sikringssoner 
Sikringssone – frisikt (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter eller tilstøtende 

vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. 

 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 7.1 Før igangsettingstillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Behandlingen av planen skal 

være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og 

inneholde følgende: 

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  

- Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer utearealer 

for opphold og beplantning  

- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng  

- Utvendig opplegg for renovasjon  

- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder 

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:  

- 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger  

- Utendørs og innendørs støy ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak 

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur 

- Geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen 

 

§ 7.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene kan 

igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. 

Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge: 
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- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 

- Lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 

- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.  

 

§ 7.3 Før brukstillatelse 

Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:   

- Renovasjonsløsning for hver eiendom 

 

§8 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

§8.1 Tiltak i sjø 

Før tiltak i sjø kan gjennomføres skal det foreligge egen tillatelse etter Havne- og farvannsloven og 

godkjenning fra kulturminnemyndighetene. 
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1. SAMMENDRAG 

 

Reguleringsplanen for Uttian næringsområde har blitt kraftig redusert etter at tilstanden på 

Uttibrua og melding om innsigelse fra Statens vegvesen ble varslet. Trafikken på Uttiabrua kan 

ikke øke noen stor grad. Det ble dermed bestemt for å gå videre med dette planområdet.  

Planområdet som reguleres er i underkant av 31 daa og skal benyttes til næringsområde.  

Området reguleres for å få plass til 2-3 aktører og medfører utfylling i sjø i et område som er lite 

benyttet i dag. Det er forekomster av skjellsand i sjøen, og det er gjennomført en KU 

Naturmangfold. Skjellsandforekomstene anses som veldig store og tiltaket vil i liten grad forringe 

dette. Landskapsbildet blir endret som følge av at et område i sjø fylles ut og det etableres 

næringsbebyggelse på området. Dette vil forringe området. Det anses som positivt for 

næringsinteressene som allerede er klare for å etablere seg på området. 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. BAKGRUNN 

Frøya kommune opplever økt etterspørsel etter næringsareal og industriområder. En prioritert 

målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt 

sikre forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med å regulere foreslått område til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Frøya kommune. Prosjektleder er Nils Jørgen Karlsen, 46869586, 
Nils.Karlsen@froya.kommune.no. 

Forslagstillers forhold til eiendommen: Utbygger og hjemmelshaver. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Christian Dunker Furuly, 98638824, 
christian.furuly@ramboll.no, Kobbes gate 2, Pb 9420, 7493 Trondheim 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

Gnr/bnr Eier Kartutsnitt 

26/1, 14, 31 Gudrun Marie Hansen 

Kåre Uttian 

Randi Akset 

 

1451/1 Statens vegvesen 

Trøndelag 

fylkeskommune 
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1451/2 Statens vegvesen 

Trøndelag 

fylkeskommune 

 

Mangler Mangler 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2010 og planprogram ble lagt ut til offentlig 

høring og senere vedtatt. På grunn av flere usikre forhold, bl.a. prosjektets høye 

investeringsforhold og usikkerhet rundt kapasiteten til infrastruktur til og fra området, ble det i 

september 2010 vedtatt å avslutte arbeidet med reguleringsplanen.  

 

Høsten 2018 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av Uttibrua der bruas levetid ble beregnet 

til ca. 18 år. Planområdet er videre blitt redusert betydelig, fra ca. 254 daa til 35,6 daa.  

2.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskriften 

angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, 

punkt 10a; «Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av 

havner og havneanlegg» og Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal 

konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket er vurdert til å utløse 

krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil kunne få 

konsekvenser for naturmiljø.  

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke krav 

om utarbeiding av forslag til planprogram.  
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Sistranda 06.02.2019 (jf. Vedlegg 1). 

 

3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på 

kommunens nettsider samt i … 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale 

myndigheter etter adresselister fra Frøya kommune. Frist for 

uttalelser var 26.03.2019…  

 

 

Det kom inn 10. skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er 

oppsummert i kapittel 9. «Innkomne innspill» sammen med 

forslagsstillers kommentarer.  

 

3.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

Planforslag ble behandlet i utvalg xxx 

 

Offentlig ettersyn var i perioden xxxx 

Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill» 

 

3.4 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

 

Informasjonsmøte ble holdt 18. mars 2019 med interesserte og grunneiere. Deltakere på dette 

møtet var ca. 20 stk. Temaer som ble tatt opp:  
- Strømningsforholdene må undersøkes. 
- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  
- Det ønskes lysregulering på brua. 
- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et.  
- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha.  
- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde stein 
langs sjø stables. 

 

 

  



UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 9 (37) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å 

unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på 

arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

RPR for vernede vassdrag (1994) 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder 
nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for 
landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for 
vernevedtaket. 

Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved 
vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/ 
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4.2 Regionale planer 

Trøndelagsplanen (2019) vedtatt 2019 har fokus på bærekraftig areal- og transportstruktur.  

Det betyr at  

- Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 

- Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 
Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 

4.3 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanen 

 

Figur 1. Kart over kommuneplanens arealdel med planavgrensning i rødt 

 

I dagens kommuneplan er området regulert til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

(LNFR). 

4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Det foreligger ingen reguleringsplan for området.  

4.5 Analyser og utredninger 

Tidligere planarbeid 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2010 og planprogram ble utarbeidet og senere 

vedtatt. På grunn av usikre forhold, bl.a. prosjektets høye investeringsforhold og usikkerhet 

rundt kapasiteten til infrastrukturen til og fra området, ble det i september 2010 vedtatt å 

avslutte arbeidet med reguleringsplanen. 

 

I forbindelse med det tidligere planarbeidet ble det gjennomført geotekniske undersøkelser for 

den søndre delen av planområdet. Kartutsnitt under viser borepunktene for 

grunnundersøkelsene. 
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Figur 2 Borepunkt fra tidligere grunnundersøkelser 

 

Mulighetsstudie 2018 

Rambøll har våren 2018 gjennomført en mulighetsstudie hvor formålet var å se på muligheten 

for å utvikle området til næringsområde. Mulighetsstudiet tok for seg tomteopparbeiding med 

masseberegninger, adkomstveger, vann/avløp og elektro. Utredningene legges til grunn for 

videre reguleringsarbeid.   

 

Uttibrua 

Det ble gjennomført en tilstandsvurdering av Uttibrua høsten 2018. Levetid på brua uten at 

bæreevnen påvirkes er vurdert til 18 år, basert på en lineær utvikling av skader og 

armeringskorrosjon.  

 

Med tiltak som mekanisk reparasjon og montering av katodisk beskyttelse på utsatte deler av 

brua vil levetiden kunne utvides med 20-25 år eller mer. 

 

Sjøbunnkartlegging 

Det er tidligere gjennomført sjøbunnskartlegging innenfor planområdet. Gjennomført kartlegging 

benyttes i det videre reguleringsplanarbeidet. 
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Figur 3 Sjøbunnskoter (blå) 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitlet er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte tiltaket.  

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger en ca. en kilometer nord for Sistranda sentrum.  

 

 

Figur 4. Oversiktsbilde planens beliggenhet 

 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Foruten Uttian bru som ble etablert i 1973 har ikke området blitt benyttet til noe annet formål. 

Dette er den korteste sjøstrekningen fra fastlandsfrøya til Uttian. 

  

Frøya, 1954 Frøya, 1968 
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Frøya, 2006 Frøya, 2018 

 

5.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Tiltaket er foreslått lokalisert til øygruppen Uttian, som består av at stort antall øyer, holmer og 

skjær. Området har store områder med strandsoner, og terrenget ligger generelt lavt i 

landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myrer og kystlynghei. Myrene 

dominerer, men på tørrere steder er lyngen vanlig. Ellers er det noe trevegetasjon i søkkene i 

landskapet, samt grupper med innplantet bartrær. Området har store områder som er tilnærmet 

urørt av landskapsinngrep. 

 

 

Figur 5. Planområdet sett mot vest fra brua over Elllingsundet 
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5.4 Solforhold og Lokalklima 

 

Figur 6: Vindrose for Sula fyr 

Ut i fra vindrosen for Sula fyr viser det at vest-sørvest og sørøst er de dominerende 

vindretningene på Frøya. Med kraftigst vind fra vest. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser(kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. 
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5.6 Naturmangfold 

 

 

Figur 7. Svært viktige skjellsandforekomster 

Det er registrert forekomster av skjellsand som er kategorisert som svært viktige. 

Skjellsandforekomstene ved Frøya er svært store.  

 

Området består av myr som er ødelagt av torvtekking. Gjennom konsekvensutredning for 

naturmangfold er det gjort habitatvurderinger i området. Det er ingen hekkesteder, ingen 

gruntområder. Det er ikke noe spesielt som skulle tilsi spesielle forhold for fugl.  

 

Det henvises til vedlagte konsekvensutredning for Naturmangfold for mer informasjon.  

 

5.7 Landbruk / naturressurser 

Planområdet er i forslag til kommuneplan avsatt til LNFR. Området benyttes ikke til noen form for 

landbruks- eller beitevirksomhet i dag. 

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 50 

tonn og den har kun et kjørefelt. Uttibrua/Uttiveien har en ÅDT på 450 og en fartsgrense på 80 

km/t. Uttibrua har en bratt stigning og 80 km/t er ikke reelt fartsnivå. Det er ingen gang-

/sykkelveg langs Uttiveien i dag. Det er utbygd gang-/sykkelveg langs fv714 på Fast-Frøya fram 

til Dyrvik og det er planlagt gang-/sykkelveg videre nordover langs fylkesveien.  

 
Uttibrua er enfelts med møteplasser. Det er mulig å møtes i hver ende av brua og det er en 

møteplass på midten av brua. Ut fra måling på ortofoto er den lengden som har full bredde på 

møteplassen ca 25m. Det innebærer at de største bilene ikke kan møtes her. 

Vegdekkebredde på brua er oppgitt til å være 4,1m og kjørebanebredde 3,7m. Målt på ortofoto 

mellom kantlinjer er vegbredden på møteplassen midt på brua ca 5,3m.  
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Det er ikke sikt mellom møteplassene på hver ende av brua. Møteplassen på midten av brua er 

for kort og for smal til at de lengste kjøretøyene 18-24m som også er 2,5m brede + speil, ikke 

kan møtes her. 

 

Det finnes ingen kollektivtransport ut til Uttian. Nærmeste bussholdeplass er fra Uttiankrysset 

som er 700 meter fra planområdet.  

 

Fra Sistranda skole går rute 320, 420 og 524. Rute 320 går til Trondheim via Orkanger og Hitra. 

Denne bussruten går to ganger daglig hver vei. Rute 420 går 7 ganger i løpet av dagen, denne 

ruten går langs fv. 714 mot Dyrøy og Sandstad. Rute 524 går ca. 3 ganger om dagen hver vei fra 

Sistranda og nordover langs fv. 714 mot Titran. 

 

Det er ikke gang- og sykkelvei langs Uttiveien. Fra Sistranda til Dyrvik er det i dag etablert gang- 

og sykkelveg. Dette er ca. 1,2 km fra planområdet.  

 

5.9 Farled 

Passasjen gjennom Ellingsundet er smal og det er flere skjær i området. Grønn skravur i utsnitt 

under viser arealavgrensningen til bildene.  

 

 

Figur 8 Farled og merker i området 
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Sjøtrafikk 

Utsnittet under viser trafikk på sjø rundt og innenfor planområdet. Det er både passasjertrafikk, 

stykkgodsskip, fiskefartøy og andre aktiviteter (fritidsbåter) i området.  

 

 

Figur 9 Sjøtrafikk i området 

 

5.10 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Det planlagte industriområdet ligger i et utmarksområde med sjøtilgang. Planområdet ligger ikke 

innenfor kartlagt friluftsområde.  

 

Uttian har imidlertid flere hyttefelt og mange har fritidsbåter og Uttian friluftsområde er registrert 

som et område med fine padlemuligheter. Det er i tillegg flere områder avsatt til 

fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan som ikke er bygd ut. Ved utbygging av disse 

områdene vil fritidsaktivitetene på Uttian øke. 

5.11 Barns interesser 

For beboere på Uttian ligger nærmeste skole på Sistranda. Nærmeste barnehage ligger på 

Nesset. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg langs Uttiveien, og det er ca. 1,1 km til opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fv714. Barn og unge på Uttian er derfor i stor grad avhengig av 

biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. Det er i dag organisert skoleskyss for barn og 

unge på Uttian. 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kommunal vannforsyning til Ellingsholmen. 
Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. Brannvann, og fremtvinger dermed 
ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lagt fra et forslag til ledningstrase og 
dimensjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk (blå strek). 
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Figur 10. Eksisterende kommunal vannforsyning (rød) og forslag til ny trasé (blå) 

  

 

Figur 11. Eksisterende høyspentløsning 

 

Det går en 22 kV høyspentlinje innenfor planområdet. 

5.13 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 

kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for 

arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 
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5.14 Støyforhold 

 

Figur 12. Støyvarselkart for området 

Deler av Ellingsholmen ligger i gul støysone.  

 

5.15 Forurensning (Grunn, vann og luft) 

Området fremstår urørt og det er dermed lite sannsynlig at det er forurenset i grunn eller vann.  
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6. PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser.  

6.1 Planens hensikt, avgrensning  

Tiltaket innebærer opparbeiding av ca. 13,4 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle 

ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder. 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å etablere avkjørsel til industriområdet. 

 

 

Figur 13 Planforslaget 

 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Industri og næring 

 

Området planlegges planert til kote +3.  

Før byggetillatelse gis må det lages en illustrasjonsplan som viser lokalisering og utforming av 

bygninger, internveger, parkeringsplasser og utendørs arbeidsområder. Dette er beskrevet under 

vilkår for gjennomføring.  

 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Kjøreveg 

Dette er adkomstvegen til planområdet. Denne kobler seg på fv. 6476. Denne vil være offentlig 

tilgjengelig. Avkjørsel utformes jfr. vegnormalene. 

 

Gang- og sykkelveg 
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Det legges til rette for en framtidig gang- og sykkelveg langs fv. 6476. Denne går frem til starten 

på Uttiabrua. Gang- og sykkelvegen vil få en bredde på 3 meter.  

 

Annen veggrunn-tekniske anlegg 

Annen veggrunn – tekniske anlegg er sideareal bestående av fyllinger og skjæringer. Innenfor 

dette området er det satt av plass til rekkverk og gjerder. Det skal tilstrebes naturlig 

revegetering av disse arealene.  

 
§12-6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
Havneområde i sjø 
 
Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til et mindre antall båtplasser. 
Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landgang og landfeste  

 

 

HENSYNSSONER  

 

Sikringssone – Frisiktsoner 

Planen viser fire områder avsatt til frisiktsoner. I frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veg kote.  

 

6.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Forretning/kontor/industri BKB 13,4 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg O_SKV 4,8 

                       Gang- og sykkelveg O_SGS 1,0 

                       Annen veggrunn – tekniske anlegg O_SVT 9,1 

Annen veggrunn - grøntareal O_SVG 0,7 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone 

  

                       Havneområde i sjø VHS 2,7 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Sikringssone - frisiktsoner H140 0,3 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen vil få en maksimal gesims på 14 meter over bakkenivå. Det legges til grunn i 

planarbeidet at det er behov for å ha verksted og butikk i planområdet. En potensiell leietager er 

Skarsvaag boats.  

 

Figur 14. Forslag til fasade Skarsvaag Boats. Utformet av Consto Midt-Norge AS 

 

 

Figur 15. Skisse av bygninger Frøya bryggeri 

Frøya bryggeri er en annen potensiell leietaker. De ser for seg tre bygg som vist i skissen 

ovenfor. Det skal benyttes til produksjon og lagring av øl.  
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Figur 16. Illustrasjonsplan 

 

Illustrasjonsplanen viser hvordan bebyggelsen på området kan se ut.  

6.4 Trafikk 

Adkomst til området vil være via fv. 714 Nordfrøyveien. Adkomstvegen vil ha en bredde på 7 

meter og skal dimensjoneres for vogntog. Det etableres to snuplasser inne på området. SKV1 

tilpasses så det skal være enkelt å sjøsette båter.  En vurdering av  

 

6.5 Parkering 

I kommuneplanens arealdel har Frøya kommune norm for parkeringsareal: Verksted 1,2 bil per 

100 m2. Lager 0,5 bil per 100 m2. Dette ivaretas på egen tomt og skal vises i byggesøknad.  

 

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

 

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kommunal vannforsyning til Ellingsholmen. 

Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. brannvann, og fremtvinger dermed 

ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lagt fra et forslag til ledningstrase og 

dimensjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk (blå strek). 

Eksisterende ledning som ligger på sjøbunnen vil derfor utgå i sin helhet. Noen eksakt plassering 

av vannkummer og grøftetrase er ikke vurdert i denne omgang. 

Vannforsyningen til industriområdet påkobles endekummen på omlagt kommunal vannledning. 

Grøftetraseen bør legges i enden på industriområdene for å unngå mest mulig konflikter med 

senere infrastruktur og bebyggelse. Det bør tilstrebes å etablere brannvannskummer i 

forgreningspunktene og endekummene 

 

Drensledninger legges i prosjekterte renner i dypdreneringen, og samles i kummer som igjen har 
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en felles samleledning ut i sjøen. Drensledningene sørger for å fjerne drensvannet fra 

dypdreneringen og ut i sjøen.  

 

 

Figur 17. Forslag til drenering for området. Grønne streker-Drensledninger. Svarte streker-
overvannsledninger 

 

 

 

Elektro 

 

Et nytt næringsområde vil kreve mer strøm til området. Ny næring kan være lite energikrevende, 

men det kan også være meget energikrevende, alt ettersom hvilken type næring etableres i 

området. 

 

Effekten (energien) forsynes fra høyspentnettet. Høyspentnettet må derfor være dimensjonert for 

å tåle den ekstra belastningen, og det er mulig at høyspentnettet trenger å oppgraderes for å 

kunne klare å forsyne et nytt næringsområde. En vurdering av høyspentnettet må derfor utføres 

ut fra antagelser på hvor energikrevende de nye næringsfeltene blir. TrønderEnergi er netteier av 

høyspentnettet i Frøya kommune. 

Trase for sjøkabel legges om, samtidig som det etableres en ny nettstasjon, se figur 18.  

I forprosjektrapporten er det tatt utgangspunkt i TrønderEnergi’s plassering av nettstasjon til 

forsyning av næringsarealene. 

 

 

Figur 18. Ny foreslått trase for høyspentnettet. Rød firkant viser foreslått plassering av nettstasjon 

 

Det legges opp trekkerør for både høyspent, lavspent og fiber. Det er medtatt trekkerør for 

høyspent for eventuelle energikrevende næringsbygg. Det gir mulighet til å trekke høyspentkabel 
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frem til næringsbygget og etablere en ny nettstasjon i nærheten av næringsbygget uten å 

begynne nye omfattende gravearbeider. Det kan potensielt spare arbeider med graving av ny 

grøft mellom næringsbygget og høyspentanlegget. Kostnaden ved å medta ekstra trekkerør til 

eventuelle høyspentkabler når grøften allerede er åpen er lav i forhold. 

 
Vegbelysning 

I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør vegbelysning 

av fylkesveg over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdene med tanke på 

trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i området. 

Det er derfor medtatt vegbelysning av riksvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter 

forbi næringsarealene. På deler av strekningen langs næringsareal 1 er det tenkt dobbeltsidig 

vegbelysning av både riksvei og ny foreslått vei inn til næringsareal 1.  
 
Tele/fiber 

Det antas at det legges opp for fiberforsyning sammen med ny høyspenttrase og at fiberen 

termineres og distribueres videre fra et sted i nærheten av foreslått plassering av nettstasjon. 

Det legges opp til at alle næringsarealene kan tilkobles fiber. Det er medtatt trekkerør for fiber ut 

til alle trekkekummene for fleksibilitet ved tilkobling av næringsbyggene. 

 

6.7 Massebalanse 

 

Plassen er lagt med en avrenningshelling på 2% ut mot sjøen, og lagt med en høyde på ca 3 

moh. På ytterste asfaltkant. 

Oversikt over området: 

Området har underskudd på ca 28500 m3 (utførte anbrakte masser-uam) 

Fjellskjæringer mot terreng er planlagt 5:1. For å sikre en god avrenning av planum er det lagt 

inn dypsprenging med fall på 10% utover mot vannet. 

Dypsprengingen dreneres av korte drensstrenger som samles i kummer og har sitt utløp i sjøen 

Statens vegvesen antyder dyp-sprenging ca 1,75 under ferdig vegbane, noe som er benyttet i 

alle områdene. 

Det er foreløpig tatt utgangspunkt i dimensjoneringstabell i SVV sin håndbok N200-vegbygging, 

og type anlegg = terminalanlegg med aksellast 10-20 tonn. Slite og bindlag = asfalt, bærelag = 

asfalt og forsterkingslag er av knust fjell. 
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7. VIRKNINGER 

I dette kapitlet beskrives virkninger av at planen gjennomføres.  

7.1 Overordnede planer 

Planens formål samsvarer med forslag til kommuneplanens arealdel for Frøya og har derfor ikke 

innvirkning på den kommunale planprosessen, men er ikke i tråd med eksisterende plan.   

7.2 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte 

verdi og påvirkningen som tiltaket medfører. Med de vurderte parametere for verdi (middels 

+) og påvirkning (forringet) vil vi få en konsekvens for landskapsbildet som er negativ for 

landskapsbildet ( - -) 

 

Med den lokalisering som dette prosjektet har er det vanskelig å se tiltak som vil kunne redusere 

de negative konsekvensene vesentlig. Dette kommer av at beliggenheten er meget krevende i 

dette landskapsrommet. En redusering av de foreslåtte høgder på bygningene vil bety noe, og 

det samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre. Ellers er det lite spillerom 

for andre tiltak som monner noe. 

 

 

Figur 19. Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra nordvest 

7.3 Naturmiljø 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder miljø. 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i på Frøya, hvordan disse er svært store og blir 

bare marginalt berørt av tiltaket. Inngrepene skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert til å 

være ubetydelig endring.  

 

Konsekvensvurdering av naturmangfold ved etablering av Industriområde på Uttian, Frøya 

kommune ligger i sin helhet som vedlegg.  

7.4 Landbruk / Naturressurser 

Planområdet benyttes ikke til noen form for landbruks- eller beitevirksomhet i dag. Det vil derfor 

ikke berøres.  
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7.5 Støy 

 
Støysonekart – Anleggsvirksomhet  
Ved beregninger av støysonekart fra anleggsvirksomheten er det brukt verdier fra Tabell 9. Figur 
5 viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 
gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Ld ≥ 62 dB vil 
strekke seg ca. 70 meter ut fra området. 13 (16)  

 

 

Figur 20. Støysonekart fra anleggsvirksomheten - 3 meter over terreng 

 
Støysonekart – drift på næringsområdet  
Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. 
Gul støysone med lydnivåer over Lden ≥ 50 dB vil ikke strekke seg ut fra området.  
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Figur 21. Støysonekart fra næringsvirksomheten - 4 meter over terreng 

 

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med etablering av næringsanlegg på Ellingsholmen i 

Frøya kommune. Støyutredningen omhandler både støy i anleggsfasen og ved full drift av 

næringsanlegg.  

 

Anleggsvirksomheten vil foregå i fem måneder og aktuell grenseverdi ved den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen er dermed korrigert med 3 dB – Ld 62 dB. Beregningene viser at 

ingen støyfølsomme bebyggelser vil oppleve lydnivåer som overskrider grenseverdiene. Planlagt 

drift er lagt til hverdager fra kl. 07-16.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt må det tilstrebes at unødvendig drift på området unngås 

og at driftstidene begrenses til det som er brukt i beregningene. Unødvendig drift omfatter 

kjøring på tomgang, høye varselsignal, forlenget drift o.l.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på 

området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må 

det utføres nye vurderinger av støybildet.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt kan det gjøres flere tiltak som vil påvirke støybildet i 

positiv retning. Bl.a. skjerming, støysvakt utstyr, stabilt veg-/terminaldekke, kjøreregler for 

skånsom kjøring og driftsbegrensninger. Det vil i tillegg være gunstig å tilstrebe en 

terrengutforming som fører til at siktlinjer brytes mellom boliger og næringsområdet, slik at man 

kan få en grad av naturlig skjerming. 

7.6 Trafikkforhold 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av 

båter og Bryggeriet Frøya som planlegger produksjon og lagring av øl. 

 

Parkeringskrav:  Verksted 1,2 biler pr 100 kvm  
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Lager 0,5 biler pr 100 kvm  

 

Anslag på trafikk til og fra anlegget ut fra informasjon om antall ansatte: 

 

Skarsvåg Boats AS: 20 ansatte * 2,5 = 50 envegs bilturer pr dag 

Frøya Bryggeri: 7 ansatte * 2,5 = 17 envegs bilturer pr dag   

 

Godstrafikk med tunge kjøretøy anslås til mindre enn 5 besøk eller mindre enn 10 envegs bilturer 

pr dag for virksomhetene til sammen.  

 

Oppsummert er turproduksjonen ÅDT = 70 med lette kjøretøy og ÅDT-T = 10 med tunge 

kjøretøy.  

 

 

Kryss fv 714/fv 6476 

 

Fv 714 har ÅDT på 2000 med tungtrafikkandel på 19% og fartsgrense 50 km/t. Uttianveien har 

ÅDT 450 og anbefalt fart 40 km/t over brua ca 200m fra krysset med fv 714. 

Siktkrav ihht vegnormalenes håndbok N100 er for forkjørsregulert T-kryss: 

 

Hø2 ÅDT < 12 000 og fartsgrense 50-60 km/t er kravet til stopplengde 65m * 1,2 

 

Det innebærer for krysset med fv 714 at det fra 6m inne i Uttianveien skal være sikt 78 m til 

hver side langs fv 714. 

Ved siktrydding kan det være mulig å oppnå tilfredsstillende siktforhold i krysset. 

Reguleringsformen med forkjørsregulering av fv 714 synes riktig i dette krysset 

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Dette området fremstår som lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er for mange 

populært å ta bilder fra Uttian bru. Dette kan bli forringet av tiltaket.  

7.8 Folkehelse 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som 

gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

7.9 Barns interesser 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket, men dette er minimalt.  

7.10 Teknisk infrastruktur 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på ca. 900 meter. Trafo 

blir plassert nordøst for området. 
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7.11 Forurensing 

 

Figur 22. Utfylling i sjø 

Det vil bli fylt ut ca 13. daa til sammen i sjø med fyllingsfot. Dette gjør at halvparten av området 

er utfylling. I og med at det er planlagt utfylling i sjø, vil det måtte gjennomføres søknad om 

utfylling i sjø. I forbindelse med denne søknaden, må det gjennomføres undersøkelser som 

vurderer forholdene bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har for miljøet. Det vil bli 

tatt sedimentprøver til analyse av miljøgifter på sjøbunnen ved hjelp av grabb. Det vil også bli 

gjennomført målinger på salinitet, temperatur og oksygen i vannsøylen. 

7.12 Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. Sundet 

har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste. 

Gjennomstrømingenshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at 

det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet.  

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan 

plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom 

sundet. 
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7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Kostnader er vurdert i et notat for Uttian næringsområde av Rambøll datert 01.10.2018.  

Kostnader knyttet til arbeid, materiell og utførelse av de inntegnede elektrotekniske 

installasjonene er lagt til grunn i kostnadsberegningene under. Kostnader knyttet til tilkobling til 

strømnettet, dvs. anleggsbidrag fra netteier, er et eksempel på en kostnad som ikke er 

medberegnet. 

 

VA kostnader er antatt ut fra bilder og eksisterende kartverk. Det er antatt stor andel fjellgrøfter 

med overdekning på ca 1.6 meter ihht. kommunal VA norm. er ikke hensynstatt evt. behov for 

trykkøkningskummer. Grøftekostnader kan antageligvis reduseres en del hvis det er mulighet for 

å grave opp eksisterende vannledning som erstattes med større dimensjon. 

VA kostnader er i denne omgang valgt å skilles ut som egen kostnad uten å bli fordelt på de 3 

respektive områdene. 

Veg og industriområder er lagt opp til mest mulig massebalanse. Dvs. at ønsket størrelse på 

område 1 genererer massetilførsel fra område 3, som er det største området lengst øst. 

Område 2 har teoretisk massebalanse slik det framkommer nå. 

 
Estimerte byggekostnader : 11.696.497.- 
Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 1.754.474.- 
Moms 25 % : 3.362.742.- 

SUM : 16.813.713.- 

7.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Det anses som positivt for næringsinteressene på Frøya at det bygges ut. To aktører er allerede 

klare for å flytte inn på området når dette er klart.  

7.16 Interessemotsetninger 

Lokalbefolkningen er delte i oppfatningene om dette er et prosjekt som burde bygges ut eller 

ikke. De ser behovet for næringsområder, men når området blir så lite og kostnadene er så store 

er de skeptiske. Utbygging av næringsområde på dette området vil endre perspektivet og 

landskapet.  
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8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

8.2 Evaluering av risiko 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

8.3 Konklusjon 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere hendelser, men tre av de er vurdert 

nærmere. Aktuelle hendelser som har størst betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av reguleringsplanen er: 9. Havnivåstigning, 10. sårbar forekomst av Skjellsand, 

og 13. Ulykker ved kryssing av bro.  
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 
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planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  

 

Utover dette er avbøtende tiltak sikret i bestemmelsene og gjennom andre forskrifter som er 

gjeldende for videre arbeid.  
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9. INNKOMNE INNSPILL 

 
 
STATENS VEGVESEN, datert 12.03.2019 
 
Statens vegvesen beskriver Uttian bru som i er i dårlig forfatning og at det ikke er planer om å 
skifte brua, eller å drive vedlikehold utover det nødvendige. Fv. 6476 er smal og det er ikke 
trafikksikre tiltak for myke trafikanter. Det er konkludert med at utbygging på arealet som 
presenteres i planforslaget kan være akseptabel da det ikke vil generere store mengder trafikk. 
Planområdet burde utvides noe mot øst for å få med siktsoner fra fv. 6476. Byggegrense mot fv. 
6476 må være minimum 10 meter.   

Forslagsstillers vurdering 
 
Planområdet forstørres i øst for å korrekte siktsoner etter håndboka. Byggegrensen settes til 10 
meter i plankart og det settes en bestemmelse på dette.  

 

NVE, datert 19.03.2019 

Det er viktig å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. På reguleringsplannivå vil det ofte 

være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Det gjennomføres geotekniske undersøkelser. Geoteknisk rapport følger plandokumentene.  

 

Trøndelag fylkeskommune, datert 16.03.2019 

Trøndelag fylkeskommune fremmet innsigelse i forslag til ny kommuneplan med næringsareal på 

200 daa på Uttian på grunn av kapasiteten på Uttian bru. Etter at området har blitt redusert har 

anses dette som akseptabelt grunnet begrenset mengde trafikk. Det er liten risiko for at planen 

vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner på land, men aktsomhetsplikten etter 

§ 8 i kulturminneloven må følges.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Det settes en bestemmelse på at ved funn av kulturminner skal alt arbeid stoppes og 
kulturmyndighet skal kontaktes.  

 

TRØNDERENERGI, datert 01.04.2019 

Opplyser om at det går en 22 kv høyspentlinje innenfor planområdet. Denne må hensyntas i 

prosjektering og gjennomføring.  
Forslagsstillers vurdering 

Det er bestemt at høyspentlinjen skal flyttes til utenfor planområdet. Dette beskrives i kap. 6.6. 

 

KYSTVERKET, datert 12.04.2019 

Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen og Lov om havner og farvann 01.01.2010. Tiltak og 

etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og farvannsloven § 27. 

Trygge og farbare sørarealer må hensyntas. ROS må gjennomføres. 
Forslagsstillers vurdering 

Planforslaget følger Statlige planretningslinjer, og det gjennomføres søknad for tillatelse av 
utfylling i sjø. Det har blitt gjennomført ROS som er oppsummert i kapittel 8. 
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FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, datert 05.03.2019 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og det anbefales at oppstart av 

reguleringsarbeidet utsettes til lokaliseringen av nye næringsarealer er fastsatt i 

kommuneplanen. Etableringen av et næringsområde som foreslått vil medføre utfylling i sjø og 

store inngrep i landskapet. Det er viktig at slik virksomhet i hovedsak skal styres til de arealene 

som er satt av i overordnet plan. I det videre planarbeidet må det gis en vurdering av alternativ 

lokalisering jf. vurderingene i kommuneplanens arealdel. Det er viktig at det søkes løsninger som 

reduserer behovet for utfylling i sjø og at det gjøres landskapsmessige tilpasninger for å redusere 

virkningene av inngrepene. Sjøområdene ved Ellingsholmen er registrerte som lokaliteter med 

skjellsand. Dette må vurderes nærmere. Det må gjennomføres støyvurderinger.  Vurderinger 

knyttet til folkehelse må fremkomme. Det anbefales at det stilles krav i 

rekkefølgebestemmelsene at ROS-analysen revideres når det kommer på plass hvilken/hvilke 

bedrifter som vil etablere seg. Området kan bli berørt av stormflo og havnivåstigning, det er 

viktig å vurdere konsekvensene av dette og grunnforhold må vurderes.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Kommuneplanens arealdel vedtas før reguleringsplanen. Det blir gjennomført en 

landskapsvurdering i planbeskrivelsen. Det har blitt gjennomført en KU for Naturmangfold, 

skjellsandforekomstene vil i liten grad bli berørt av tiltaket siden forekomstene er veldig store. 

Det er gjennomført en støyvurdering som viser at ingen boliger ligger innenfor gul støysone. 

Folkehelse vurderes i planen. En geoteknisk rapport vil følge planen. Det settes en bestemmelse 

på at faste konstruksjoner ikke kan bygges lavere enn kote +3. 

 
 
Nesset Grendalag 

Utbygging av næringsarealer vil generere trafikk inn i en svært trafikalt utfordrende strekning på 

fylkesvei 714. Dersom man ser hvordan sektormyndighet Statens Vegvesen opptrer i de tilfeller 

hvor de er bedt om å uttale seg i ulike byggesaker ser ikke Grendalaget at etablering av 

næringsområder så tett på strekningen kan behandles annerledes enn boligsaker så lenge 

nødvendig infrastruktur ikke er på plass for å sikre gående og syklende trafikanter.  

Grendalaget trekker fram tre saker. Hvor Statens vegvesen ikke flere avkjørsler på strekningen, 

siden de ikke ønsker gang- og sykkeltrafikk på langs og på tvers av fylkesvegen og flere 

avkjørsler som hindrer gjennomgangstrafikken.  

 

 

Forslagstillers vurdering 

Statens vegvesen ønsker at gjennomgangs-trafikken skal prioriteres på strekningen. I alle 

tilfellene som nevnes i innspillet er det søknader om avkjørsel til bolig eller oppføring av bolig. 

Det er også større krav om at det er gode gang- og sykkelløsninger for boligeiendommer enn det 

er til næringstomter. Reguleringsplanforslaget gjør at gjennomgangstrafikken øker noe, men det 

blir ikke flere avkjørsler på strekningen.  

 
 
Lars A Vavik 
 
Lister opp en rekke undersøkelser som ønskes utredet.  
 
Forslagstillers vurdering 
Det anses som et stort og urimelig tiltak å gjennomføre strømmålinger i forbindelse med utfylling 
i sjø for denne planen. Det gjennomføres en søknad om tillatelse til utfylling i sjø til 
Fylkesmannen i Trøndelag. Det blir gjennomført nødvendige undersøkelser og en rapport 
beskriver de relevante utfordringene.   
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Paul Ingar Udtian 
 
Sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian.  
 
 
Erik Bårdseng 
 
Uttian bru bør få lysregulering, skilt med maksimal belastning og gangvei.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Frøya kommune opplever økt etterspørsel etter næringsareal og industriområder. En prioritert 

målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt 

sikre forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Formålet med å regulere foreslått område til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Uttian er flat og har sparsomt med vegetasjon. Planområdet består av lavtliggende kystlynghei 

og sjøområder.  

 
Figur 1 Oversiktsbilde planområdet.  
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1.3 Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2018), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning 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 arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte konsekvensutredninger og 

forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange 

opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom 

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet informasjon i eksisterende databaser, utkast til 

detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 

planområdet 

 

 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 
Vurderingen kan skje på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av 
tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis 
en forklaring på den angitte sannsynligheten. 
 
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.  
 
Eksisterende barrierer kan f.eks. være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens 
innsatstid, overvannssystemet, eller utbyggingsformålet, f.eks. en skoles eller sykehjemmets 
evne til å opprettholde tjenester dersom de utsettes for en uønsket hendelse. Dersom den 
uønskede hendelsen medfører følgehendelser, kan det påvirke en videre utvikling av den 
uønskede hendelsen og dermed også gi større konsekvenser. Hvis dette er aktuelt, må det 
vurderes nærmere og begrunnes.  
 
Konsekvensvurdering  
Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og 
utbyggingsformålet. De konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige 
samfunnssikkerhetsverdier, og blir beregnet som belastning for befolkningen, som • liv og helse • 
stabilitet • materielle verdier 
 
Usikkerhet  
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en mulig uønsket hendelse vil 
inntreffe, omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet 
gjøres ut i fra det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og 
sårbarhetsvurderingen.  
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2.2 Sjekkliste 

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Planområdet er 
ikke utsatt for 

snø eller 
steinskred.  

2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

Nei    Det er 
gjennomført en 

geoteknisk 
rapport for 

området.  
 

3 Er området utsatt for 
overvanns-
problematikk.  

Nei    Det er planlagt 
fall så all 

avrennning skjer 
ut i sjøen   

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei    Ingen bekker i 

området. 

5 Er det radon i 
grunnen? 

Nei    Dette er sikret i 
TEK17 om det 

forekommer. 

6 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei    Området legges 

på kote + 3, for 
å unngå dette. 

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei     Området ligger 
på kysten og er 

vindutsatt, men  
ikke spesielt i 

forhold til 
tilsvarende 

kystnære 
områder. 

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei    Det mangler 

målinger for 
nedbør på Sula 

fyr, som er 
nærmeste 

målestasjon. 
Området ligger 

på kysten og er 
nedbørsutsatt, 

men ikke 
spesielt i forhold 

til tilsvarende 
kystnære 

områder.  

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Ja Meget 
sannsynlig 

Ubetydelig  Faste 

konstruksjonsdel
er kan kun 

bygges over 
kote +3 som er 

over antatt 
havstigning. 

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Ja Sannsynlig Ubetydelig  Forekomster av 

Skjellsand som 
er vurdert som 

blir ubetydelig 

berørt ifølge KU 

Naturmangfold 
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11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei     

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Nei    Det er ikke 
registert aut. 

fredet 
kulturminne 

innenfor 
planområdet.  

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-
liggende transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig Mediu
m  

Uttian bru er 
enfelts bru med 

møteplass på 
midten.  

 

14 -Hendelser i tunnel? Nei     

15 -Hendelser på 
jernbane? 

Nei     

16 - Hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei     

17 - Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei     

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei     

19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei     

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei     

21 - Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei     

22 - Akuttutslipp til 
grunn? 

Nei     

23 - Avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei     

24 - Ulykker fra industri 
med 
storulykkepotensiale? 

Nei     

25 - Støv/støy/lukt fra 
industri? 

Nei     

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei     

27 - Elektromagnetiske 
felt ved 
høyspentledninger 

Nei     

28 - Ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske el. gass/ 
eksplosiver mv.) 

Nei     

29 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei     

30 -Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei     
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 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
 

31 -Elektrisitet 
(kraftlinjer)? 

Nei     

32 -Teletjenester? Nei     

33 -Vannforsyning? Nei     

34 -Renovasjon/ 
spillvann? 

Nei     

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  
el. linjer? 

Nei     

36 - Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei     

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området?: 
 

37 - til skole/barnehage? Nei     

38 - til nærmiljøanlegg? 
(idrett etc.) 

Nei     

39 - til forretning etc.? Nei     

40 - til busstopp? Nei     

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei     

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei     

44 - Forurenset grunn? Nei     

 Omgivelser 
 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei     

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei     

47 Luftforurensning Nei     

48 Støy - trafikkstøy Nei     

 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 
 

49 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

50 - Finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

 Brannsikkerhet 
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51 - Omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei     

52 - Har området 
tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Nei    Det planlegges 
nye 

vannledninger 
langs Myran for 

å  

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Nei    Området er lite.  

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende 
bebyggelse? 

Nei     

55 Vil tiltaket øke faren 
for skog- og 
lyngbrann? 

Nei    Tiltaket vil ikke 
medføre en 

høyere fare enn 
dagens 

arealbruk. 
Utover dette bør 

det tas ekstra 

hensyn i 
byggeperioden 

dersom det er 
tørke.  

 Andre forhold 

56 Ulykker i 
byggeperioden 

Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig Liten  

57 Beslag av dyrka mark Nei     
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2.4 Utdypende vurdering av hendelser 

 

Nr. 1 Uønsket hendelse: Ulykker langs veg og Uttian bru 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ulykker kan oppstå når fotgjengere eller syklister skal over broa samtidig som det kommer biler 

fra begge retninger.  

 

Årsaker 

Økt trafikk og flere fotgjengere. 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen  

Sannsynlighet Lav Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten for at det oppstår ulykker er lav, siden det ikke er registrert noen slike ulykker de siste 10 

årene.  

 

Sårbarhetsvurdering 

Den uønskede hendelsen har liten sårbarhet.   

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

 

Liv og helse Dødsfall  x   Påkjøring av 

fotgjenger kan 

medføre 

alvorlige 

skader. 

Skader og sykdom   x   

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet    x  

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø    x  

Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap   x  Alvorlige 

trafikkulykker 

er kostbare 

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av en påkjørsel anses som middels. Fordi trafikkulykker kan medføre alvorlige skader.  

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels usikkerhet 

 

Det er ingen planlagte tiltak foreløpig 

Forslag til tiltak 

- Lysregulering over Uttian bru for tryggere forhold for både bilister gående og syklende.  

- Senking av fartsgrense fra 80 km/t til 60 km/t 
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Nr. 2 Uønsket hendelse Havnivåstigning 

Siden det planlegges utfylling i sjø er havnivåstigning et viktig tema 

 

 

Årsaker 

Området ligger sjønært 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen.  

Sannsynlighet Høy Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Planforslaget ligger i havet. Det er anslått at havet vil stige mye, dermed er sannsynligheten for hendelsen 

høy. 

 

Sårbarhetsvurdering 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

 

Liv og helse Dødsfall    x  

Skader og sykdom    x  

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet   x  Flom kan 

stoppe 

næringens 

arbeid 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø      

Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap  x   Vannskader er 

kostbare 

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

 

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav usikkerhet 

 

Det er lite usikkerhet i beregningene av havnivåstigning  

Forslag til tiltak 

-Faste konstruksjonsdeler kan kun bygges over kote +3 som er over antatt havstigning. 
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Nr. 3 Uønsket hendelse: Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Det forekommer Skjellsand i planområdet som vil bli berørt 

Årsaker 

Utfylling i sjø vil ødelegge deler av dette.  

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen   

Sannsynlighet Høy Forklaring 

Utfylling vil med høy sannsynlighet berøre Skjellsand   

Sårbarhetsvurdering 

Skjellsand fjernes for godt på dette området 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevan

t 

 

Liv og helse Dødsfall    x  

Skader og sykdom    x  

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet    x  

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   x  Forekomster av 

Skjellsand som er 

vurdert som blir 

ubetydelig berørt 

ifølge KU 

Naturmangfold 
Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap    x  

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen anses som lav/ubetydelig siden det gjøre berører en veldig liten del av Skjellsanden.  

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav usikkerhet Områdene er funnet til å være store.   

Forslag til tiltak 

- Ikke utfylle mer masser enn nødvendig.  
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere hendelser, men tre av de er vurdert 

nærmere. Aktuelle hendelser som har størst betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av reguleringsplanen er: 9. havnivåstigning, 10. sårbar forekomst av Skjellsand 

og 13. ulykker ved kryssing av bro 
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  

 

Utover dette er avbøtende tiltak sikret i bestemmelsene og gjennom andre forskrifter som er 

gjeldende for videre arbeid.  
 
 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 

10. 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4. 8 

9. 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. 

5 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med mulighetsstudie for å utvikle et næringsareal ved Ellingsholmen i Frøya 

kommune, er Rambøll blitt engasjert for å blant annet gjøre en vurdering av støy for området. 

Denne utredningen tar for seg to ulike støysituasjoner – hhv. støy fra driften på området og 

støyen i anleggsfasen. Det er foreslått drift av bryggeri og båtverksted. Aktuelt område på Frøya 

er markert i Figur 1 under. 

 

 

 
Figur 1 Plassering av området i Frøya kommune. Bildet er hentet fra norgeskart.no 
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2. DEFINISJONER 

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 

hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 

til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 

beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 

Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 

gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 

som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode. 

Lnight A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07 som er 

definert i EUs rammedirektiv for støy. Lnight-nivået skal i kartlegging 

etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som 

gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i 

retningslinje eller forskrift kan ulike midligstider gjelde. 

LAFmax Er A-veiet maksimalniåv melt med tidskonstanten ”Fast” på 125 ms. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 

at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 

hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 

delt på 365 døgn. 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  

 

Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere 

aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå 

henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175. 
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Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2.

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Havner og
terminaler

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Uten impulslyd:
Lden 65 dB

Med impulslyd:
Lden 60 dB

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.
For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd
opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time. De strengeste grenseverdiene gjelder også for støy med tydelig
rentonekarakter hos mottaker.

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder.

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs
lydkilder

Lden , Lp,AFmax,95 ,
Lp,Asmax,95 , Lp,Aimax ,
Ln (dB)
for støysone

Nedre grenseverdi
for gul sone

Plan- og
bygningsloven

T-1442
Retningslinje for

behandling av støy i

arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift

[TEK97, TEK07,

TEK10, TEK17]

M-128
Veileder til Klima- og

miljødepartementets

retningslinje

Veiledning til
teknisk forskrift
Kap. 13 Miljø og

helse

FORSKRIFTER VEILEDERESTANDARDER

NS 8175
Lydforhold i

bygninger -

Lydklasser for ulike

bygningstyper

RETNINGSLINJER

NS 8176
Vibrasjoner og støt

LOVVERK
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Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks. soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris: 

 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides. 

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 

bygninger med ulike bruksformål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger og for kontorer. 

Tabell 4 Lydklasser for boliger og for kontorbygg. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent 

og maksimalt lydtrykksnivå Lp,A,T/ Lp,A,24h og Lp,AFmax. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder 
Lp,A,T (dB) 35 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 

3.1 Anleggsstøy 

Generelle grenseverdier for anleggsstøy ved større arbeider er gitt i T-1442 og gjengitt i 

Tabellene 5 og 7 under. Disse tabellene tar for seg utendørs og innendørs støynivå. Dersom 

anleggsperioden varer mer enn 6 uker, vil støygrensene korrigeres i henhold til føringer gitt i 

Tabell 6.  

Tabell 5 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og 

kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker, se Tabell 6. 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (Ld/LpAeq12h 

07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søndag/helligdag 

(LpAeq16h) 07-23 

Støykrav på 

natt (LpAeq8h) 

23-07 

Boliger, fritidsboliger, 

sykehus, pleieinstitusjoner 
65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 
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Tabell 6 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). 

Skjerping av støygrensene fra tabell 5 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens 

lengde 

Grenseverdiene for dag og kveld i tabell 5 

skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle 

tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensen i Tabell 5 overskrides, gjelder regelen om varsling, 

kapittel 4.4 i T-1442. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er kortvarige. Støygrensen 

kan heves fra 45 til 50 dB(A) for mindre enn to ukers drift og til 55 dB(A) for mindre enn 1 ukes 

drift. Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for ekvivalentnivå 

mer enn 15 dB. 

 

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I 

noen situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i Tabell 7, 

for eksempel ved arbeider i samme bygningskropp eller der et høyt utendørs støynivå bare kan 

avbøtes med isoleringstiltak. Anbefalte grenseverdier i Tabell 7 gjelder generelt og korrigeres 

ikke for langvarige arbeider.  

Tabell 7 Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå i dB, i rom for støyfølsom bruk 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (Ld/LpAeq12h 

07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søndag/helligdag 

(LpAeq16h) 07-23 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h) 23-07 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med krav 

om lavt støynivå 
45 i brukstid 

 

Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves mer enn  

5 dB. Dersom støyen inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i 

tabell 5 og 7 skjerpes med 5 dB i henhold til T-1442. Skjerpingen bør gjøres gjeldende for 

driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. 

4. DRIFT OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

4.1 Næringsområde 

Kai/verksted 

Følgende verdier er lagt til grunn ved støyberegninger fra virksomhet som vil etableres ved 

kaianlegg: 

Tabell 8 Støykilder brukt i driften ved næringsanlegget 

Støykilde Antall Lydeffektnivå Aktivitet Drift 

Krana 1 LWA 104 dB Kl. 09- 16 5 % 

Truck 1 LWA 102 dB Kl. 09- 16 25 % 

Parkeringsplass  LWA 85 dB Kl. 09- 16 20 % 
a Lydeffektnivå for kran er hentet fra M-128 og representerer Contianerkran og er dermed noe 

konservativt 
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Utdrag fra M-128 «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging»: 

 
 

Havneområdet bør legges i tilstrekkelig stor avstand fra støyømfintlig bebyggelse. Dersom 

situasjonen ikke tillater store nok avstander mellom drift og bolig kan det i tillegg gjøres flere 

tiltak som vil påvirke støybildet i positiv retning: 

 

Skjerming 

• Bebyggelse (bedrifter, butikker, lager osv.) kan ha en skjermende effekt. 

• Bruk av høydeforskjeller i terreng. 

 

Støysvakt utstyr 

• Nye typer stablekraner (i stedet for containertrucker). 

• Regelmessig testing av utstyr. 

• Nytt utstyr må leveres med optimal støydemping. 

• Akustisk signalering og varsling kan erstattes med radiokommunikasjon og visuell kontroll 

(video). 

• Støydempende ventiler som reduserer støy fra trykkluftutslipp fra lastebiler og maskiner. 

 

Stabilt veg-/terminaldekke 

• Legging og vedlikehold av veg-/terminaldekke og tilslutning til ramper bør utføres på en slik 

måte at banen hele tiden er jevn og uten humper som kan utløse slag ved kjøring. 

 

Kjøreregler for skånsom kjøring 

• Skånsom kjøring vil hindre slagstøy. 

 

Utdrag fra veilederen M-128: 

 

“Støy i tilknytning til aktivitet i havner og godsterminaler oppstår i forbindelse med lasting og 

lossing, hjelpemotorer, ventilasjonsvifter og hydraulikk om bord i båtene og støy fra trucker, 

kraner, signalgiving, diesellokomotiver, kjøleaggregat, m.v. 

 

I havner vil båter avgi lavfrekvent støy, og en del av havneutstyret kan gi støy av mer hvinende 

og høyfrekvent karakter. Impulslyd er ofte også svært avhengig av de personer som opererer 

terminalutstyret. Det har vist seg vanskelig å beskrive impulslyder alene uten å ta den 

menneskelige faktoren med i vurderingen. En type utstyr kan et sted skape impulslyd mens ikke 

et annet sted, avhengig av for eksempel av kjøreunderlag og bruk/håndtering.” 

 

Bryggeri 

Det skal etableres et bryggeri på området. Det antas at all aktivitet fra bryggeri vil foregå 

innendørs og dermed er kun parkeringsplassen lagt inn i beregningene.  

4.2 Anleggsvirksomhet 

Det vil være behov for planering og utvidelse av eksisterende terreng før man tar i bruk området 

til sitt tenkte formål som næringsareal. Anleggsvirksomheten vil finne sted fra august til 

desember og vil ha sin primære aktivitet på hverdager med normaltid mellom kl. 07-16. 
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Anleggsvirksomhetens varighet planlegges å være i fem måneder. Aktuell grenseverdi vil dermed 

skjerpes med 3 dB – Ld 62 dB. (ref. Tabell 5 og 6). 

 

I anleggsperioden vil det være aktivitet på området i form av hjullastere, gravemaskiner, 

lastebiler og lemping av masser. Det vil også foregå sprengningsarbeider, men dette vurderes 

ikke som en del av den representative driften på anlegget og er dermed ikke vurdert videre. 

 

Tungtrafikk inn og ut av området i anleggsfasen er neglisjerbar da tenkt trafikk ikke vil 

overskride mer enn 50 lastebiler per dag. Følgende data er lagt inn i beregningene ved vurdering 

av støy i anleggsfasen: 

Tabell 9 Støykilder brukt i anleggsvirksomheten 

Støykilde Antall Lydeffektnivå lagt inn i 

beregningsmodell 

Aktivitet Drift % 

Hjullaster 3 LwA 113 dB kl. 07-16 80 % 

Gravemaskin 3 LwA 113 dB kl. 07-16 80 % 

Lastebil på 

tomgang 

2 LwA 93 dB kl. 07-16 80 % 

 
Dersom det skal foregå hyppig sprenging på området bør det gjøres en vurdering av støybildet 

da denne aktiviteten vil kunne påvirke fiskeoppdretten i området.  

5. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

5.1 Planområde 

På Uttian næringsområde er det planlagt bryggeri og kaianlegg/verksted. Begge bedriftene vil 

hovedsakelig ha sin aktivitet innendørs, men det vil også foregå innslag av utendørs aktivitet fra 

kaianlegget/verksted. 

 

Figur 3 under viser en oversikt over planområdet. Det vil være behov for planering av terreng og 

utvidelse av området med masser. 

 

 
Figur 3 Skisse av planområdet. 
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5.2 Nærliggende boliger 

Figur 4 viser hvor det er støyfølsomme boliger i nærheten av næringsområdet. Nærmeste bolig 

vil befinne seg ca. 140 meter i luftlinje fra anlegget og har adresse Nordfrøyveien 871. De 

nærmeste støyfølsomme boligene er presentert i Tabell 10. 

Tabell 10 Plassering av nærmeste støyfølsomme boliger 

Adresse Punkt Avstand til området 

Nordfrøyveien 871 A Ca. 140 meter 

Nordfrøyveien 869 B Ca. 200 meter 

Madsvågveien 35 C Ca. 200 meter 

Madsvågveien 27 D Ca. 170 meter 

 

 

 

Figur 4 Plassering av fritidsboliger og fast bopel 

 

Det anbefales at støysvak virksomhet (lager, kontorbygg, produksjonslokaler med eventuell 

støyende aktivitet innendørs) plasseres mellom støyende aktiviteter knyttet til transport og 

logistikk og boligområdene. På den måten kan man skape en buffersone mellom boligfeltene og 

støyende virksomhet. Det bør ved planlegging av plassering av bygningsmasse og aktiviteter 

tilstrebes at bygningsmasse fungerer som skjerm for støyende aktiviteter. Det er en stor fordel 

om støy i størst mulig grad dempes ved kilden. 

5.3 Vegtrafikkstøy Fv 6476 

Dagens trafikkmengde på Fv 6476 er 450 kjøretøy per døgn (ÅDT). Det forventes ikke at 

næringsanlegget vil medføre en merkbar endring i trafikkmengde og derfor er endringen av 

vegtrafikkstøy ikke vurdert.  

5.4 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelsen er beregnet i henhold til «ISO 9613-2 Attenuation of sound during propagation 

outdoors». Støyutbredelse påvirkes sterkt av de meteorologiske forholdene. Hvis støyen utbrer 

seg i motvind eller i en periode med sterkt solskinn, vil lydnivåene kunne bli lave. Hvis det er 

medvind, vil lydnivåene bli høyere. Alle beregningene i dette notatet gjelder for 3 m/s 

medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 
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Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med SoundPlan v.8.0. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i Tabell 11. 

Tabell 11 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 m 

Oppløsning, støysonekart 10 x 10 m 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med. 

6. RESULTAT 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone iht. T-1442. 

Støysonekartene viser støybidrag fra næringsanlegg og anleggsvirksomheten med 

beregningshøyder på 4 meter over terreng. 4 meter over terreng er standard beregningshøyde 

for vurdering av støyfølsom bebyggelse. Støysonekart er vedlagt rapporten i helsides format for 

bedre lesbarhet. 

 

6.1 Støysonekart – Anleggsvirksomhet 

Ved beregninger av støysonekart fra anleggsvirksomheten er det brukt verdier fra Tabell 9. Figur 

5 viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 

gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Ld ≥ 62 dB vil 

strekke seg ca. 70 meter ut fra området. 
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Figur 5 Støysonekart fra anleggsvirksomheten - 4 meter over terreng. 

6.2 Støysonekart – drift på næringsområdet 

Ved beregninger av støysonekart fra næringsområdet er det brukt verdier fra Tabell 8. Figur 6 

viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 

gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Lden ≥ 50 dB vil 

ikke strekke seg ut fra området. 

 

 

Figur 6 Støysonekart fra næringsvirksomheten - 4 meter over terreng 
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7. KONKLUSJON 

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med etablering av næringsanlegg på Ellingsholmen i 

Frøya kommune. Støyutredningen omhandler både støy i anleggsfasen og ved full drift av 

næringsanlegg. 

 

Anleggsvirksomheten vil foregå i fem måneder og aktuell grenseverdi ved den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen er dermed korrigert med 3 dB – Ld 62 dB. Beregningene viser at 

ingen støyfølsomme bebyggelser vil oppleve lydnivåer som overskrider grenseverdiene. Planlagt 

drift er lagt til hverdager fra kl. 07-16. 

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt må det tilstrebes at unødvendig drift på området unngås 

og at driftstidene begrenses til det som er brukt i beregningene. Unødvendig drift omfatter 

kjøring på tomgang, høye varselsignal, forlenget drift o.l. 

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på 

området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må 

det utføres nye vurderinger av støybildet.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt kan det gjøres flere tiltak som vil påvirke støybildet i 

positiv retning. Bl.a. skjerming, støysvakt utstyr, stabilt veg-/terminaldekke, kjøreregler for 

skånsom kjøring og driftsbegrensninger. Det vil i tillegg være gunstig å tilstrebe en 

terrengutforming som fører til at siktlinjer brytes mellom boliger og næringsområdet, slik at man 

kan få en grad av naturlig skjerming. 
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8. APPENDIKS A 

8.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge1. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av 

støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 

lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 

opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 

omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 

vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

8.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 

måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 

ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 

Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 

smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 

Tabell 12. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 

det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 

også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

Tabell 12 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

                                                
1
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 
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Forord

I forbindelsemedplanerom etableringavnyttindustriområdeved Uttian i Frøyakommune,
harNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningfortemanaturmangfold.
Konsekvensutredningen er gjort på oppdrag fra Rambøll.
Feltarbeidet er utført av Geir Langelo og Gunnar Kristiansen, Langelo har forfattet rapporten.



1. SAMMENDRAG

Bakgrunn og formål
PåoppdragfraRambøllharNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningpåtemaet
naturmangfoldiforbindelsemedplanerom etableringavindustriområdepåUttianiFrøya
kommune.

Datagrunnlag
VegvesenetshåndbokV712erbenyttetsommetodiskbasisforkonsekvensutredningen.Det
er utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og
konsekvensutredning. Geografiskerarbeidetavgrensetavetdefinertplanområdemedet
influensområdesomkanbliindirekteberørt,ogdissetilsammenutgjørutredningsområdet.

Metoder
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om
kartleggingavnaturtyperogviltfraDirektoratetfornaturforvaltning(nåMiljødirektoratet).
Deterlagtvektpååavgrenseogbeskrivearealmedspesiellnaturverdi.Verdiskalaensomer
bruktgårfrautenbetydning,noe,middels,storogsværtstorverdifortemaet.Virkningenav
tiltaketforfloraogfauna,dvs.gradenavpåvirkning,ervurdertetterenfemdeltskala-fra
Sterktforringet/ødelagt,forringet,noeforringet,ubetydeligendringogforbedret.Tilsister
konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier og
vurderingavomfang.Itilleggerdetforeslåtttiltaksomkanavbøte/redusereeventuelle
negative konsekvenser avtiltaket.

Registreringer
Deterregistrert4lokalitetersom erverdivurdert, treskjellsandlokaliteterogetgyteområde
fortorsk.

Verdivurdering
Samletsettvurderesverdienefortemanaturmangfoldtilåværesværtstor. Dettesærligpå
grunnlag av treskjellsandlokaliteter.

Konsekvenser
Enhargjortensamletvurderingavregistrertenaturverdieroggitttiltaketkonsekvensgrad
èn minus(-).



2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER

PåoppdragfraRambøllharNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningfortemaet
naturmangfoldiforbindelsemedplanerometableringavetindustriområdepåUttiani
Frøyakommune.

Figur 1. Kartet viser planområdet for tiltaket.

Områdetsomerutredetharialtetarealpåca.35,6daa,ogomfatterbådesjø-oglandareal.
Utredningen har ikke tatt stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdetvilkunnepåførenaturen.Idenneutredningenerkunselveetableringenav
næringsområdet som er utredet, da først og fremst sprengning og planering av
landområdene,samtfyllingertilsjø.Ipraksisvildetsiataltlandarealinnenforplanområdet
blirbyggetnedslikatallenaturverdiersombefinnersegdervilødeleggespermanent.

Temasomerutredeterbådeterrestriskeogmarinenaturtypersombl.a.rikestrandberg,
beitemarker, bløtbunnsområder i strandsonen, samt arter som kan tenkes å bruke
sjøområdeneioginærhetenavtiltaksområdetsomviktigfunksjonsområde,foreksempel
fugl.

A=35.6 daa



3. METODE

3.1 Datainnsamling

3.1.1 Eksisterende informasjon

Detersamletinn informasjon fraNaturbaseog Artskart, samtkartleggingsrapporterfra
nærliggende områder iregionen.

3.1.2 Feltundersøkelser

Feltundersøkelsenebleutført03.11 .2018. I tilleggbledetkartlagtved hjelpavNiN-
metodikken 27.06.2019. Detvargodeforholdunderbeggekartleggingsdagene.

3.2 Retningslinjer

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha
vesentligekonsekvenserformiljø,naturressurserellersamfunn.Konsekvensutredningerskal
sikreatdissevirkningeneblirtattibetraktningunderplanleggingenavtiltaketognårdettas
stillingtilom, ogeventueltpåhvilkevilkår, tiltaketkangjennomføres». Hererkravettil
konsekvensanalyserlovfestetmedbestemmelserforhvordan deskal utføres.
Formåletmeddenneutredningeneråbeskrivekonsekvenseneavinngrepenesomer
planlagt.FramgangsmåtenbaserersegpåmetodikkensomerbeskrevetiV71 2fraStatens
vegvesen (2018).

3.3 Vurdering avverdi

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av naturverdien av
lokaliteter/delområder,samtensmaletverdiavdisse.Verdienfastsettespågrunnlagav
kriteriersom ergjengitti Tabell 1 . Kriterierforvurdering avnaturmangfoldetsverdi. Tabell 1 .
Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok
13 om kartlegging av biologisk mangfold, og håndbok 1 9 for kartlegging av marine
naturtyper.

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi.

Verdi
kategori

Uten
betydning

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi

Landskapsøkologiske Områder med Områder med lokal Områder med Områder med nasjonal,
funksjonsområder mulig landskaps eller regional regional til nasjonal Landskapsøkologisk

økologisk landskapsøkologisk landskapsøkologisk funksjon. Særlig store og
funksjon. Små funksjon. Vilt-og funksjon. Vilt-og nasjonalt/internasj. viktige
(lokalt viktige) fugletrekk som er fugletrekk som er vilt-og fugletrekk.
vilt-og viktig på lokalt/ viktig på Områder som med stor
fugletrekk. regionalt nivå. regionalt/nasjonalt grad av sikkerhet bidrar til

Områder med nivå. Områder som sammenbinding av
mulig betydning i med stor grad av verneområder eller
sammenbinding av sikkerhet bidrar til dokumenterte
dokumenterte sammenbinding av funksjonsområder for
funksjonsområder dokumenterte arter med stor eller svært
for arter. funksjonsområder stor verdi.

for arter.
Vernet natur Verneområder

(naturmangfoldloven
Verneområder
(naturmangfoldloven §§

§§ 35-3959) med 35-39). Øverste del
permanent redusert forbeholdes verneområder
verneverdi. med internasjonal verdi
Prioriterte arter i eller status, (Ramsar,
kategori VU og Emeraldnettwork m.fl).
deres ØFO



Prioriterte arter i kategori
EN og CR og deres ØFO

Viktige naturtyper Lokaliteter verdi
C (øvre del)

Lokaliteter verdi C
og B (øvre del)

Lokaliteter verdi B
og A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C (B øverst i
stor verdi).

Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi
A.

Økologiske
funksjonsområder for
arter

Områder med
funksjoner for
vanlige arter (eks.
høy tetthet av
spurvefugl,
ordinære
beiteområder for
hjortedyr, sjø/
fjæreareal med
få/små
funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt
utbredte og
alminnelige NT
arter.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/
bestander i
verdikategori
«Litenverdi»
NVErapport
49/2013

Lokalt til regionalt
verdifulle
funksjonsområder.
Funksjonsområder
for arter i kategori
NT.
Funksjonsområder
for fredede arter62

utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielt
hensynskrevende
arter
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/
bestander i verdi-
kategori «middels
verdi» NVE
rapport 49/2013
samt vassdrag med
forekomst av ål.

Viktige
funksjonsområder
Region
Funksjonsområder
for arter i kategori
VU.
Funksjonsområder
for NT-arter der
disse er norske
ansvarsarter og/eller
globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «stor
verdi» NVE rapport
49/2013 samt viktige
vassdrag for ål.

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av
nasjonal (nedre del) og
internasjonal (øvre del)
betydning
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del: EN-
arter og arter i VU der
disse er norske
ansvarsarter og/eller
globaltrødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «svært stor
verdi» NVE rapport
49/2013

Geosteder Geosteder med
lokal betydning.

Geosteder med
lokalregional
betydning.

Geosteder
regionalnasjonal
betydning.

Geosteder med
nasjonalinternasjonal
betydning.

Forekomstavrødlisteartererofteetvesentligkriteriumforåverdsetteenlokalitet.Viviser
tilHilmom.fl. (201 5)fornærmereforklaringavinndeling, metoderogartsutvalgforden
norskerødlista. Dererdetogsåkortfattetgjortredeforhvilkemiljøerarteneleverisamtde
viktigetrusselsfaktorer.Verdivurderingeneforhvertmiljø/områdeangispåenglidende
skala fra liten til storverdi.

3.4 Vurdering avpåvirkning

Påvirkningerenvurderingavhvilkekonkreteendringertiltaketantasåmedførefordeulike
lokalitetene eller områdene. Påvirkningen vurderes for de samme lokalitetene eller
områdenesomerverdivurdertoggjøresiforholdtil0-alternativet. Midlertidigevirkninger
påført under anleggsarbeidene vil vurderes for seg selv og ikke virke inn på tiltakets
konsekvenser. Kun i tilfellerderslikevirkningergirlangvarigeellerpermanenteendringer, vil
konsekvensvurderes. Eksempel på midlertidige virkninger kan for eksempel være støy fra
anleggsområdetsomhindrerviltåbrukeenviltkorridorenperiodemensanleggsarbeidet
pågår. Arealbeslagerderimottiltaksomvil gi permanentevirkninger. Inngrepi viktige
naturtypererogsåvirkningeravtiltaketsomideflestetilfellerregnessomlangvarigeeller
permanente inngrep.

3.5 Vurdering avkonsekvens

Medkonsekvenser(forringelseellerforbedring)menesdefordelerogulemperetdefinert
tiltakvilmedføreiforholdtil0-alternativet.Konsekvensenforetmiljø/områdeframkommer
ved åsammenholdemiljøet/områdetsverdi og påvirkning. Figuren som ervisti Figur2 eren
matrisesomangirhvorforringetellerforbedretetområdeblirutfragittverdiogpåvirkning.



Figur 2. Konsekvensmatrise. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2018).

Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

Skala Konsekvensgrad Forklaring

---- 4minus (-----) Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet.
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

--- 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet.
-- 2 minus (--) Betydelig miljøskade for delområdet.
- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet.
0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet.
+/++ 1 pluss (+)

2pluss (++)
Miljøgevinst for delområdet:
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++)

+++/++++ 3 pluss (+++)
4 pluss (++++)

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

3.5.1 Sammenstilling

Forhvertaktuellealternativangisen samletkonsekvensmed0-alternativetsom referanse.
Alternativeneergitteninnbyrdesrangeringetterkonsekvensgrad. Rangeringenskalavspeile
enprioriteringmellomalternativeneutfraetfagligståsted.Detbestealternativetrangeres
høyest(rang1 ). I tilleggkandetforetasfagligeavveiningeravulikeårsaker. Detkanfor
eksempelværeatenrødlisteartgismindrevektennmetodenskulletilsi, fordidenien
region er veldigvanlig.

3.5.2 Skadereduserende tiltak

KU-forskriften setterkravtil hvordan forebyggeskadevirkningeravettiltak. Jamfør§23skal
KU «beskrivedetiltakenesom erplanlagtforåunngå, begrense, istandsetteoghvismulig
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen».

Tiltakene som skal beskrives i henhold til forskriften kan deles i to grupper:



1. Skadereduserendetiltak(tilpasninger)somerlagtinnsomenforutsetningiog
kostnadsberegnetsomendelavutredningsgrunnlagetforkonsekvensutredningen.

2. Skadereduserendetiltaksomutrederkanforeslåitilleggtiltiltakenei1,ogsomkan
bidratilåminimere/redusereytterligerenegativevirkningeravetprosjekt(eventuelt
gjøredetendabedre).Dissetiltakeneinngårikkeiselvekonsekvensvurderingene,
mendetredegjøresforhvordandevilkunneendrekonsekvensenfordetaktuelle
delområdet.

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING

4.1 Naturgrunnlaget

4.1.1 Klima ogvegetasjonssoner

Uttian ligger i svakt oseanisk seksjon (O1) (NiN-web), i boreonemoral sone.

4.1.2 Berggrunn ogløsmasser

Berggrunneniområdetbeståravgranittogmanglendeellerbaretynnemarineavsetningeri
deleravområdet.Marineavsetningkaniutgangspunktetgigodevekstvilkårforkrevende
arter,mendeterselvsagtogsåavhengigavmangeandremiljøfaktorersomklimaosv.

Figur 3. Kartet viser at berggrunnen består av granitt (rosa farge)



Figur 4. kartet viser løsmassene i planområdet. Rosa farge representerer områder som stort sett mangler
løsmasser, mer enn 50% bart fjell.

4.2 Overordnede karakteristisketrekk

Området ligger ved Uttian nordøst på Frøya, og består av holmene Ellingsholmen og
Litlsørøya. Området er typisk for ytre kystområder med manglende eller sparsomt tresjikt,
tynneløsmassedekkerogeksponertbartfjell.Typiskdannesdetmyriforsenkningeri
terrenget. Derikesteforekomsteneavkarplanterslikestederfinnerman som regelíform av
strandengnærmestsjøen, dertopografienliggertil rettefordet.

Mytflatene i planområdet har værtfattig ombrogen terrengdekkende myr med
dominans av bjønnskjeggogrøsslyng. Myrflateneerisinhelhettidligeretorvtektog er
derfor i dag ødelagt. Torvtekking var vanlig på Frøya tidligere. Skogen ble hugget og
vegetasjonen brent(opphavet til kystlynghei) for å bedre beiteforholdene for husdyrene.
Mangel på skog førte imidlertid til at torv ble benyttet til blant annet brensel. De aller fleste
nedbørsmyrene i nærheten av veier eller større vann er i dag derfor ødelagtav tidligere
torvtekking, og representerer i dag ikke noen viktig naturtype.Vegetasjoneni området er
dominertavtorvull, menogsåartersom røsslyng, blokkebær, tyttebær, kreklingogtettegras
var tilstede. Typisk denne torvtekte myra er løse tuer bygget opp av starr og gress,
med dype rom mellom tuene der bunnen er i kontakt med jordvann. Der finnes blant
annet tettegress, en art som ellers ikke finnes på nedbørsmyrer.

4.3 Viktigenaturtyper

Fraføraverdetregistrerttreviktigenaturtyperioginærhetenavplanområdet.Detteer
forekomsteravskjellsand.AlleområdeneerregistrertmedverdienA-Sværtviktig.
I tillegg er det registrert et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet.



Figur 5. Det oransje området viser et område registrert som gytefelt for torsk (Kilde: Fiskeridir.no)

Figur 6. Kartet viser forekomster av skjellsand i og i nærheten av planområdet. (Kilde: Naturbase)

Underfeltarbeidetbledetikkeavgrensetytterligerenaturtyper,verkenetterhåndbok1 3
om kartlegging avbiologiskmangfold, elleretterMiljødirektoratetsinstruksforkartlegging
ettermetodikken NiN 2.1 201 9.

4.4 Fugl

Artskartviserregistreringeravteist(VU)ogkrykkje(EN)i nærheten avplanområdet. Ingen
avdissebrukerslikeområdersomhekkeområde,ogbeggeobservasjoneneerutenfor
hekkesesongen. Disseartenebrukerhellerikkestrendertilnæringssøk,ogregistreringeneer
mest sannsynlig tilfeldigeobservasjoner.

Forgrågås,enkeltevadefugloggråhegretilbyrområdetnæringssøkområderograsteplasser.
En vurdering av biotopet, med nærhet til veg, fravær av spor etter hekking samt en
vurdering av områdets egenskaper tilsier at dette området ikke inneholder forhold som
skulle tilsi at det har noen spesiell funksjon for fugl ut over å representere en relativt
vanlig natur med hensyn til fugl i området. Vi mener området virker å være trivielt og
lokalt og regionalt vanlig og ikke krever noe behov for kartlegging.



4.5 Fremmedearter

Detble ikke registrert fremmedarter innen planområdet.

4.6 Rødlistearter

Detbleikkeregistrertrødlistedearterinnenforplanområdet. Deterregistrertto rødlistede
fuglearter i nærheten av området, teist (VU) og krykkje (EN). Dette er trolig tilfeldige
observasjoner.

4.7 Sammenstilling avnaturverdier

Figur 7. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet, samt deres verdi etter håndbok V712.

ID Lokalitetsnavn Verdi-
begrunnelse Verdi Verdilinjal

Lok 1 Rundt Frøya Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 2 Nord og øst for Frøya Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 3 NordogøstforFrøya(2) Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 4 Erviksva Gytefelt torsk Middels verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER

5.1 Alternativ0

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ.
Dagenssituasjonrefererertilnåværendeforhold. Alternativetbrukessom referanseved
vurderingogsammenstillingavomfangogkonsekvenseravtiltaket. 0-alternativetsettes
uansettprdefinisjontilintetomfang.Medintetomfangvilogsåkonsekvensenav0-
alternativetfornaturmangfoldetbli ubetydelig.

5.2 Utbyggingsalternativet

Lokalitet 1-3, Skjellsandforekomster
SkjellsandforekomstenevedFrøyaersværtstoreogblirbaremarginaltberørt.Største
inngrepbliri lokalitet2, som eren megetstorforekomstavskjellsand. Om heleplanområdet
fyllesutvurdererviinngrepeneiskjellsandforekomstenetilåværeenubetydeligendring.
Dette medfører en konsekvens tilsvarende ubetydelig (0).

Lokalitet 4, Erviksva –Gytefelt torsk
Gytefeltet er registrert i Fiskeridirektoratets database, men mangler ytterligere
opplysninger. Deterderforvanskeligåverdivurderefeltet. Vi hargittområdetmiddelsverdi



basertpåatdeteravbegrensetstørrelse,ogattorskidennesammenhengikkeerentruet
art.
Virkningene forgytefeltetvil være avhengig avhvilke stressfaktorerområdetutsettes for. I
dennesammenhengvetvi ikkehvordanplanområdetskalbrukes. Viantaratdetskal
etablereskaiområder, ogatbåttrafikkfrastørrebåtervilværeenavkonsekvenseneav
tiltaket. Kaiområdeogmanøvreringsbasengvil værenord fordagensveg, og vil troligikkeha
noen stor påvirkning på gytefeltet. Vi vurderer at gytefeltet vil kunne bli noe forringet.
Det betyr at konsekvensen vil bli tilsvarende 1 minus (-).

5.3 Sammenstilling og rangering

Tabellen undergiren samletpresentasjon avkonsekvensvurderingerfor0-alternativetog
utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er fremkommet ved å sammenholde
områdetsverdi og omfanget(påvirkningen) avtiltaketforhvertalternativ. Konsekvensvifta
er bruktsom støtte for vurderingene.

Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensvurdering.

Lokalitet Verdi
Virkning Konsekvens

0-alternativet
Konsekvens

utbyggingsalternativ

Lok 1 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 2 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 3 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 4 Middels verdi Noe forringet 0 -

Samla konsekvens
0 -

Rangering 1 2

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels

5.4 Vurderingeri forhold til utredningskravi naturmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskalså langtdeterrimeligbyggepå
vitenskapeligkunnskapomartersbestandssituasjon,naturtypersutbredelseogøkologiske
tilstand, samteffektenavpåvirkninger. Kravettilkunnskapsgrunnlagetskalstå ietrimelig
forholdtilsakenskarakterogrisikoforskadepånaturmangfoldet .”

En hargjennom denne utredning vurdertnaturverdieri tilknytning til planområdetog
influensområdet.
Feltarbeidetergjortitoomganger, ogområdetervurdertutframetodikkettehåndboik1 3,
samtNiN2.1 .

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.

Marin faunaogfloraerikkeundersøktannetenn i fjæresonen. Eksisterendeinformasjon om
registrertenaturtyperervurdert.Deterellersingenindikasjonerpåatandreviktigemarine
naturtypersom f.eks. sterketidevannsstrømmerellerstoretareskogforekomstereksisterer



her. Vimenerkunnskapsgrunnlagetformarinenaturtyperiutgangspunkteterganskedårlig,
menvurdertutfrakjentinformasjon,topografiogdetenkunnesevedbefaringen,menervi
likeveldetgiretgodtnokbeslutningsgrunnlag..

Kunnskapsgrunnlagetforheleområdetvurderessom godtnokiforholdtilåsetteen
konsekvensgradiforholdtilmetodikkenihåndbokV712.

§9 Føre-var-prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkningerdenkanhafornaturmiljøet,skaldettassiktepååunngåmuligvesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreliggerenrisikoforalvorligellerirreversibelskadepånaturmangfoldet,
skalikkemangelpåkunnskapbrukessombegrunnelseforåutsetteellerunnlateåtreffe
forvaltningstiltak.”

Selv om vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for svakt for marine naturtyper, så gir
undersøkelsenelikevelnokinformasjontilåkunnesetteenkonsekvensgradfortiltaket.En
harderforikkefunnetgrunntilåtai brukføre-var-prinsippet.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“Enpåvirkningavetøkosystemskalvurderesutfradensamledebelastningsom
økosystemeterellervilbliutsattfor .”

Deterregistrerttreskjellsandlokaliteter,sombareblirmarginaltberørt.Determegetstore
forekomsteravskjellsandiregionen,ogdisseerikketruet.Skjellsanderhellerikkeen
rødlistetnaturtype.

Gyteområdetfortorskerikkeetformeltkartlagtområde,menetområdederfiskerehar
meldtinnfangstavtorskmedrennenderogn.Idennesammenhengenerdettorsksomarti
enøkologisksammenhengsomvurderes,ogikketorsksomressurs,dadetteskalvurderes
undertemanaturressurser.Tiltaketvilmestsannsynligbarehasmåeffekterpåområdet,og
vikanikkeseatdetvilkunneutgjørenoenmålbareffektfortorskiregionen.

Avbøtende tiltak
Myrergenereltuheldigåbyggened, dadetvilfrigjørerelativtmyeklimagasser. Dette
myrarealeterimidlertidalleredebyggetnedogødelagtavtidligeretorvtak.
Sprengsteininnholdekvassesmåpartiklersom kanføretilakuttdødhosfiskfordipartiklene
istorenokkonsentrasjonervilskadegjellene.Sprengsteinsomharværtdeponertpålanden
periodevilfåvasketbortendelavdissepartiklene,ogenbørvurderedetteomdetermulig.
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Til: Rambøll

Fra: Natur og Samfunn AS v Gunnar Kristiansen

Dato: 05.06.2020

Tittel: Vurdering av leveområde for hubro og konsekvens av utbygging på Uttian

BØR UNNTAS FRA OFFENTLIG INNSYN

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som ble utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet vil kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. Etter utredningen er det kommet frem opplysninger om at
området har verdi for hubro, og det er uttrykket at utbyggingens påvirkning og konsekvens for
hubro ikke var utredet. Fylkesmannen har krevd at dette utredes, eller vurderes mer inngående.
Dette notatet har tatt hensyn til dette.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Hubro-økologi og bestandsutvikling

Hubroen har gått sterkt tilbake i Norge de siste hundre årene, og er rødlistet som sterkt truet
(EN) (faktaark Artsdatabanken). Den er en nattaktiv ugle som lever allsidig av fisk, frosk,
smågnagere, harer og fugl. Den er tilpasset næringstilgangen der den lever. I Norge er
hovedleveområdene knyttet til det nakne og kuperte kystlandskapet. Innover i landet hekker
den ofte i bratte bergskrenter, elvejuv samt koller i flatere skogslandskap. I likhet med andre
mer sky arter kan trolig hubroen tilpasse seg menneskepåvirkede områder når mattilgangen er
god i slike områder. I sjøområder med blant annet fuglekolonier inngår sjøfugl i dietten.
Lundefugl fanges nær reirhullene, men det blir også antatt at den kan ta alkefugl fra sjøen
(Willgohs 1974). Som jaktteknikk sitter den ofte og speider etter bytte fra opphøyde poster.
Dette kan være trær eller kraftledningsstolper. Den skifter jaktpost hyppig. En vanlig jaktmetode
er lav jaktflukt over åpne områder, men den kan også jakte på fugl i lufta (DN 2009).

Hubroens territorier eller hjemmeområder kan variere mellom 3-4 km2 (Jacobsen 2007) der
mattilgangen er stor i kystområder med mye vånd, til 20-30 km i kystområder i Rogaland som
har mer varierte områder med ulik mattilgang (Oddane mfl 2012). Studier fra Rogaland viste at
størrelsen til hjemmeområdene varierte mye. Der forekom hubro relativt ofte i tilknytning til
vann der tilgangen på byttedyr generelt var større enn ellers. Ender og vanntilknyttede fugler
var vanlig bytte for hubroen.
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Figur 3. Planområdet sett fra brua vest for området. 

 

Artskart viser hyppige observasjoner av sjøfugl nært området ved Ellingsundet som gråmåke 
(opptil 50 individer), gråhegre (opptil 100 individer) og fåtallig med stokkand, siland og ærfugl. 
Innenfor området ved Dørviksvaet omtrent 500 meter (og mer) fra området er det observert 
mer fugl og flere individer som siland (20), storskarv, kråke, gråmåke (opptil 400), gråhegre, 
ærfugl (25).  

 

Hubroens hjemmeområde 
 

Dersom en regner at hubro på Frøya har hjemmeområder (hekke og jaktområde) i 
størrelsesorden 20 km2 vil planområdet utgjøre 1,7 promille av artens totale territorium. 
Dersom hubro i større grad jakter ved sjøen kan planområdet utgjøre en større andel enn 1,7 
promille av jaktområdet. Imidlertid kan en regne med at ikke hele området blir ødelagt som 
område for sjøfugl dersom det blir bygget ut. I tillegg er sjøfuglene trolig i større grad mer 
knyttet til planområdet som nærliggende oppholdsområde enn til næring- og hekkeområde. De 
vil derfor kunne ta i bruk, eller flytte seg til andre sjø eller strandnære områder ved utbygging av 
området. Dette er vanskelig å vurdere nærmere og har usikkerhet. Siden hubro jakter mer om 
natten, eller utenom dagtid, vil den trolig i mindre grad bli påvirket av forstyrrelser fra aktivitet 
innenfor eller nært planområdet når den jakter i nærområdet. Det er nærliggende å vurdere at 
sundet mellom Frøya og Uttian kan være et noe viktig næringsområde for sjøtilknyttet fugl, og 
følgelig vil dette kunne bli noe påvirket av utbyggingen som ligger inntil sundet (Ellingsundet).  
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Imidlertid vil utfyllingen i sjøen utfra plankartet (se fig 4.) foregå i nordvestlig retning, og i
mindre grad berøre sundet. Virksomheten innenfor planområdet vil også trolig bare i noen grad
øke forstyrrelsen til sjøfugl i området ved Sundet siden dette området allerede er preget av
forstyrrelser fra eksisterende bebyggelse, broer og veier.

Figur 4. Utbyggingsområdet med utfylling og utbygging.

Observasjoner av fugl og leveområder for fugl på Uttian

Det vurderes at Uttian tilbyr gode hekke- og leveområder for en rekke fuglearter. Spesielt ble
det registrert mange par tjeld, gråmåke, siland, og ikke minst grågås hekkende. Enkeltbekkasin
var megetvanlig med hyppig spillaktivitet. Storspove og sandlo var vanlig hekkende. Gråhegre
ble ofte sett jaktende i gruntvannsområder. Storskarv ble ofte sett jaktende i nærliggende
sjøområder til Uttian. Havørn ble sett tre ganger. Artsobservasjonene som er nevnt (se listen) er
ikke utfyllende, men det er tatt med et utvalg av noen av de vanligere artene for å vise at Uttian
tilbyr gode leveområder for sjøtilknyttet fugl og våtmark-hei relaterte arter. Flere av artene vil
kunne være byttedyr for hubro.

Mange bukter og viker med tilhørende grunnområder har mudder og sandflater og tilhørende
strandengområder som utgjør gode leveområder for vadefugl, ender og gjess. I tilknytning til
disse er det kultureng og kystlynghei som dels beites av sau. I kystlyngheiene som utgjør større
bølgende områder er det ulike mosaikker med nedbørsmyrer og fuktheier. Disse ligger ofte
skjermet til for menneskelig forstyrrelse, og egner seg godt som hekkeområder for flere arter,
blant annet grågås og storspove.
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• tjeld                       mange par (minst 30 par observert) 
• enkeltbekkasin-   flere par 
• rødstilk                 flere par 
• sandlo-                  noen par observert (hekkeaktivitet) 
• storspove             noen par (hekkeaktivitet) 
• siland -                  flere par 
• grågås -                 mange par, minst tretti par hekkende, over 200 observert 
• heipiplerke-         mange par på heiene 
• gråmåke -             mange par 
• vipe                       to par 
• heilo                      flere 
• ærfugl                   flere i sjøen 
• storskarv              flere i sjøen 
• gråhegre               flere  
• havørn                  tre observasjoner 

 

 

Figur 5. Typiske varierte strandenger og grunntområder med holmer og viker. 
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Figur 6. Hekkende grågås i bakgrunnen på gammel kulturmark 

 

Observasjoner av fugl og leveområder for fugl innenfor planområdet 
 

I sjøområdet og strandområdet i tilknytning til planområdet er det over flere 
observasjonsrunder kun observert ett par siland på sjøen en gang og ett par tjeld i strandsonen. 
Tjelden hekker trolig innenfor eller nært området, men det kan være slik at hekkeplassen er 
nord for planområdet.  

Som oppholds og leveområde i nærheten synes nærliggende gruntområder mot Madsvågen og 
ellers selve Ellingsundet mot Dyrvika å være av større betydning for sjøtilknyttet fugl. Det ble 
oftere sett siland og gråmåke i dette området uten at det ble gjort noen systematiske 
observasjoner. Dette vil i liten grad bli berørt av utbyggingen eller bli forstyrret som følge av 
aktivitet fra utbyggingen. Disse områdene er også allerede i stor grad berørt av broer, fyllinger, 
veier, kaianlegg og husstander. 

 

Konklusjoner i forhold til leveområde for hubro 
 

Dersom en antar at Uttian er viktig del av jaktområdet til ett hubropar som hekker ett stykke 
unna på Frøya vil jaktområdet trolig være knyttet til de delene av Uttian som i dag er minst 
påvirket av inngrep og har mest fugl, og som tilbyr best leveområder for fugl. Uttian tilbyr meget 
gode forhold for vadefugl, ender, måker og gjess. Dette vil være varierte områder med ulike 
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grunnområder, bukter, øyer, holmer og sund på øya. I tillegg er mosaikken med gammel 
kulturmark og beitemark og større uforstyrrete områder med kystlynghei og myr viktige 
hekkeområder. Planområdet har i liten eller ingen grad slike områder. Det er i utgangspunktet 
forstyrret og påvirket av eksisterende inngrep. Dersom utfyllingen i sjø skulle påvirke 
oppholdsområder for fugl, der de oppholder seg og bruker det til matsøk deler av året utenom 
hekkesesongen, vil fuglene delvis kunne forflytte seg bort fra området i forhold til denne 
funksjonen, og bruke andre sjøområder. Små arealer med matsøkområder på litt dypere og 
grunnere vann vil bygges ned, men det antas at dette vil være marginalt i forhold til de samlete 
arealene i sjøområdet rundt Uttian. 

 

Konklusjoner generelt 
 

Utbyggingen vil påvirke en liten del av hubroens jaktområder på Frøya, det dreier seg trolig om 
ett par som kan bruke området. Uttian tilbyr gode leveområder for enkelte fuglearter. 
Planområdet er i liten grad egnet som leveområder for fugl som kan være byttedyr for hubro. 
Området vil bli bygget ned, men konsekvensen for fugl og hubro vil bli liten. Siden hubro 
eventuelt jakter etter fugl i området mer utenom tidspunkter der den vil bli forstyrret av 
virksomhet innenfor planområdet vurderes påvirkningen som ytterligere mindre. Den totale 
påvirkningen på sjøfugls bruk av planområdet gjennom året, og hvordan sjøfugl og sjøtilknyttet 
fugl generelt blir påvirket av utbyggingen er noe usikker, men sannsynligvis er den liten.  

Totalt sett vurderes konsekvensene for hubro som liten som følge av utbyggingen. 

 

 

Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 
 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

 

En har gjennom denne kartleggingen vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt 
eventuelle verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Planområdet har 
sannsynligvis liten verdi for fugl, og dermed har det liten betydning som del av jaktområde for 
hubro. Den bruker meget store områder i den sammenheng på Frøya, Uttian og sjøområdet til 
disse områdene, trolig over 20 km2. Nærliggende områder som ikke vil bli påvirket av 
utbyggingen ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for hubro med mye fugl observert. 
Området har vært befart en rekke ganger i 2020 i forbindelse med naturtypekartlegging over 
fire uker i ankomst- og hekketiden for vadefugl og gjess. I tillegg har det vært befart i juli og 
september i 2019. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til mulig omfang og 
konsekvens av utbyggingen. 
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§9 Føre-var-prinsippet 

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.” 

 

Naturtypene på Uttian, leveområder for fugl og fugl i planområdet vurderes å være godt nok 
kartlagt. Fugler som kan oppholde seg i og nært planområdet i sen høst og i vinterperioden kan 
bli påvirket, og er ikke kartlagt. Trolig er betydningen liten for fugl og effekten liten i forhold til 
negative konsekvenser.  

En har derfor ikke funnet grunn til å ta i bruk føre-var-prinsippet.  

Utredninger eller kartlegginger videre utover dette vil måtte bli av at et stort omfang og 
innbefatte generelle utredninger i forhold til hubro, og vurderes som ikke samsvarende med 
mulig liten påvirkning og konsekvens av tiltaket. 

 

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.” 

 

Tiltaket skjer i et område som er mye påvirket av inngrep i form av bro og vei og utfylling i sjø 
samt kaier og bebyggelse i nærområdet.  

Samlet belastning av inngrepet vurderes som liten for hubro generelt, og jaktområdet til ett par 
hubro spesielt. Hubrobestanden i Norge har gått tilbake de siste årtiene med bakgrunn i ulike 
inngrep som veiutbygging, hytte og industriutbygging og generelle inngrep i leveområdene til 
arten. En har også kunnskapsmangel om årsakene. 

Hubro påvirkes sterkt negativt av forstyrrelser rundt hekkeplassene, og dette kan være en viktig 
årsak til tilbakegangen for hubro (DN rapport 2009).  Dette tiltaket vil ikke påvirke hekkeplassen 
til ett hubropar, og vil i svært liten grad påvirke leve-jaktområdet til det samme paret. Siden 
nærområdet allerede er påvirket av hytter, vei og bro helt inntil planområdet vil trolig 
merforstyrrelsen som plantiltaket utgjør påvirke hubroen lite når den jakter på Uttian.  
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Tittel: Vurdering av storspove på Uttian og planområde for utbygging

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som ble utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet ville kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. En stor del av planområdet er sjø-utfylling. Selve planområdet på
land er en god del mindre enn 35 daa.

Etter utredningen er det gjort observasjoner nærtområdet av hekkende storspove av hytteeier,
og det uttrykkes at planområdet kan ha verdi for storspove. Dette notatet vurderer dette
nærmere.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Figur 2. Utbyggingsområdetmed utfylling og utbygging.
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Økologi 

Storspoven er Norges største vadefugl, og er utbredt over store deler av Europa. Den finnes 
hekkende i Storbritannia og Irland, Skandinavia, Mellom-Europa og Russland og til et godt stykke 
østover i Sibir. Arten overvintrer i kyststrøk i nordvest-Europa, rundt Middelhavet, Afrika og 
Midtøsten, Det indiske subkontinentet, Sørøst-Asia og Japan (BirdLife International 2018).  

I begynnelsen av forrige århundre ekspanderte arten i Norge, og begynte å hekke i flere av 
landets dalfører (Løfaldli 1994). I følge Haftorn (1971) begynte storspoven å hekke på Østlandet 
først på 1930-tallet. 

I dag hekker storspoven over store deler av Norge. I hekkesesongen finnes den både langs 
kysten og i innlandet, og arten er registrert hekkende i alle fylkene. Lynghei, myr, strandeng, 
åker og beitemark er de vanligste hekkebiotopene, og arten returnerer årlig til samme 
hekkeområder (Schimmings 2018).  

De norske storspovene overvintrer primært i nordsjølandene samt Irland. Arten returnerer 
tidlig, og de første fuglene ankommer i mars. Hovedføden er virvelløse dyr, insekter, 
meitemarker, snegler og små krepsdyr. I tillegg lever den også av vegetabilsk føde som f.eks. 
spillkorn og bær.  

Bestanden av storspove har gått sterkt tilbake, med en påvist reduksjon i hekkebestandene i 
samtlige land i Europa. Årsakene til tilbakegangen er mange, der tap, forringelse og 
fragmentering av hekkehabitater trolig er viktige årsaker. Det er høy predasjon av egg, og unger 
og reir ødelegges i forbindelse med landbruk. Menneskelige forstyrrelser i hekkeområder kan 
være en viktig negativ faktor. Gjengroing av kulturmark og lynghei kan også være viktige 
faktorer. 

I Norge har storspove vært rødlistet over en lengre periode. Ved den siste oppdateringen i 2015 
var trussel-nivået økt fra «Nær truet» (NT) til «Sårbar» (VU), på grunn av en antatt nedgang i 
den norske hekkebestanden på 45 % i perioden 2000-2015 (Kålås m.fl. 2015). På den globale 
rødlisten står storspove oppført i kategorien NT, som følge av en påvist tilbakegang i 
verdensbestanden som har vært særlig betydelig i noen av artens nøkkelområder (BirdLife 
International 2018). Størrelsen på den norske hekkebestanden er vurdert til 2000- 3000 par 
(Shimmings & Øien 2015). I mange undersøkelser i utlandet er det påvist lav ungeproduksjon, 
som ikke er tilstrekkelig til å kunne opprettholde bestandene på sikt. 

 

 

Artskart 
Artskart viser flere observasjoner av storspove på Uttian på Frøya. Den ble i 2008 valgt til 
kommuneart for Frøya. Observasjonene på Uttian er knyttet til 3-4 områder, og kan trolig dreie 
seg om 3-5 par som hekker I området. 
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Figur 3. Artskart med registreringer av storspovepå Uttian

Uttian som leveområde for storspove

Det er i 2020 (på oppdrag for Miljødirektoratet) kartlagt en rekke naturtyper med større
områder av fukthei (fuktig kystlynghei) og nedbørsmyr på Uttian som egner seg som hekke- og
leveområder for storspove. I tillegg finnes det en rekke bukter, viker og holmer med grunne
fjæreområder og strandeng i kombinasjon med kulturbeitemark som er ytterligere egnete
leveområder (eller del av leveområde) for arten. Mosaikken mellom kultureng, lynghei og myr er
trolig viktig faktor for gode leveområder.

Under naturtypekartleggingen, og ved detaljkartlegging av fugl innenfor de nærmeste områdene
til planområdet, er det observert minst tre par storspove med territoriell adferd hvor arten trolig
hekker (se kart figur 3). Trolig hekker det flere enn tre par på Uttian utfra ytterligere
observasjoner I 2020. De parene som har leveområder nærmest planområdet vil ikke bli
forstyrret av utbygging av området. De hekker med sikkerhet i 2020 ingen par nærmere
planområdet enn de som er kartlagt dette året.

Observasjonene fra artskart viser at det kan være omtrent tre par i tillegg til de tre parene som
ble observer I 2020, altså seks par (minst) som hekker på Uttian.
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Figur 4. Observasjoner av storspove med territoriell adferd.

Vurderinger av planområdet

Figur 5. Planområdet sett fra brua vest for området
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Figur 6. Den vestligste vika i enden av planområdet. Bakerst sees planområdet. 

 

Planområdet består dominerende av fukthei med en del gamle torvtak. Det er et avlangt 
område som langs den ene langsiden grenser inntil veien. Avstanden fra veien til sjøen er bare 
på omtrent 50 meter på det meste. Mellom holmene er det små grunne viker grensende nært 
og inntil veien. Veien går delvis på fylling over disse. 

Det er ikke registrert storspove innenfor området. Observasjonene er knyttet til en rekke besøk i 
løpet av mai (2020) og juni-juli 2019.  

Området vurderes til å egne seg dårlig som hekke -og leveområde siden det ligger så nært veien, 
og med liten bredde mellom vei og sjø. Det er i stor grad eksponert mot veien, og det er mye 
forstyrrelser fra folk og trafikk. Det er i tillegg av begrenset størrelse og lite variert med tanke på 
fukthei-myr (uten fuktige myrpartier). Det faller for det meste noe bratt ned til sjøen uten særlig 
gruntområder-beiteområder for storspove. De to små vikene som blir berørt er av liten 
betydning for fugl på grunn av den begrensete størrelsen, og at de grenser tett inntil vei med 
forstyrrelser fra denne. 

 

Konklusjon 

Planområdet er av liten betydning som leveområde for storspove og konsekvensen av utbygging 
av planområdet vurderes som liten for storspove. 
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Tittel: Vurdering av oter på Uttian innenfor planområde for utbygging

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som ble utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet ville kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. En stor del av planområdet er sjø-utfylling I sjø. Selve planområdet
på land er en god del mindre enn 35 daa.

Etter utredningen er det kommet inn synspunkter om at området kan ha betydning som
leveområde/del av leveområde for oter. Dette notatet vurderer dette nærmere.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Figur 2. Utbyggingsområdetmed utfylling og utbygging.
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Utbredelse og økologi 
 

Oter er vidt utbredt, opprinnelig fra kyst til kyst mellom Atlanterhavet og Stillehavet inkludert 
Japan, og fra Barentshavet til Det Indiske Hav. I Norge finnes den over hele landet, men er i dag 
mest tallrik i kyststrøkene fra Midt-Norge og nordover. Den ble tidligere beskattet hardt i hele 
landet. Bestandene har mange steder slitt med å ta seg opp igjen etter det.  

I begynnelsen av forrige århundre opptrådte arten langs de fleste vann og vassdrag, såvel som 
ved sjøen. Etterhvert ble det imidlertid en kraftig bestandsnedgang, antakelig forårsaket av økt 
jaktpress som følge av en statlig skuddpremieordning og gode oterskinnpriser (Christensen 
1995). Nedgangen fortsatte fram til 1932, da den statlige premieordningen ble avskaffet og 
overlatt til de enkelte kommuner. Reduksjon i jaktomfang og endelig totalfredning i 1982 førte 
antakelig til at oterens tilbakegang i Nord-Norge stanset, og har gitt grunnlag for den livskraftige 
og fremdeles økende bestanden vi har der i dag. Ellers i landet er oteren fremdeles utsatt og 
sjelden (Faktaark Norsk zoologisk forening).  

Den er rødlistet som truet (VU) for Norge. De viktigste truslene mot oteren er påkjørsler, 
drukning i fiskeredskaper og miljøgifter.  

Oteren forekommer i alle former for våte miljøer, fra kystområder, elver, bekker, innsjøer og 
dammer til sump- og våtmarksområder. I marine habitater foretrekker den svaberg med tang 
framfor sandstrender. I marine miljøer er tilgang til ferskvann viktig for oteren, som drikkevann 
såvel som til pelspleie. Pelsens varmeisolerende evne nedsettes dersom salt krystalliseres i 
pelsen, noe som gjør jevnlige bad i ferskvann nødvendig, og tilgang til ferskvann ser ut til å være 
viktig for den norske kystoteren (Heggberget 1996) 

Oteren er ikke strengt territoriell, men har leveområder som varierer i utstrekning. Hannens 
leveområder er langt større en hunnens. Leveområdene kan være store på innlandet mens langs 
kysten holder oterne seg på mindre leveområder, fordi tilgangen på fisk er bedre der. Oterens 
diet består i hovedsak av fisk, men også krepsdyr, amfibier, fugler, smågnagere og haredyr blir 
spist (Reuther 1993). Hyppige funn av plantemateriale i mager til norske kystotere tyder på at 
også planter bevisst blir spist (Heggberget 1996). Mage- og ekskrementanalyser av norske 
kystotere viser at torskefisker, flyndrefisker, ulker og rognkjeks utgjør hovedføden (Heggberget 
1996).  

Oter lager hi selv, enten ved å grave seg inn i jordbakker eller utnytte steinurer og andre 
naturlige gjemmesteder. Den kan også overta hiet til bever og rødrev. Veifyllinger, moloer og 
andre kunstig anlagte steintipper benyttes. Det plasseres aldri langt fra vann. Ynglehiet ligger 
gjerne lenger unna, mer usjenert og gjemt enn det som brukes som oppholdssted og skjul. 
Ungene bruker flere måneder på å lære seg å jakte og å bli dyktige svømmere, og følger mora 
hele første leveåret. I denne perioden bruker familien mange hi og soveplasser omkring i 
leveområdet (faktaark Artsdatabanken). 

 

Utbredelse på Uttian 
 

Artskart viser at det er registrert oter tre ganger (se figur) på Uttian der alle observasjonene er 
av nyere dato. Ingen av observasjonene er fra innenfor eller nært planområdet.  
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Ved feltarbeid med naturtypekartlegging i mai/juni 2020 ble oter observert to ganger nordøst på
Uttian. På den ene plassen ved Nordøya ble den observert jevnlig. Den gjorde flere turer mellom
myrområder ovenfor strandsonen med små tjønner (ferskvann) og ned til sjøen. Den jaktet etter
fisk i sjøen, og ble jevnlig sett der. Utfra adferden antas det at oteren ynglet i dette området.
Trolig vil oter velge yngleplasser som er noe beskyttet i forhold til forstyrrelser fra folk.

Figur 3. Kartet viser observasjoner av oter på Uttian. Kilde Artskart.

Planområdet og mulige konsekvenser av utbygginga

Planområdet har svaberg og smale soner med grov steinstrand mot sjøen. Nordøst i området går
veien på grov fylling inntil området og over ei lita vik. Planområdet ligger inntil vei og bro og er
eksponert mot disse. En må krysse/bruke veifyllingen for å komme ut til holmene som utgjør
planområdet. Det er dårlig egnet som hiområde for oter, og den yngler med stor sikkerhet ikke
innenfor planområdet. Veifyllinga kunne vært en potensiell hiplass men er så forstyrret av
trafikk at oter meget sannsynlig ikke vil yngle der. I kartleggingsperioden i mai/juni ble det ikke
observert oter innenfor, eller i nærheten av planområdet.

Siden planområdet er såpass eksponert mot veien, og at en må følge veien og fyllinga for å
komme ut dit, vil det trolig i liten grad være brukt som matsøkområde.

Dersom planområdet bygges ut med fyllinger i sjø av stor stein vil dette kunne skape oppholds-
og hiområder for oter. Det er imidlertid usikkert om området trolig vil bli såpass forstyrret av
virksomheten der at området ikke vil brukes av oter som hiområde eller del av leveområde.
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Dersom området bygges ut vil store deler av sjøområdet tilgrensende utbyggingsområdet 
fremdeles kunne brukes som matsøkområde for oter. Hvorvidt om den i den sammenheng vil 
påvirkes av forstyrrelser fra planområdet er noe usikkert, men trolig vil den i begrenset grad bli 
ytterligere forstyrret sammenlignet med vei og trafikk i dag. 

Konsekvensen for oter ved utbygging av området vil trolig være liten. 
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Tittel: Vurdering av fugl og havbunn ift. reguleringsplan Uttian

Innledning

På oppdrag fra Rambøll utførte Natur og Samfunn AS en konsekvensutredning på temaet
naturmangfold i forbindelse med planer om etablering av industriområde på Uttian i Frøya
kommune. Området som er utredet har i alt et areal på ca. 35,6 daa, og omfatter både sjø- og
landareal. Utredningen tok ikke stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdet vil kunne påføre naturen. Kun selve etableringen av næringsområdet ble
utredet, med sprengning og planering av landområdene, samt fyllinger til sjø. I praksis vil det si
at alt landareal innenfor planområdet blir bygget ned slik at alle naturverdier som befinner seg
der vil ødelegges permanent. Etter utredningen er det fremsatt synspunkter om at området har
verdi for havbunnsforhold og fugl, og at utbyggingens påvirkning og konsekvens i den
sammenheng bør utredes. Dette notatet forsøker å ta hensyn til dette.
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Planområdets verdi i forhold til havbunnsforhold og fugl

I det følgende er naturtyper, havbunnsforhold og næringsøkologien til arter som gråmåke,
storskarv, siland, gråhegre og tjeld beskrevet. Dette er arter som har vært registrert nært og
delvis i planområdet.

Naturtyper og forhold for havbunn

Det antas at det er en mer eller mindre sterk tidevannstrøm under broa til Uttian.
Tidevannstrømmer har ofte stor næringsproduksjon og et stort biologisk mangfold da
havstrømmene tilfører oksygen til vannmassene og frakter næringsstoffer til biologisk
produksjon. Dette kan medføre gode næringsforhold for fisk og så videre gode forhold for
fiskespisende fugl som storskarv, gråmåke, siland og gråhegre.

Nært og delvis i berøring med planområdet er det avgrenset store forekomster med naturtypen
skjellsand (I12) av svært stor verdi. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna,
og fungerer som gyte-og oppvekstområder for flere fiskearter. Dessuten benytter større
krepsdyr skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner
matgrunnlag her. De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på
dyp mellom 10-30 m. (DN-håndbok 19).
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Froan med Sularevet som ligger noen kilometer nordvest for planområdet er et viktig 

havområde for en rekke sjøfugl som sildemåke, teist og ærfugl. Bestandene har gått tilbake de 

siste årene. Dette området er et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl både i og 

utenfor hekketiden, særlig for kystbundne arter som storskarv, toppskarv, marine dykkender, 

sildemåke og teist. Mange av sildemåkekoloniene er i nedgang. Det samme gjelder teist og 

ærfugl. Krykkje ser ut til å ha forsvunnet (Miljødirektoratet 2018). 

 

Sjøfugl  

For utbredelsen til sjøtilknyttet fugl er det viktig at de kystnære artene er avhengige av 

grunntvannsområder av god kvalitet nær hekkeplassen, ettersom de voksne må finne mat i 

nærheten både til seg og ungene. Teist, storskarv samt siland jakter på fisk i 

grunntvannsområdene (fiskespisende, dykkende kystnære arter), og gråmåke finner mye mat 

rundt fiskebruk og båter, eller stupdykker etter stimfisk (overflatebeitende kystnære arter). De 

forskjellige måtene å få tak i mat på forklarer ofte artene forekommer (Systad 2010).  

Gråmåke er altetende, og ved kysten lever den av fisk og andre marine organismer. Gråmåkene 

spiser primært fisk den fanger i vannoverflaten. Samtidig er gråmåkene kanskje den mest 

generalistiske fuglen i matveien vi har, og spiser et stort spekter av næringsemner. Foruten fisk 

tar fuglene skalldyr og andre marine dyr, meitemark og insekter, en del mindre pattedyr og 

amfibier, vegetabilsk føde samt oppsøker avfallsplasser og liknende (faktaark Artsdatabanken). 

Det antas at planområdet ikke har stor betydning for arten.  

Ærfugl finner maten på bunn i relativt grunne områder, helt fra fjæresteinene til åpen sjø. Den 

henter vanligvis sin næring på dyp inntil 10 meter, men den kan dykke helt ned til 40 m. 

Næringen er ulike virvelløse dyr som lever på sjøbunnen. Mest vanlig er muslinger, snegler, 

krepsdyr og pigghuder. Skjellene blir knust til den fineste skjellsand i muskelmagen. Noen ganger 

kan den leve godt på silderogn. I Trondheimsfjorden er det også funnet at den kan ta sil 

(tobis) Ammodytes spp. som ligger delvis nedgravd på sandbunn (faktaark Artsdatabanken). 

Havbunnen til planområdet kan ha bra forhold for arten, men dette utgjør forholdsvis små 

arealer. 

Gråhegre er knyttet til grunntvannsområder langs kysten. Menyen består overveiende av 

småfisk, gjerne opptil 25 cm, men av og til en del større. Gråhegra er imidlertid en generalist i 

matvegen og spiser også en del krepsdyr, amfibier, smågnagere, insekter, reptiler og fugleunger. 

Det er små arealer innenfor planområdet som er egnet til gode matsøkområder for arten. 

Silendene lever av småfisk som de fanger ved å dykke på grunt vann. Som det går fram av 

navnet er sil (tobis) Ammodytes spp en viktig næring for silanda. Ellers er spiseseddelen meget 

omfattende. I vårt land er trolig også småsild og brisling viktige næringsemner, sammen med 

stingsild og annen småfisk i tangsonen, samt små krepsdyr. Dessuten tar den også yngel av ørret 

og laks i vassdragene. Næringen er mangelfullt undersøkt i Norge (faktaark artsdatabanken). 

Planområdet kan ha gode forhold for arten, men dette er forholdsvis små arealer, og 

nærliggende områder og andre omfattende store og varierte grunntområder på Uttian tilbyr 

større områder og bedre forhold for siland. 

Føden til tjeld består av muslinger og krepsdyr de finner i fjæra, pluss meitemark og insekter når 

matletingen foregår på åkrer. Planområdet kan ha enkelte små men bra områder for arten, men 
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nærliggende områder og andre omfattende store og varierte grunntområder på Uttian tilbyr 

bedre forhold for tjeld. 

 

Konklusjon 

Sjøbunnen i det området som vil fylles ut i forbindelse med reguleringsplanen består i liten grad 

av skjellsand som dokumentert i konsekvensutredningen. Dette kan være viktige 

næringssøkområder for sjøfugl. Utfyllingen vil i liten grad berøre Ellingsundet der det er en 

tidevannstrøms under broa som kan gi gode forhold for sjøtilknyttet fugl. Dette kan være viktige 

områder for fugl i berøring med planområdet. Videre er det store arealer med ulike 

grunntområder på Uttian som er viktige beite -og leveområder for fugl. Det er i liten grad slike 

arealer innenfor planområdet sammenlignet med andre områder på Uttian.  

Derfor antas det at konsekvensene for nedbygging eller utfylling av sjøarealer I forbindelse med 

utbyggingen er relativt små for fugl.  
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1. FORORD 

Kommuneplanens arealdel foreslår areal til nytt næringsområde ved Sørøyan. Det er stilt krav om 

detaljreguleringsplan og vurdering av konsekvenser før utbygging av området. Detaljregulering er 

planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak. Det foreligger ingen 

reguleringsplaner i områdets nærhet som vil påvirke landskapsbildet i vesentlig grad.  

I forslag til planprogram (ikke vedtatt) ble følgende uttalt vedr. temaet landskapsbilde: 
 

- Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet, den visuelle opplevelsen av 
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene blir endret som følge av tiltaket. 

 

Hovedproblemstilling: 

Industriområdet planlegges lokalisert i et lavtliggende kystlyngheiområde med karakteristisk 

topografi. Utbyggingen vil kreve utsprenging og planering i eksisterende landskap og fylling i 

sjø. Landskapet gir innsyn fra vest og sør, hvilket innebærer at tiltaket blir godt synlig fra 

eksisterende 

og planlagt ny bebyggelse på Dyrviksiden, fra vegen mellom Sistranda og Dyrvik, fra 

fylkesveg 451, samt fra sjøsiden i sør og til dels fra øst. Det må gjøres en landskapsanalyse 

der influensområdet blir avgrenset med bakgrunn i en romlig analyse. Landskapsrommet skal 

vurderes med hensyn til verdi og sårbarhet. Det må lages visualiseringer av næringsparken. 

Eventuelle avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsplanen.  

 

 
Området ble befart og fotodokumentert den 12.04.2019. 
 
 
 

Trondheim, 04.06.2019 
 
 
Tor Nilssen 
Senior landskapsarkitekt - Rambøll 
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2. LANDSKAPSBILDE - BESKRIVELSE OG VERDI 

2.1 Metodikk  

Denne rapporten innebærer ikke en full konsekvensutredning for temaet landskapsbilde. Vi har 

likevel valgt å langt på veg følge hovedlinjene i metodikken som benyttes ved de såkalte «ikke-

prissatte konsekvenser». Dette betyr at vi i forbindelse med landskapsbeskrivelsen søker å gi en 

skriftlig verdivurdering av landskapsbildet. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet 

«Nasjonalt klassifiseringssystem for landskap», som er et viktig hjelpemiddel i denne fasen. Når 

landskapsverdien er vurdert, vil neste steg være å beskrive og vurdere den landskapspåvirkningen 

som massetaket innebærer. Til slutt vil landskapskonsekvensene av tiltaket bli vurdert på 

bakgrunn av landskapets verdi og tiltakets påvirkning.  

 

I konsekvensutredninger skal konsekvensene av tiltak som blir foreslått i en arealplan vurderes i 

forhold til dagens situasjon, også kalt null-alternativet. I dagens situasjon skal også alle endringer 

som er hjemlet i allerede stadfestede planer inngå, selv om de ennå ikke er realisert. Vi følger dette 

prinsippet også i denne rapporten. 

 

 

2.2 Landskapsverdi 

Når verdien av et planområde skal vurderes, vil en måtte vurdere både menneskeskapte elementer 

(bygninger, veger, plasser, parker, hager mm.) og naturgitte rammer (topografi, vegetasjon, 

landskapsrom og vann). Vann kan opptre i mange sammenhenger - som bekker, elver, tjern, 

dammer og strandsoner langs sjø og ferskvann.  

 

En må også vurdere om analyseområdet har spesielt verdifulle eller interessante elementer (gamle 

trær, geologiske og kvartærgeologiske formasjoner, sjelden vegetasjon m.m.) I kulturlandskapet 

vil karakteristisk bebyggelse eller andre menneskeskapte elementer – som også kan ha 

kulturhistorisk verdi – kunne være viktige landskapselementer.  

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for 

landskap». Det aktuelle tiltaksområdet på Frøya ligger i landskapsregion 24: Kystbygdene på 

Nordmøre og i Trøndelag, med underregion 24.05: Ytre Hitra. Nedenfor følger et utdrag av NIBIOS 

beskrivelsen av denne landskapsregionen:  

 

”De brede bygder og store daler tilhørte den del av skaperverket som var ”såre godt”. Derpå 
rister skaperen av fingrene, og kystens mylder av øyer og holmer ble til. Om de ikke ble så velgjorte, ble de 
iallefall såre mange”, heter det i Frøyboka, beretningen om den ytterste, karrigste og mest forblåste av Sør-
Trøndelags kommuner. ”Såre mange” er heller ingen stor overdrivelse – særlig når man her skal sammenfatte alle 
regionens øyer fra Aukra i sør til Vikna i nord. Regionen strekker seg i et 3-4 mil bredt belte langs fastlandskysten 
og omfatter også de mange større og mindre øyer utenfor. Ytterst i regionens kystlandskaper ligger altså tusener av 
øyer. De fleste er ubebodd, men gir et variert landskapsbilde med rødbrune lyngheier og nakne bergknauser, eller 
ispedd en åpen vegetasjon av myr, vierkjerr og einerkratt i et mosaikkartet landskap. En gang var imidlertid også 
den ytre delen av kysten skogbevokst. Når menneskene slo seg ned her tok de skogen i bruk, bl.a. til ved, redskaper 
og gjerdefang, m.m. Det ble dårlig gjenvekst og øyene fikk det nakne preget man ser i dag. På mange myrer ble 
torven tatt vekk, mens lyngheia ble både brent, slått og beita av småfe sommer som vinter. Kystens kulturlandskap 
er av den grunn ikke bare bygninger og andre faste kulturminner. Det åpne landskapet, som fortsatt eksisterer, 
men som ikke lenger brukes i samme grad, er også et betydelig kulturminne – i endring. 
 
På steder med en lunere beliggenhet, har kruller av rogn, osp, selje og bjørk klart å bite seg fast i urer og 
grønsvær. Barskogen står sjeldent i første linja mot havet, men gir et sterkere preg på enkelte storøyers lesider og 
innover mot fjordene. Særlig i midtre og indre kystdeler har barskogen et godt grep på regionen, stedvis naturlig, 
men vel så ofte pga omfattende planting av både furu, gran og sitkagran. Her har snaue lier og lynghei gradvis 
endret farge mot barskogens blå-grønne. 
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Mange steder har dette ført til en betydelig landskapsmosaikk med arealer valgt til skog og arealervalgt til lysåpen
beitehei. Arealer hvor man derimot ikke har noen formening om hva man vilha, gjennomgår en gradvis fase med
forbusking, noe som allerede er svært utbredt. Det gjør atmange utmarksområder, særlig i de midtre regiondeler
har et ”busk-rufsete” preg. Slike buskheiområderkan hevdes å være ”ute av balanse”, da fullvoksen skog enda
ikke er ordentlig utviklet.

Sammen med myriader av øyer og de ytre kystdelers snaue preg, er det særlig de mange og ulike kulturmiljøer som
først og fremst gir regionen sjel og særpreg. Karakteristisker mange og kjente fiskevær som for bare 50 år siden til
sammen huset tusener av mennesker. De fleste ble fraflytta, ofte med offentlige midler, på 1960, -70 og -80-tallet.
Nå er de feriested og turistattraksjon. Typisker også gamle fiskebondebruk med hus og løe over små engstykker
ned mot et naust hvorfra ”innmarka” fortsatte langt ut mot åpent hav. I dag er regionen sterkt modernisert, og
atter i ferdmed å stabilisere seg. Regionen vil likevel alltid forbli noe todelt, dvs med en ytre og til delseksklusiv
fraflytta del, og en indre del med en godt utviklet samferdsel tilknyttet fastlandet.

Figur 1: Utsnitt av NIBIOs kart over landskapsregioner i Norge. Landskapsregion 24–
Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag – er vist med blek rosa farge. Underregion i
tiltaksområdet er 24.05: Ytre Hitra. Pila viser hvor planområdet ligger.

2.2.1 Vurderingskriterier

Vegvesenets håndbok V712 har en tabell med parametere som er viktige for verdivurderingene for
temaet «landskapsbilde». I tabellen nedenfor er en del av kriteriene opplistet.

Figur 2: Verdisetting av landskapsbilde – matrise fra håndbok V712
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2.3 Landskapsbildet på Sørøyan 

 

Kort beskrivelse.  

Planområdet ligger i hjertet av landskapsregionen som er beskrevet ovenfor, og inneholder flere av 

de landskapstrekkene som er nevnt. Tiltaket er foreslått lokalisert til øygruppen Uttian, som består 

av at stort antall øyer, holmer og skjær. Området har store områder med strandsoner, og 

terrenget ligger generelt lavt i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myrer 

og kystlynghei. Myrene dominerer, men på tørrere steder er lyngen vanlig. Ellers er det noe 

trevegetasjon i søkkene i landskapet, samt grupper med innplantet bartrær. Området har store 

områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 451 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som 

forbinder Uttian med Fastfrøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsøya og Litlsørøya. Mellom 

disse øyene ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort vegfylling. Vegfylling er det 

også over det litt bredere sundet mellom Litjsørøya og Uttian i vest. Strandsonen i området er 

preget av oppsprukket fjell: I buktene er det stedvis grus og sand. Bortsett fra fylkesvegen og en 

kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på Litjsørøya er planområdet lite berørt av 

landskapsinngrep. 

 

 

 

Figur 3: Planområdet sett mot vest fra brua over Ellingsundet 
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Figur 4: Samme motiv som fig. 3, men med annet utsnitt. 

 

 

 

 

 
Figur 5:  Planområdet på Ellingsøya og Litlsørøya sett fra Frøya næringspark i forgrunnen.  

 

2.3.1 Verdi av landskapsbildet – Sørøyan 

Av beskrivelsen ovenfor (3.1.2) framgår det at landskapskvalitetene i planområdet er typiske for 

landskapsregionen, og at området ikke inneholder landskapselementer eller delområder hvor 

landskapskvalitetene er av spesiell verdi. Disse øyene er likevel viktige landskapskomponenter i 

dette området fordi de danner en visuell landforbindelse over Dyrøysundet. Vi mener derfor at 

landskapsverdien i tiltaksområdet bør settes til middels +. 

 
Verdi:             Uten betydning          Noe         Liten          Middels          Stor          Svært stor 
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2.3.2 Detaljregulering 

 

2.3.2.1 Eksisterende planer 

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle planområdet for Uttian næringsområde vist som grønt 

(Landbruk-Natur-Friluftsliv – LNF). Sør for fylkesveg 451 og like inntil planområdet er det imidlertid 

satt av et areal for framtidig industri (figur 6). Dette området er i dag uaktuelt for denne type 

arealbruk. Dette betyr at vi må vurdere landskapsvirkningen av reguleringsplanen uten å ta hensyn til 

allerede vedtatt – men ikke realisert - arealbruk.  

 

 

 
Figur 6: I kommunedelplanens arealdel er det på Sørøya avsatt et areal til industriområde sør 
for fv. 451 (lilla farge). Planområdet for den aktuelle reguleringsplanen er vist med blå oval. 

 

2.3.2.2 Uttian næringsområde. 

Forslaget til detaljreguleringen forutsetter at hele arealet som ligger nord for fylkesveg 451 - mellom 

Ellingsundet i øst og Uttian i vest – sprenges ned til kote 3 og at det planeres ut et område som er ca. 

80 meter bredt og mer enn 400 meter langt. Kaifronten i nord blir liggende ca. 20 meter lenger ut i 

sjøen enn der dagens strandlinje går lengst ut mot nord. Foruten nødvendige veganlegg og 

uteområder planlegges det oppført næringsbygg med inntil 12 meter mønehøgde. I dag ligger 

høyeste punkt på Ellingsholmen ca. 6 meter over havet. Dette er toppen av vegfyllingen ved 

brukaret. Mønehøgden på byggene blir altså ca. 10 meter høyere enn dette. Dagens landskap nord 

for brua blir borte og den smale vegfyllingen over sundet mot Uttian blir erstattet av en bred utfylling 

med vegkryss for adkomst til næringsområdet. Det vises til plankartet på figur 7 og enkle 

illustrasjoner fra terrengmodell, figur 8, 9 og 10. 
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Figur 7: Forslag til reguleringskart for Uttian næringsområde. 
 
 

 
Figur 8: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra nordvest 

 

 
Figur 9: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra fv. 451 og planlagt fylling i sundet mot 
Uttian. 

Ellingsholmen 

Litlsørøya 
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Figur 10: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra Dyrøya.  

 

2.4 Reguleringsplanens påvirkning på områdets landskapsbildet. 

Nedenstående vurderinger er basert på en gjennomgang av foreliggende forslag til plankart, 

illustrasjoner og planbestemmelser.   

 

Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 

landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 

næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil 

den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesveg 

som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens naturlandskap med 

brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. 

Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse.  

 

For landskapet i selve tiltaksområdet vil tapet av strandsonene og oppfyllingen i sundet mot Uttian 

være negativt. Litlellingsundet vil også bli borte.  

 

Nærvirkningen og halvnærvirkningen av tiltaket vil i hovedsak angå vegfarende langs fv. 451 og de 

nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset.  

 

Fjernvirkning 

For områdene i den sørligste bebyggelsen i Dyrøy og områdene nord for Frøya næringspark vil en få 

en større avstand til tiltaket. Fra disse områdene vil det i hovedsak være næringsbyggene som vil gi 

negativ påvirkning på landskapsbildet.  

 

Påvirkning – oppsummering og konklusjon 

Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette tiltaket, mener vi at 

reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en påvirkning som forringer landskapet. 

 

Påvirkning:  

Ødelagt / sterkt forringet Forringet  Noe forringet Ubetydelig endring            Forbedret 
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2.4.1 Konsekvenser for landskapsbildet 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte verdi 

og påvirkningen som tiltaket medfører. Med de vurderte parametere for verdi (middels +) og 

påvirkning (forringet) vil vi få en konsekvens for landskapsbildet som er negativ for 

landskapsbildet ( - -)                        

                                                                                           
                                                              
               

2.4.2 Skadereduserende tiltak  

Med den lokalisering som dette prosjektet har er det vanskelig å se tiltak som vil kunne redusere de 

negative konsekvensene vesentlig. Dette kommer av at beliggenheten er meget krevende i dette 

landskapsrommet. En redusering av de foreslåtte høgder på bygningene vil bety noe, og det 

samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre. Ellers er det lite spillerom for andre 

tiltak som monner noe.  



Alternative lokasjoner for Skarsvaag Boats og Servicebrygga 

 

For vurderinger som gjøres av Frøya kommune av lokalisering av næringsareal, er det flere forhold som 

evalueres: 

1. Behov / ikke behov for sentrumsnær lokalisering 

2. Behov / ikke behov for sjønær lokalisering 

3. Varianter av disse 

For virksomheter som både Skarsvaag Boats og Servicebrygga, er behovet for delvis sentrumsnær 

lokalisering til stede. De har virksomheter, der det legges opp til utsalg, noe som gir en naturlig 

lokalisering på strekningen Flatval – Hellesvik. Behovet for lokalisering på Sistranda med utsalg anses 

ikke som det mest avgjørende. 

Spesielt for Skarsvaag Boats, er behovet knyttet til produksjon av båter. Flere leveranser skjer sjøveien, 

kunder kommer sjøveien, for reparasjon og vedlikehold av båter. Lokalisering med tilgang til sjøen er 

avgjørende for videre utvikling av virksomheten. Videre er lokaliseringen på Uttian «i leia» med tanke 

på effektiv tilgang for kundene. 

For Servicebrygga er det fremst Frøya Bryggeri sine planer som krever sjønær lokalisering. De er i behov 

av utvidelse av eksisterende linje og de planlegger også flere linjer/ flere produkter. I tilknytning til 

bryggerivirksomheten planlegges areal for kunder – innen- og utendørs, der muligheten for å komme 

dit sjøveien er et stort pluss. 

Det er vurdert flere alternative lokasjoner for etablering; 

Utvidelse av eksisterende: Ingen av interessentene har muligheter for utvidelse på eksisterende 

lokaliteter 

Nordhammarvika / N1: Tidlig i prosessen var utvidelse av Nordhammarvika en mulighet som ble 

vurdert. Det har vært prosesser rundt utvidelse i Nordhammarvika – N1 og N2 – tidligere, noe som 

også har møtt motstand fra naboer, som ledet til at kommunen la ned prosjektet. I senere tid har 

kommunen fokusert på område N1. Med de behov Skarsvaag Boats har, kreves gode havneforhold. På 

område N1 så man snart behov for molo, et kraftig fordyrende tiltak. Behovet for molo grunnet strøm- 

og vindforhold. Tidsaspektet ble også vurdert. 

Skarpneset: Frøya kommune har et ferdig regulert næringsområde på Skarpneset. Kommunen har 

vedtatt at det må en større aktør på banen innen man starter utvikling av området. Det er også 

rekkefølgekrav knyttet til etableringen av området, noe som gjør at tilgang til sjø ikke er tilstede på 

mange år. Område i sjø, med etablering av dypvannskai skal bl a for-belastes i flere år. 

Uttian: Området er egnet for etablering av et næringsområde. Det ligger forholdsvis sentralt, nær 

Sistranda, med tanke på kunder og tilgang til virksomhetene. Området ligger «i leia», noe som er 

positivt for interessentene, med tanke på tilgang fra sjø-siden. Det er gode naturlige havneforhold, der 

behov for bygging av molo ikke er til stede.  

 



Vurdering etter NML §12  
 

Det er gjennomført en vurdering av lokalisering for tre ulike næringsområder på Frøya. Disse 

områdene vises på kartet nedenfor. Dokumentet omtaler næringsområder for Uttian, 

Nordhammarvika nord og Skarpneset.  

 

Figur 1. Lokalisering av næringsområdene 

Valg av lokalisering skal skje etter en samlet vurdering av naturmangfold og økonomiske forhold og 

gi de beste samfunnsmessige resultater. Dette er i dette avsnittet gjort en vurdering av planområdet 

på Uttian i forhold til to andre alternative lokaliseringer av områder som er regulert til industriformål 

på Frøya. Diskusjonen er gjennomført fordi Fylkesmannen har grunn til å tro at tiltaket kan 

gjennomføres på en måte som er mindre skadelig for naturmangfoldet uten at dette kan gå 

nevneverdig på bekostning av tiltakets effektivitet og kostnadsramme. Best mulig lokalisering kan 

innebære at man velger den plassering som medfører minst negative konsekvenser for 

naturmangfold. I det følgende er Uttian, Nordhammarvika sør for Sistranda og Skarpneset sørvest 

for Skarsvåg presentert som alternative planområder.  

Skarpneset har størst konsekvens med middels negativ konsekvens på grunn av at ei naturbeitemark 

blir sterkt berørt. I tillegg blir kystlynghei berørt av utbygging. Viktig fauna og en skjellsandforekomst 

av stor verdi blir lite berørt.  

Uttian og Nordhammarvika har begge liten negativ samlet konsekvens for naturmangfold. Uttian har 

størst verdi (stor verdi), men blir lite berørt i forhold til skjellsandforekomster. Nordhammarvika har 

liten verdi for naturmangfold, men middels konsekvens. I forhold til eventuelle usikkerheter om 

hubro og fugl generelt kan bli berørt på Uttian av utbyggingen vil Nordhammarvika trolig medføre 

minst skade for naturmangfoldet ved utbygging. I tillegg blir fuktig kystlynghei, og kystmyr med 

redusert/liten verdi berørt på Uttian. 
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Verdivurdering, omfang og konsekvens for Uttian 
 

 

Figur 2. Varslet plangrense ved oppstart av planarbeid, Uttian næringsområde 

Det ble gjennomført en konsekvensutredning for naturmiljø for planområdet sommeren 2019.  

Verdivurdering 

Flora og naturtyper 

Planområdet på land besto dominerende av torvtekt myr og fukthei av liten verdi på grunn av 

opprinnelig torvtaking. I sjøen-havbunn ble det avgrenset fire lokaliteter som ble verdivurdert. Dette 

var tre skjellsandlokaliteter og et gyteområde for torsk. Samlet sett vurderes verdiene for tema 

naturmangfold til å være svært stor. Dette på grunnlag av de tre skjellsandlokalitetene. 

Fauna 

Planområdet lå nært vei og bro og det var av liten verdi som hekke- eller leveområder for fugl. I 

sjøen nært planområdet var det flere registreringer av blant annet siland, ærfugl, storskarv, hegre og 

gråmåke.  

Omfang 

Omfanget for skjellsandforekomstene vil bli små. Skjellsandforekomstene ved Frøya er svært store 

og blir bare marginalt berørt av planområdet og tiltakene.  

Omfanget for faunen regnes som liten da nedbygging og utfylling i sjø foregår mot nord og berører i 

liten grad arealer der fugl er registrert.  

Konsekvens 

Det ble gjort en samlet vurdering av registrerte naturverdier og gitt tiltaket konsekvens liten negativ. 

  



Verdivurdering, omfang og konsekvens for Nordhammarvika 
 

 

Figur 3. Varslet plangrense ved oppstart planarbeid for Nordhammarvika nord 

Det ble gjennomført kartlegging av naturmiljø for arealet som planlegges som industriområde i mai 

2009. Registreringsområdet omfattet arealene langs sjøen mellom Nordhammarvika og Melkstaden 

langs østsida av Frøya – sør for Sistranda.  

Det ble ikke registrert prioriterte naturtyper innenfor selve planområdet slik det var avgrenset i 

planprogrammet. Det ble ikke registrert sjeldne eller rødlistede planter eller kryptogamer. En 

lavlandskilde av lokal verdi ble funnet like sør for planområdet. Når det gjelder naturtyper og flora 

synes det derfor å være snakk om små naturverdier i planområdet eller inntil planområdet. 

Det er noe større kvaliteter knyttet til fuglefaunaen i og inntil planområdet, med hekking av sjøfugl 

på Hammarbergskjæret og en liten måkekoloni rett sør for planområdet. De norske ansvarsartene 

bergirisk (som også er rødlistet som nær truet), rødstilk, svartbak og skjærpiplerke hekker trolig 

spredt i området. Det er imidlertid lite som skiller planområdet fra andre lyngheiområder ned mot 

strandområdene for øvrig på Frøya. Dette gjelder trolig langs Trøndelagskysten generelt. 

Med bakgrunn i det overnevnte vurderes konsekvensgraden til liten negativ for både flora og fauna. 

 

  



Verdivurdering, omfang og konsekvens for Skarpneset  
 

 

Figur 4. Planområde, Skarpneset ca. 70 daa 

 

I forbindelse med en reguleringsplan som tilrettelegger området for industri ble det gjennomført en 

konsekvensvurdering av reguleringsplanen i juni 2012. 

Verdivurdering 

Av naturtyper ble det avgrenset en naturbeitemark av lokal verdi og skjellsandforekomster av svært 

stor verdi innenfor planområdet 

Bortsett fra naturbeitemarka var floraen i området fattig lyngvegetasjon, og representerte ikke noen 

spesiell verdi med hensyn til biologisk mangfold.  

Når det gjelder faunaen er det registrert grågås i eller ved utbyggingsområdet, og det er mulig den 

bruker naturbeitemarka som beiteområde. Det er også registrert tjeld i området, men ev. 

hekkesteder er ukjent. En kjenner ellers ikke til at dette området har noen funksjon for vilt.  

 

Omfang 

Omfanget regnes til lite negativt for arealet med lyngvegetasjon.  

Omtrent halvparten av den registrerte naturbeitemarka vil bli ødelagt ved en utbygging slik den er 

planlagt. En må da regne med at beitingen vil opphøre på resten av beitemarksarealene. En 

eventuell utvidelse av tiltaksområdet vil trolig ødelegge resten av beitemarka. Omfanget er stort 

negativt. Skjellsandlokaliteten vil bare berøres marginalt ved en utfylling i sjøen. Omfanget regnes til 

lite negativt/ubetydelig.   

Omfanget for faunaen regnes som lite negativt.  



Konsekvens 
Samlet konsekvens for flora, fauna og prioriterte naturtyper er middels. 

Flora og vegetasjon  

Vegetasjonen vil selvsagt være permanent ødelagt på de bebygde og opparbeidede områdene. Med 

unntak av naturbeitemarken vil omfanget for verdifull natur bli lite negativt.  

Prioriterte naturtyper  

Omtrent halvparten av den registrerte naturbeitemarken vil bli permanent ødelagt. Trolig vil beiting 

av resterende beitemarksareal opphøre. Omfanget for denne regnes som stort negativt.  

En eventuell utfylling i sjø slik det er skissert vil bare få en marginal påvirkning på 

sandskjellokaliteten. Omfanget regnes som lite/intet for skjellsandlokaliteten. 

Fauna  

Omfanget for faunaen vil i stor grad være avhengig av hvilken industriaktivitet som ev etableres. En 

legger til grunn at det vil bli økt ferdsel og støy i området. En regner med at Skarpnesvatnet fortsatt 

vil kunne brukes som overvintringsområde for sangsvaner, da det ligger forholdsvis skjermet for det 

planlagte industriområdet. Ut over dette er det ikke registrert verdifulle forekomster av vilt i 

området, og en regner derfor omfanget for verdifulle naturverdier som lite negativt.  

 

 

Samlet verdi, omfang og konsekvens for Uttian, Skarpneset og Nordhammarvika 
 

Lokalitet Verdi Omfang  Konsekvens 

Uttian Stor lite Lite negativ 

Nordhammarvika Liten Middels negativ Lite negativ 

Skarpneset Middels Middels negativ Middels negativ 
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Frøya kommune 
 

Informasjonsmøte planoppstart Uttian Næringsområde 
 
DATO:    mandag 17.03.2019 
TID:    18:00  
STED:    Kommunestyresalen 
 
TILSTEDE: 
 
Lillian Bremnes Hilde Hegnes Olaf Reppe 
Ellinor Helgesen Lene Reppe Vatn Kjell A. Madsvåg 
Randi Johansen Erik Bårdseng Rita-Elin Hovde 
Svein Burø Håkon Aas Alfhild Midtsian 
Oddrun Bogstrand Arnt Myrseth Lars A Vavik 
Svein Bogstrand Geir Antonsen Ketil Espnes 
Lasse Reppe Stig Rune Svendsen Steinar Ervik 
Øivind Skjeggestad Harald Lassen  
 
Fra Frøya kommune:  Tina Eltervåg 
    Nils Karlsen 
Fra Rambøll:   Christian Furuly 
 
 
 

 Kort innledning ved Nils Karlsen 

 Presentasjon av plan-oppstart ved Christian Furuly 

 Spørsmål og innspill 

Flere spørsmål ble stilt og besvart. Spørsmålene berørte områder som: 
 

 Utsikt, både fra Uttian bru og fra grendene på andre siden av Ellingsundet 

 De økonomiske forutsetningene for utvikling av et relativt lite næringsområde 

 Hva skjer med bunnforhold i Madsvågen 

 Krav til uteområder i næringsområdet – ikke oppstillingsplass for containere 

 Alternative næringsareal i kommunen 

 Næringsareal i nærhet av boligområder 

 Uttian bru - tilstand 

I etterkant av møtet, har vi fått flere innspill fra deltakere og andre. De blir presentert i sin helhet 
(under), uten kommentarer. De er innspill som Rambøll tar med seg i videre prosess. 
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1. Takk for flott møte i går.  Jeg er for dette prosjektet, men på grunn av bruens utforming med 

kun et kjørefelt og ingen gangvei mener jeg at man bør se på andre løsninger på fast Frøya. 

Som et minimum bør bruen få lysregulering, skilt med max belastning og gangvei 

2. Viser til Forvaltningslovens §17 og vil med dette be om at følgende utredes: 

 Strømmåling etterfulgt av -modellering i regi Åkerblå eller tilsvarende for å simulere 

endring i strømbildet som følge av fysiske tiltak. Det er en tydelig nord-sør 

strømretning i sundet, men jeg vil anta at det fysiske tiltaket vil ligge i en bakevje i 

strømbildet. Det kan føre til akkumulering av uønsket påvirkning i området. 

 Kartlegging og påvirkning av bentiske forhold i influenssonen til aktøren(e) (0-prøve 

MOM-C eller tilsvarende); herunder påvirkning av utslipp av kjemiske substanser til 

resipienten holdt opp mot strømmodelleringen etter fysiske tiltak. Jeg vil for øvrig tro 

at ut ifra tiltakets størrelse og at det er betydelig båttrafikk i området at kjemiske 

prøver av sedimentet vil uavhengig bli krevd av Fylkesmannen og dermed legge 

tiltaket også inn under forurensingsloven i tillegg havne- og farvannsloven og plan- og 

bygningsloven.  

 Viser videre til Vanndirektivet og kravet om at vannkilde ‘Sistrandsva’ – 

Vannforekomstid 0321000031-33-C skal ha tilstand ‘god’. Presisjonen på målingen er 

lav og informasjon mangler. Kjemisk tilstand i vannkilden er ukjent. Miljømål for for 

vannkilden er ‘god’ for økologisk og ‘god’ for kjemisk. Ber om at tilstand kartlegges og 

utslipp fra aktørene vurderes opp mot Vanndirektivet og dette kravet og miljømålet. 

 Viser til lakseregister.fylkesmannen.no for ‘Madsvågvassdraget’ Vassdragsnummer 

118.11Z som viser ‘redusert’ bestand av sjøørret. Populasjonen er allerede truet og 

redusert. Anmoder derfor om at tiltaket utredes for påvirkning av nærliggende 

‘redusert’ bestand ifm påvirkning av tiltaket under bygging herunder særskilt 

sprenging og tilføring av masse og tiltaket i drift herunder særlig kjemisk påvirkning. 

3. Mine meninger med dette området er: 

 Farleden under brua bør ikke berøres mtp seglingshøyde og bredde 

 Jeg synes det er litt merkelig at området blir utbygd før brua utbedres 

 Gang og sykkel vei Dyrvik-Hellesvik må på plass først 

 Jeg er positiv til en «liten»aktør på nordsiden av veien, men med gode føringer for 

støy,rot,byggehøyde osv.. 

 Det skulle ha vært krav til at eksisterende industriområder blir utnyttet fornuftig FØR 

man spretter et nytt. F.eks: det er ferdig laget området i Hamarvik havn ifbm 

området aqualine disponerer 

 Hverken det gamle frøya havbrukservice bygget eller aqualine driver med ting som 

trenger å være nært en så god havn 

4. Innspill 

 Frøya trenger mere industriareal skal vi utvikle oss videre og fortsatt ha vekst 
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 Det største og beste området med størst utviklings-potensiale ligger på sørsiden av 

veien. – Sats på det 

 Brua er problemet, bygg ny lavbru – fyll ut på begge sider og bygg en enkel bru høy 

nok for sharker. Går ingen rutebåter der lenger 

 Fylkeskommunen må jo bygge ny bru snart uansett eller bruke mye på vedlikehold, 

så sjekk hva ei ny lavbru vil koste og få til en 50/50 løsning med fylket 

 Hvis dagens bru skal stå så lenge bør gang og sykkelvei henges på siden av brua 

 Brua bør også bli lysregulert 

 Det bør være gang og sykkelvei med belysning fra Uttian-krysset og hele langstrekket 

til 60 skilt 

 Ikke ødelegg området det lille området med rot, men still krav til ryddighet – samle 

alt rot innomhus 

 Ett næringsområde i nærhet til boligområder kan også være positivt, for da kan 

ansatte gå eller sykle til jobb (miljø) 

 Legges næringsområdet langt unna, må alle bruke bil på Frøya for det går ingen buss 

5. Innspill 
 Strømningsforholdene må undersøkes. 

 Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  

 Det ønskes lysregulering på brua. 

 Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et.  

 Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil 

ha.  

 Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling 

burde stein langs sjø stables. 

6. Innspill og spørsmål på næringsområde ved Uttian bru. Uttian næringsområde 

 I forhold til at Uttian bru er nedklassifisert, har den vektbegrensning? Kommer det 

skilting om at den tåler mindre enn før? Og er det forsvarlig med ennå mer belastning 

tatt i betraktning levetid og at den er nedklassifisert? Sett i lys av Knarrlagsund bro 

som er bygget i samme tidsperiode, som opplever nå omlasting av biler for å kunne 

kjøre over er dette noe som må tas i betraktning. 

 Det er til tider mye trafikk på brua, det er helt nødvendig at den må ha trafikklys og 

sikring for gående og syklende. 

 Og er det forsvarlig å sprenge ut masser rett inntil en brukonstruksjon som er såpass 

svekket?  

 Uttian Utviklings område har nå ett område rett ved Uttian bru, som heter 

Storbåtbukta, samt Reidar Furbergs område ved Sørøyan, der er det inntegnet ca 120 

boliger og hytter som medfører trafikk og også myke trafikanter som gående og 

syklende, samt barn i skolealder, hva er hensyntatt i forhold til dette? Da tenker jeg 
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på trafikksikring og sikring av ett næringsområde, gang og sykkelfelt må i så måte 

være ett krav til ett slikt industri område. 

 Det ser ut som på planen at det skal foregå ei utfylling uti sjøen fra Dyrviksundet 

Østre og mot Klauvaneset. 

 Er det hensyntatt at dette er en meget trafikkert og etablert skipslei, og da for båter i 

relativ stor størrelse ( oppdrettsbåter, større servicefartøy etc), en begrensning i 

leden vil  føre til stor fare i forhold til skipstrafikk da det i dag er mange båter som 

ikke kan passere hverandre i trangeste passasjen. En slik utfylling av fyllmasser og 

etablering av kai i forbindelse med det, er det godkjent av kystverket? Dette er ett 

tiltak som er til hinder for ferdsel i farvannet i og rundt farvannet , og seilingsrute 

forbi. Bygg inntil bru kar mot sjø må ikke skje da dette er viktig for visuell  navigering 

og evt. kommunikasjon for møtende trafikk. 

 Strømningsforhold, leien under og forbi Uttian bru har ett sterkt strømskifte av 

tidevann, hva er konsekvensene av å endre dette i forhold til omliggende områder 

f.eks marina i Madsvåg, sandoppbygging, endrede strømforhold etc.? Viss sundet 

bygges igjen vil det før til mere strøm mot marina på andre side. Det var antydet 

problemer med dette. 

 Det er i dag gyteområder for kysttorsk som er svært stedbunden og under press, er 

dette hensyntatt? Det er en fiskerik plass i området også for andre fiskearter. 

 Naturfauna, Gråhegren som er en fredet art, er tallrik akkurat i det området 

næringsområdet planlegges, hva er konsekvensene av å fjerne den fra sitt naturlige 

habitat? Blir natur hensyntatt? Det observeres også daglig havørn, grågås ( under 

sesong), ærfugl, oter, falk i spesielt området rundt der. Naturmangfold bør veie 

sterkt. 

 Det ble nevnt på møtet at det ikke er fyllmasser nok på området, så dette måtte taes 

fra kanskje andre side, det vil si der det er tatt ut litt masse på fra før av, betyr det at 

det såret av sprengt område blir da bare enda større og styggere? Og er dette 

innenfor å gjøre, da dette området ikke skulle åpnes?  

 Ett industri område medfører støy, og visuell forsøpling av områder, hva er 

hensyntatt her?  

 Hva er det lagt av føringer i forhold til byggestil? Med tanke på hva som skjedde på 

Siholmen Brannstasjon friskt i minne, legges det føringer at bygg skal utføres slik at 

de har en stil i forhold til kystnær skikk, som Frøya kommune har som krav når det 

gjelder oppføring av naust og brygger? 

 Uttian bru har vært ett stoppepunkt for å ta bilder, ikke få har dette som ett 

utsiktspunkt, hva er konsekvensen av forringelsen av den naturopplevelsen og idyllen 

i forhold til dette, Frøya har markedsført seg som en turistdestinasjon, mange turister 
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stopper faktisk på slike plasser for å ta bilder og opplevelser, ikke for å se kanskje 

ennå noen sandwich konstruksjoner og containere. 

 Det ble antydet en prislapp på dette området på 16-17 mill. Er dette noe som direkte 

legges på aktørene som er tiltenkt området?  

 Området som er på ca 16 mål, ett lite område, er det nødvendig å sprette ett slikt 

område med tanke på at Nordhammervik næringsområde kanskje skal utvides? Viser 

også til at Frøya kommune har kjøpt Skarpneset, samt det Frøya næringspark har 

kanskje ledig areal. Frøya kommune skulle mer samlet næring på større areal, enn å 

spre de rundt øya, 16-17 mill er mye brukt på lite areal. 

7. Innspill 

 Det er observert hubro i nærområdet til planlagt tiltak. Senest primo Mars 2019 – 

anmerker at slike observasjoner ikke blir registrert i artsobservasjoner.no grunnet 

faren for ‘fugle-turisme’. Gråhegre er en av hubroens primære byttedyr. 

Næringsparken vil komme i direkte konflikt med hegrekolonien. Ber om at 

virkningene for hubro kartlegges med fjerning av ‘mat-tilgang’ – det er lite 

virkningsfullt å verne reirplasser om hubro ikke har mattilgang. Det vil ha samme 

virkning – at hubroen forsvinner 

 

8. Innspill 

 I lys av prosessen som pågår med arealplan for grendene Dyrvik, Nesset, Uttian ber 

jeg om innsyn i hvilke løsninger Frøya Kommune jobber med for å fylle et eventuelt 

masseunderskudd ved utbygging av Uttian Næringspark. 

 Med tanke på broens begrensning på 8t og at en eventuell tilkjøring av masse med 

utgangspunkt i andre grender enn de omfattet av arealplansarbeidet dermed vil 

fordyre prosjektet betydelig ber jeg om innsyn i hvilke alternativer som utredes.  

 En eventuelt planlegging av masseuttak som berører grendene omtalt i arealplanen 

bør være tilgjengelig da de vil kunne påvirke dette arbeidet. 

 Jeg må derfor be om transparentet i prosessen. Å gjennomføre arealplansarbeid uten 

at momentet er medtatt vil være svært uheldig. 

 Jeg ønsker å få vite om vi kan forvente 3 eller 2 sår i landskapet i Ellingssundet; 

 Ekspropriasjon og videre nordlig utbygging av Nesset Næringspark. 
 Utbyggingen av Uttian Næringspark 
 Masseuttak i nærområdet? På Uttian for å unngå broproblematikk? 

 

9. Innspill 

Det blir et veldig lite industriområde, vil det være lønnsomt og hensiktsmessig å «ta hull» på et 
område som kan beskrives om en «indrefilet» på Frøya. Når man først har etablert industri i 
området vil det være enkelt å utvide området videre på andre siden av brua, er det en god 
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løsning, jeg er tvilsom til hvor løsningsorientert og langsiktig planen for uttian industriområde er. 
Og det virker totalt sett som en uøkonomisk løsning. I utgangspunktet er jeg svært positiv til 
industri, men det må inn i en helhetlig plan. Og koordineres med annen etablert industri. 
Jeg har en del punkter i tilfeldig rekkefølge som i hovedsak ble nevnt i møtet:  

 Du nevnte at andre siden av brua blir fjernet som aktuelt for industri, at det skal inn i 

arealplanen. Mulig jeg misforsto, men det ble nevnt noe slik, og dette bør inn i referatet. 

 Uttian er et flott område, og det lever rødlistet fuglearter der, Lirype er en av disse. Bør 

være med i en konsekvensutredning. Disse lever tett innpå, og muligens i det aktuelle 

området.  

 Det utøves friluftsliv i området, blant annet står det ofte fiskere under brua som fisker fra 

land. Det bør konsekvensutredes at dette får påvirkning for utøvelse av friluftsliv. 

 Konsekvensutredes og stilles krav til aktørene som etablerer seg, ifbm støy, stråling (f.eks. 

5G er omdiskutert hvis aktøren vil benytte dette), bruk av belysning, hvor høye bygninger 

blir det?  

 Konsekvensutredning for naturtypene, det er registrert skjellsand på havbunnen der. Men 

også et habitat for ørn etc. 

 Konsekvensutredning ved at det kan bli andre strømforhold ved uttianbrua etter at 

utfyllingen er utført. 

 Gyteplasser, kan de bli berørt ved endrede lysforhold, strømforhold, konsekvensutredes. 

 Hvordan stiller man seg til at passasjen ved brua blir snevret inn, tenker på større fartøy. 

Ikke bare dagens bruk av passasjen, men også fremtidig. 

 Brua i seg selv er en svakhet for det nye industriområdet. Det er kostbart å ruste opp 

denne. 

 All den økte trafikken, hele veien fra miljøgata på sistranda, strekning med og uten veilys, 

med og uten god nok sikring for myke trafikanter.  

 Hva gjør man når dette lille industriområdet (verdens minste industriområde på 15 dekar) 

er fullt? Vil man uansett påstarte planleggingen av et nytt industriområde? Er det litt 

korttenkt å ha et så lite industriområde der aktørene ikke har mulighet til å utvide 

virksomheten pga. lokalitetenes beskrankninger. 

 Kommunen bør uansett ha næringstomter i beredskap, dette for nye aktører som vil slå 

seg ned på Frøya.  

 Se på Hitra og det nye området på Jøsnøya på Hitra. Her får de et område hvor all industri 

er samlet, i tillegg er det et trafikalt knutepunt, og det forstyrrer ikke boliger. Frøya får et 

fragmentert industrielt bilde der lokalitetene er spredd på 5 industriområder. Er det 

ønskelig, det kreves mye infrastruktur og unødvendig med kostnad til vedlikehold. Virker 

som man i denne saken tar det enkleste og billigste alternativet. 

 
10. Innspill 



  

 
 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Frøya kommune 
 

 Som en berørt part i forbindelse med tenkt industriområde på Ellingsholmene på Uttian 

så vil jeg si at jeg er sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian! 

 Vi har allerede i dag ett industriområde her på Uttian som ligger på Hestøya og som har 

etablerte bedrifter som Lerøy Midt, Bryggeriet Frøya, Espen Nilsen AS, Reppe VVS, 

Frøyaringen og Aqualine. 

 Hestøya har et stort potensiale for videre utvikling da det ikke er hverken hus eller hytter 

der. 

 En utvikling av Hestøya vil ikke bli til sjenanse for noen slik som et eventuelt 

industriområde på Ellingsholmene vil bli. 

 En videre utvikling av Hestøya som industriområde vil være med på å gi en boost til de 

bedriftene som allerede er etablert der samt at man får samlet bedriftene på et sted i 

stedet for å spre de rundt omkring samt ødelegge fin natur pga av dårlig planlegging.   

11. Innspill 

 I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at det blir tatt hensyn 

til gang vei over Uttibrua.Uttian er et fantastisk turområde som brukes mye av oss som bor 

i nærområde.Med det rike fuglelivet så er det rekreasjon å bevege seg til fots der.Slik det 

er i dag så kan man til nød komme seg over til fots,men med økt trafikk blir dette umulig.Jeg 

foreslår at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien(til Madsvågen) og opp til brua 

og videre ettermontering av gangvei over brua.Jeg kan ikke skjønne at det er tillatt å 

opparbeide et industriområde uten godkjent gang og sykkelvei. 

12. Innspill 

 Kommunen arrangerte et orienteringsmøte ang.Industriområde på Uttian i forrige uke.Der 

ble siste punktet på agendaen som omhandlet "Naturkonsekvenser" oversett eller ikke 

omtalt,pga at møte ble avsluttet.Jeg undrer på om Kommunen har vurdert 

miljøkonsekvenser som feks.Inngrep i terrenget pga.av utfylling av området,det rike 

fuglelivet,mangfoldet i sjøen i Ellingsundet,Madsvågen og rundt Sørøya,hensynet til hytte 

og boligfeltet som naboer og det fine turområdet.Jeg forventer at Miljøavdelinga i Frøya 

Kommune har utarbeidet en rapport på dette og at allmenheten får kjennskap til den. 

13. Innspill - forslag til verneplan for Ellingsundet 

 
 
 
 
 



 
 

Detaljreguleringsplan – Uttian næringsområde (5014201803) 

Merknadsbehandling etter varsel om oppstart 

Det er innkommet 11 høringsuttalelser. 

Her er innspillene delt i: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (6 stk) 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner (4 stk) 

C. Lag og foreninger mv. (1 stk) 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (6 stk)  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Statens vegvesen 
(12.03.2019) 

Eiendommene er tilknyttet fv. 714 med fv. 6476, som blant annet består av 
en bru i dårlig forfatning. Det er ikke planer om å skifte ut brua, eller å 

drive vedlikehold utover det nødvendige. 

Fv. 6476 er en smal veg, hvor det or i dag ikke finnes et trafikksikkert 

tilbud for myke trafikanter. Brua har ett kjørefelt, og møteplass midt på. På 
grunn av bruas kurvatur, kan man ikke se om det kommer bil imot før man 

faktisk er midt på brua.   

Staten vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere 
vært i dialog med Frøya kommune vedrørende Uttian bru og det å legge til 

rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet konkluderte vi med at en 

utbygging på dette arealet kan være akseptabels, da det ikke vil generere 
store mengder trafikk. Det er allikevel ønskelig at det settes av areal til et 

fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

Tas til orientering.  
 

 

 

 
 

 

Det er avsatt byggegrense mot veg på 10 
meter. 



 
Ut fra oppstartsvarselet mener vi planområdet ser noe lite ut med tanke på 
å regulere adkomstveg med siktsoner fra fv. 6476. Vi mener derfor 

planområdet må utvides noe mot øst. Videre ønsker vi at det i det videre 

planarbeid jobbes med en byggegrense mot fv. 6476 som skal være 
minimum 10 meter. Vi minner om at byggegrensen iht. Veglova §30 også 

omfatter parkering, opplag og andre store innretninger. Dette må det derfor 

settes av areal til andre steder innenfor planområdet. 

Planområdet økes for å få plass til siktsoner.  
 

Byggegrense settes til ti meter og det settes en 

bestemmelse på dette. 

NVE (19.03.2019) Generelle innspill.  
Det er viktig å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. På 

reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 

utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Det utformes en geoteknisk rapport  

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 

utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at 

reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er 

godt nok ivaretatt i planen. 

Tas til orientering 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er 

avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 

konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Tas til orientering 

Trøndelag fylkeskommune 

(16.03.2019) 

I gjeldende kommuneplan (arealdelen) er landarealet avsatt til LNF-

formål- I forslag til ny kommuneplan som er sendt på høring med fris 

12.04.2019, inngår planområdet i et større område for næring (200 daa) der 
Trøndelag fylkeskommune har signalisert en innsigelse pga. kapasiteten på 

Uttianbrua.  

 
Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere 

vært i dialog med Frøya kommune vedrørende Uttian bru og det å legge til 

rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet konkluderte vi med at en 
utbygging på dette arealet (på nordsiden av brua) kan være akseptabelt, da 

det vil generere en begrenset mengde trafikk. 

Tas til orientering 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven). 

Bestemmelsene om dette i planen.  



 
Planarbeidet forutsetter utfylling i sjø, vi har oversendt varsel om oppstart 
til NTNU Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi og kulturhistorie som 

skal vurdere om planen kan komme i konflikt med undersjøiske 

kulturminner. 

Tas til orientering.  

Trønderenergi (01.04.2019) Opplyser om at det gåre en 22 kV høyspentlinje innenfor planområdet. 

Denne må hensyntas i prosjektering og gjennomføring. 

Det må gjøres tilpasninger i planen ifht. dette. 

Kystverket (12.04.2019) Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Reguleringen er også bundet til å følge kommuneplanens arealdel. 

Tas til orientering  

Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann a 

01.01.2010. Loven medfører en endring i kommunenes forvaltningsansvar 
og myndighet innenfor egne sjøområder jf. 7 og 9 i ny lov. Tiltak og 

etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og 

farvannsloven § 27. 

Tas til orientering 

Det må hensyntas trygge og farbare sjøareal.  
Kystverkets eget planleggingsverktøy og karttjeneste foreslås benyttet. 

Tas til orientering 

ROS - Vurderinger omkring samfunnssikkerhet og forurensningsfare 

knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 

konsekvensene for næringsinteresser, samfunn og natur må gjennomføres. 

Dette blir vurdert i ROS-analysen.  

Det bør settes krav i bestemmelsene, slik at naturpåvirkninger ikke er et 

kritisk moment i anleggenes levetid. 

Det settes krav i bestemmelsene om at faste 

konstruksjoner kan bygges på minimum kote 
+ 3 

Fylkesmannen i Trøndelag 

(05.03.2019) 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen er 

under revisjon, og behovet for og lokaliseringen av nye næringsareal er av 
de temaene som vurderes i kommuneplanen. Oppstart av 

reguleringsarbeidet bør utsettes til lokaliseringen av nye næringsareal er 

fastsatt i kommuneplanen. 

KPA vil bli vedtatt før reguleringsplanen 



 
Etableringen av et næringsområde som foreslått vil medføre utfylling i sjø 
og store inngrep i landskapet. Det er viktig at slik virksomhet i hovedsak 

skal styres til de arealene som er satt av til formålet i overordnet plan. I det 

videre planarbeidet må det gis en vurdering av alternativ lokalisering av 
næringsområdet, jf. Vurderingene i kommuneplanens arealdel. 

Reguleringsplanen følger overordnet plan 

Det er viktig at det søkes løsninger som reduserer behovet for utfylling i 

sjø, og at det gjøres landskapsmessige tilpasninger for å redusere 

virkningene av inngrepene. 

Det vil bli gjort landskapsmessige vurderinger 

som følger planen 

Sjøområdene ved Ellingsholmene er registrerte som lokaliteter med 

skjellsand. Dette må vurderes nærmere. 

KU naturmangfold har vurdert dette. 

Skjellsandforekomstene vil i liten grad bli 
berørt av tiltaket. 

Av erfaring ser vi at slike næringsareal ved sjøen kan medføre 
støyproblemer for nærliggende bebyggelse på den andre sida av fjorden. 

Det må gjennomføres støyvurderinger. 

Det er gjennomført en støyvurdering som 
viser at ingen boliger ligger innenfor gul 

støysone. 

Når planen kommer på høring, må det fremkomme vurderinger knyttet til 

folkehelsa. 

Folkehelse vurderes i planbeskrivelsen 

Det anbefales at det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene at ROS-

analysen revideres når det kommer på plass hvilken/hvilke bedrifter som 

vil etablere seg på området. 

Tas til orientering  

Området kan potensielt bli berørt av stormflo og havnivåstigning, og det er 

viktig å vurdere konsekvensen av dette og eventuelt avbøtende tiltak. Det 
må dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge naturforhold. Videre ligger planområdet under 

marin grense og det må vises aktsomhet for usikker grunn. Dette gjelder 
utenfor de kartlagte kvikkleiresonene, og spesielt ved utfylling i sjø. 

Det settes krav i bestemmelsene om at faste 

konstruksjoner kan bygges på minimum kote 
+ 3.  

 

 

 



 
B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner 

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Paul Ingar Udtian Sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian. Det er 

allerede et industriområde på Hestøya på Uttian som har etablerte bedrifter 
som Lerøy Midt, Bryggeriet Frøya, Espen Nilsen AS. Reppe VVS, 

Frøyaringen og Aqualine.  

Hestøya har stort potensiale for videre utvikling da det ikke er hverken hus 
ellet hytter der. 

Tas til orientering  

Erik Bårdseng, 19.03.19 Uttian bru bør få lysregulering, skilt med maksimal belastning og gangvei Er ikke en del av planområdet  

Lars A Vavik, 19.03.19 Viser til forvaltningslovens §17 og vil med dette be om at følgende 

utredes: 
 

Strømmåling etterfulgt av modellering i regi Åkerblå eller tilsvarende for å 

simulere endring i strømbildet som følge av fysiske tiltak. Det er en tydelig 

nord-sør strømretning i sundet, men jeg vil anta at det fysiske tiltaket vil 
ligge i en bakevje i strømbildet. Det kan føre til akkumulering av uønsket 

påvirkning i området. 

Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 

Kartlegging og påvirkning av bentiske forhold i influenssonen til 
aktøren(e= (0-prøve MOM.C eller tilsvarende); herunder påvirkning av 

utslipp av kjemiske substanser til resipienten holdt opp mot 

strømmodelleringen etter fysiske tiltak. Jeg vil for øvrig tro at ut i fra 

tiltakets størrelse og at det er betydelig båttrafikk i området at kjemiske 
prøver av sedimentet vil uavhengig bli krevd av Fylkesmannen og dermed 

legge tiltaket også inn under forurensningsloven i tillegg havne- og 

farvannsloven og PBL. 

Det gjennomføres en søknad om tillatelse til 
utfylling i sjø. Det blir gjennomført 

undersøkelser og en rapport beskriver de 

relevante utfordringene. 

Viser videre til Vanndirektivet og kravet om at vannkilde «SIstrandsva» - 

Vannforekomstid 0321000031-33-C skal ha tilstand «god». Presisjonen på 

målingen er lav og informasjon mangler. Kjemisk tilstand i vannkilden er 

ukjent. Miljømål for vannkilden er «god» for økologis og «god for 

Iht. «Vannforskriften paragraf 4: Miljømål for 

overflatevann: Tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god 



 
kjemisk. Ber om at tilstand kartlegges og utslipp fra aktørene vuderes opp 
mot Vanndirektivet og dette kravet og miljømålet. 

økologisk og god kjemisk tilstand.» 
Vannforekomstene som berøres ved dette 

tiltaket er ikke klassifisert iht veileder 

02:2018 
Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre 

slike undersøkelser i dette stadiet i prosessen. 

Dette vil være opp til FM å vurdere på et 

senere tidspunkt (for eksempel kan det 
komme krav til industriene i framtiden). 

Viser til lakseregister.fylkesmannen.no for «Madsvågvassdraget» 

Vassdragsnummer 118.11z som viser «redusert» bestand av sjøørret. 
Populasjonen er allerede truet og redusert. Anmoder derfor om at tiltaket 

utredes for påvirkning av nærliggende «redusert» bestand ifm. Påvirkning 

av tiltaket under bygging herunder særskilt sprengning og tilføring av 

masse og tiltaket i drift herunder særlig kjemisk påvirkning. 

Madsvågvassdraget (ligger sørvest for 

området) kan berøres av tiltaket. 
Det vil være opp til FM å avgjøre om det er 

nødvendig med forundersøkelser og 

etterundersøkelser. 

Lars Vavik, 30.03.19 Forslag til verneplan for Ellingsundet.  

Strømmen bidrar til et svært nærings- og oksygenrikt miljø med stor 

artsrikdom, der artene lever tettere enn noen andre steder langs fast-Frøya.  
Det ønskes en verneplan for Ellingsundet og Ellingsholmen for å ta vare på 

et marint naturområde som kan tjene som referanseområde for forskning 

og overvåking. 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 



 
C. Lag og foreninger  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Nesset Grendalag  Utbygging av næringsarealer på Uttian vil generere trafikk inn i en svært 

trafikalt utfordrende strekning av fylkesvei 714 mellom gangveiens slutt 
på Dyrvik til krysset i bunn av Hellesvik-bakken.  

Dersom man ser hvordan sektormyndighet Statens Vegvesen opptrer i de 

tilfeller hvor de er bedt om å uttale seg i ulike byggesaker ser ikke 
Grendalaget at etablering av næringsområder så tett på strekningen kan 

behandles annerledes enn boligsaker så lenge nødvendig infrastruktur ikke 

er på plass for å sikre gående og syklende trafikanter.  

Grendalaget trekker fram tre saker. Hvor Statens vegvesen ikke flere 
avkjørsler på strekningen, siden de ikke ønsker gang- og sykkeltrafikk på 

langs og på tvers av fylkesvegen og flere avkjørsler som hindrer 

gjennomgangstrafikken. 

Statens vegvesen ønsker at gjennomgangs-

trafikken skal prioriteres på strekningen. I alle 
tilfellene som nevnes i innspillet er det 

søknader om avkjørsel til bolig eller 

oppføring av bolig. Det er større krav om at 
det er gode gang- og sykkelløsninger for 

boligeiendommer enn det er til 

næringstomter.  Regulerings-planforslaget 

gjør at gjennomgangs-trafikken øker noe, men 
det blir ikke flere avkjørsler på strekningen. 

 

Innspill fra folkemøte 18.03.2019 

Innspill Kommentar/behandling i planen 

Farleden under brua bør ikke berøres mtp seglingshøyde og bredde  

Brua bør utbedres før området utvikles  

Gang og sykkel vei Dyrvik-Hellesvik må på plass først  

Strømningsforholdene må undersøkes. Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 



 
Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  

Det ønskes lysregulering på brua.  

Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye 

området vil ha.  

Dette er beskrevet i planbeskrivelsen.  

Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, 

høyde og visuelle inntrykk. Ved utfylling burde stein langs sjø stables. 

 

I forhold til at Uttian bru er nedklassifisert, har den vektbegrensning? 
Kommer det skilting om at den tåler mindre enn før? Og er det forsvarlig 

med ennå mer belastning tatt i betraktning levetid og at den er 

nedklassifisert? Sett i lys av Knarrlagsund bro som er bygget i samme 
tidsperiode, som opplever nå omlasting av biler for å kunne kjøre over er 

dette noe som må tas i betraktning. 

Nei, det blir den ikke. Se rapport Uttibrua 
som vedlegg til plandokumentene 

Er det forsvarlig å sprenge ut masser rett inntil en brukonstruksjon som er 

såpass svekket? 

Brukonstruksjonen har skader som fører til 

armeringskorrosjon som vil bli verre over tid. 
Sprengning vil i liten grad påvirke dette. 

Uttian Utviklings område har nå ett område rett ved Uttian bru, som heter 
Storbåtbukta, samt Reidar Furbergs område ved Sørøyan, der er det 

inntegnet ca 120 boliger og hytter som medfører trafikk og også myke 

trafikanter som gående og syklende, samt barn i skolealder, hva er 
hensyntatt i forhold til dette? Da tenker jeg på trafikksikring og sikring av 

ett næringsområde, gang og sykkelfelt må i så måte være ett krav til ett slik 

industri område. 

 

Dette blir ivaretatt i reguleringsplan og 
vurdert av sektormyndighetene. Ved utvidelse 

av boligområder, blir det fremstilt krav fra 

sektormyndighetene. 
 



 
Det ser ut som på planen at det skal foregå ei utfylling uti sjøen fra 
Dyrviksundet Østre og mot Klauvaneset. 

Er det hensyntatt at dette er en meget trafikkert og etablert skipslei, og da 

for båter i relativ stor størrelse. 

Det hensyntas og tilpasses i planarbeidet. 

Strømningsforhold, leien under og forbi Uttian bru har ett sterkt 

strømskifte av tidevann, hva er konsekvensene av å endre dette i forhold til 

omliggende områder f.eks marina i Madsvåg, sandoppbygging, endrede 

strømforhold etc.? Viss sundet bygges igjen vil det før til mere strøm mot 
marina på andre side. Det var antydet problemer med dette. 

Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 

Det er i dag gyteområder for kysttorsk som er svært stedbunden og under 

press, er dette hensyntatt? Det er en fiskerik plass i området også for andre 
fiskearter. 

Naturfauna, Gråhegren som er en fredet art, er tallrik akkurat i det området 

næringsområdet planlegges, hva er konsekvensene av å fjerne den fra sitt 

naturlige habitat? Blir natur hensyntatt? Det observeres også daglig 
havørn, grågås ( under sesong), ærfugl, oter, falk i spesielt området rundt 

der. Naturmangfold bør veie sterkt. 

Det er gjennomført en KU av Naturmangfold. 

Punktene som nevnes blir i liten grad berørt 
av tiltaket. 

Det ble nevnt på møtet at det ikke er fyllmasser nok på området, så dette 

måtte taes fra kanskje andre side, det vil si der det er tatt ut litt masse på 
fra før av, betyr det at det såret av sprengt område blir da bare enda større 

og styggere? Og er dette innenfor å gjøre, da dette området ikke skulle 

åpnes? 

Dette er IKKE planlagt. Masse skal hentes fra 

andre områder 
 

Ett industriområde medfører støy, og visuell forsøpling av områder, hva er 

hensyntatt her? 

Det settes bestemmelser om arkitektonisk 

utrykk i forhold til fasade, høyde og visuelle 

inntrykk. 

Hva er det lagt av føringer i forhold til byggestil? Med tanke på hva som 

skjedde på Siholmen Brannstasjon friskt i minne, legges det føringer at 

bygg skal utføres slik at de har en stil i forhold til kystnær skikk, som 
Frøya kommune har som krav når det gjelder oppføring av naust og 

brygger? 

 



 
Uttian bru har vært ett stoppepunkt for å ta bilder, ikke få har dette som ett 
utsiktspunkt, hva er konsekvensen av forringelsen av den naturopplevelsen 

og idyllen i forhold til dette, Frøya har markedsført seg som en 

turistdestinasjon, mange turister stopper faktisk på slike plasser for å ta 
bilder og opplevelser, ikke for å se kanskje ennå noen sandwich 

konstruksjoner og containere. 

Det gjennomføres en landskapsvurdering som 
følger planforslaget.   

Det ble antydet en prislapp på dette området på 16-17 mill. Er dette noe 

som direkte legges på aktørene som er tiltenkt området? 

Frøya kommune arbeider etter 

selvkostprinsippet. Kostnader for 
opparbeidelse av næringsarealer skal betales 

av leietaker/ kjøper av arealet. 

 

Området som er på ca 16 mål, ett lite område, er det nødvendig å sprette 

ett slikt område med tanke på at Nordhammervik næringsområde kanskje 

skal utvides? Viser også til at Frøya kommune har kjøpt Skarpneset, samt 

det Frøya næringspark har kanskje ledig areal. Frøya kommune skulle mer 
samlet næring på større areal, enn å spre de rundt øya, 16-17 mill er mye 

brukt på lite areal. 

Behovene for næringsareal er større en det 

planlagte arealet på Uttian. Behovene er også 

ulike. Noen har behov for næringsareal på 

land, noen sjø-nære areal, noen sentrumsnære 
areal, eller en kombinasjon av dette 

 

Det er observert hubro i nærområdet til planlagt tiltak. Senest primo Mars 

2019 – anmerker at slike observasjoner ikke blir registrert i 
artsobservasjoner.no grunnet faren for ‘fugle-turisme’. Gråhegre er en av 

hubroens primære byttedyr. Næringsparken vil komme i direkte konflikt 

med hegrekolonien. Ber om at virkningene for hubro kartlegges med 
fjerning av ‘mat-tilgang’ – det er lite virkningsfullt å verne reirplasser om 

hubro ikke har mattilgang. Det vil ha samme virkning – at hubroen 

forsvinner 

Det er gjennomført en KU av Naturmangfold. 

Punktene som nevnes blir i liten grad berørt 
av tiltaket. 

Med tanke på broens begrensning på 8t og at en eventuell tilkjøring av 
masse med utgangspunkt i andre grender enn de omfattet av 

arealplansarbeidet dermed vil fordyre prosjektet betydelig ber jeg om 

innsyn i hvilke alternativer som utredes 

Ingen begrensning på 8 tonn. Brua er 
klassifisert til 50 tonn. 

En eventuelt planlegging av masseuttak som berører grendene omtalt i 

arealplanen bør være tilgjengelig da de vil kunne påvirke dette arbeidet. 

 



 
Uttian er et flott område, og det lever rødlistet fuglearter der, Lirype er en 
av disse. Bør være med i en konsekvensutredning. Disse lever tett innpå, 

og muligens i det aktuelle området. 

Det er ikke registrert rødlistede arter ifølge 
KU naturmangfold. Se rapport som følger 

planforslaget. 

Det utøves friluftsliv i området, blant annet står det ofte fiskere under brua 

som fisker fra land. Det bør konsekvensutredes at dette får påvirkning for 

utøvelse av friluftsliv. 
Konsekvensutredes og stilles krav til aktørene som etablerer seg, ifbm 

støy, stråling (f.eks. 5G er omdiskutert hvis aktøren vil benytte dette), bruk 

av belysning, hvor høye bygninger blir det?  

Konsekvensutredning for naturtypene, det er registrert skjellsand på 
havbunnen der. Men også et habitat for ørn etc. 

Konsekvensutredning ved at det kan bli andre strømforhold ved uttianbrua 

etter at utfyllingen er utført. 
Gyteplasser, kan de bli berørt ved endrede lysforhold, strømforhold, 

konsekvensutredes. 

 

Kommunen har valgt at det kun er 

Naturmangfold som konsekvensutredes. 

Denne følger planforslaget.  Inngrepet anses 
ikke som stort nok til i innebære en KU av 

friluftsliv. 

Hvordan stiller man seg til at passasjen ved brua blir snevret inn, tenker på 
større fartøy. Ikke bare dagens bruk av passasjen, men også fremtidig. 

Passasjen skal i liten grad snevres inn. 

Hva gjør man når dette lille industriområdet (verdens minste 

industriområde på 15 dekar) er fullt? Vil man uansett påstarte 

planleggingen av et nytt industriområde? Er det litt korttenkt å ha et så lite 
industriområde der aktørene ikke har mulighet til å utvide virksomheten 

pga. lokalitetenes beskrankninger. 

Kommunen bør uansett ha næringstomter i beredskap, dette for nye aktører 

som vil slå seg ned på Frøya.  
Se på Hitra og det nye området på Jøsnøya på Hitra. Her får de et område 

hvor all industri er samlet, i tillegg er det et trafikalt knutepunt, og det 

forstyrrer ikke boliger. Frøya får et fragmentert industrielt bilde der 
lokalitetene er spredd på 5 industriområder. Er det ønskelig, det kreves 

mye infrastruktur og unødvendig med kostnad til vedlikehold. Virker som 

man i denne saken tar det enkleste og billigste alternativet. 

Behovene for næringsareal er større en det 

planlagte arealet på Uttian. Behovene er også 

ulike. Noen har behov for næringsareal på 
land, noen sjø-nære areal, noen sentrumsnære 

areal, eller en kombinasjon av dette 

 

Se kommentaren om forskjellige behov 
 



 
Som en berørt part i forbindelse med tenkt industriområde på 
Ellingsholmene på Uttian så vil jeg si at jeg er sterkt imot å etablere et 

industriområde i innfallsporten til Uttian! 

I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at 
det blir tatt hensyn til gang vei over Uttibrua. Uttian er et fantastisk 

turområde som brukes mye av oss som bor i nærområde.Med det rike 

fuglelivet så er det rekreasjon å bevege seg til fots der.Slik det er i dag så 

kan man til nød komme seg over til fots,men med økt trafikk blir dette 
umulig.Jeg foreslår at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien(til 

Madsvågen) og opp til brua og videre ettermontering av gangvei over 

brua.Jeg kan ikke skjønne at det er tillatt å opparbeide et industriområde 
uten godkjent gang og sykkelvei. 

 

 

"Naturkonsekvenser" oversett eller ikke omtalt,pga at møte ble avsluttet. 

Jeg undrer på om Kommunen har vurdert miljøkonsekvenser som 
feks.Inngrep i terrenget pga. utfylling av området, det rike fuglelivet, 

mangfoldet i sjøen i Ellingsundet,Madsvågen og rundt Sørøya,hensynet til 

hytte og boligfeltet som naboer og det fine turområdet. Jeg forventer at 
Miljøavdelinga i Frøya Kommune har utarbeidet en rapport på dette og at 

allmenheten får kjennskap til den. 

 

KU naturmangfold følger planforslaget. 

 



Hvem Innspill Rådmannens 
kommentar 

Følger for planen 

Statens 
vegvesen, 
02.07.2019  

Det bør settes av areal til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke 
trafikanter langs planområdet. 
 

 Det reguleres gang- og sykkelveg i 
planområdet. 
 

Adkomstveg bør flyttes slik at den ikke etableres i strid med inntegnet 
byggegrense. Alternativt må det lages en bestemmelse som sier at 
adkomstvegen skal flyttes for eiers bekostning ved behov  for utvidelse av 
fylkesvegen eller etablering av trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 Adkomstveg justeres så den ligger 
utenfor byggegrense på 10 meter 
fra senterlinje veg. 

Trøndelag 
fylkeskommune, 
03.07.19 

Området er begrenset og har få eller ingen utvidelsesmuligheter. 
Landskapsbildet blir vesentlig endret som følge av at området i sjø fylles ut 
og det etableres næringsbebyggelse på området. Slik sett bør en vurdere om 
det er andre områder som er bedre egnet for en slik etablering.  

Frøya kommune har 
begrenset med 
næringsareal til-
gjengelig. 
Utfordringen er at 
noen har sentrums-
nære behov, andre 
sjø-nære, eller begge 
deler. Andre har ikke 
samme behov. Vi må 
ha areal som dekker 
alle behov 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven).  

Tas til orientering Bestemmelse om dette i planen 

En utbygging på dette arealet (på nordsiden av brua) kan være akseptabelt, 
da det vil generere en begrenset mengde trafikk. 

Tas til orientering  

Kystverket, 
12.04.19 

Vi ser av planforslaget og avgrensningen av reguleringsområdet, at dette 
ikke har noen særlig virkning på statlige anlegg eller installasjoner, men at 
det har en viss virkning på Kystverkets forvaltningsmessige ansvars- og 
influensområde. 

Tas til orientering  

Vi kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til vårt 
faglige virke- og interessefelt, som i hovedsak er sjøområdene med 
tilgrensende landareal. Vi ser heller ikke at reguleringen fører med seg noen 
upåregnelige eller negative konsekvenser i det interesseområdet som 
Kystverket er satt til å ivareta. 

Tas til orientering  

Vi oppfatter med dette planframlegget å være gjennomførbart med den 
arealprioritering, tiltaksrekkefølge og vedtekter som det legges opp til i 
forslaget. 

Tas til orientering  



Vi ønsker nok en gang å minne om at det for tiltak i sjø kreves særlig 
tillatelse etter havne- og farvannsloven, herunder etablering 
massedeponeringer i sjø. Det vil kunne stilles særkrav til undersøkelser i 
forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Søknader i sjøområdet vil etter 
det vi kan se av den forvaltningsmessige arealinndelingen, trolig behandles 
og godkjennes av kommunen. 

Det gjennomføres 
arbeid med en søknad 
om utfylling i sjø.  

 

Fylkesmannen i 
Trøndelag, 
05.03.19 

Lokalisering av nye næringsareal 
I dokumentet «merknadsbehandling etter varsel om oppstart» er det sagt at 
«KPA vil bli vedtatt før reguleringsplanen». Vi kan ikke se at dette er riktig. 
Fylkesmannen har vi vår uttalelse til kommuneplanens arealdel fremmet 
innsigelse til det foreslåtte næringsområdet N6 i planen, og denne 
innsigelsen er foreløpig ikke imøtekommet. Dvs. at det fortsatt hefter en 
innsigelse til etablering av næringsareal her. Vi kan heller ikke se at det i 
planbeskrivelsen for detaljregulering Uttian næringsområde er gitt en 
vurdering av alternativ lokalisering av næringsområdet. 

Dette er avklart med 
Fylkesmannen 

 

 Strandsone og utfylling i sjø 
Som omtalt i uttalelsen til varsel om oppstart er kunnskapen om 
naturmangfold i sjø mangelfull. Dette er også omtalt i KU naturmangfold, 
kapittel 5.4. I konsekvensvurderingene er ikke marin fauna og flora 
undersøkt annet enn i fjæresonen, dvs. det er ikke gjennomført en ny og 
mer detaljert kartlegging av skjellsandlokalitetene slik vi har bedt om i vår 
forhåndsuttalelse. Før det åpnes for utfylling i sjø må det fremskaffes mer 
kunnskap om hvilke verdier som vil bli berørt. 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Naturmangfold land 
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og naturmangfold er et 
av de temaene som ligger til grunn for at hensynet til verdiene i 100-
metersbeltet er gitt en egen beskyttelse gjennom § 1-8 i plan- og 
bygningsloven. Planområdet på land består av berg, kledt med myr og 
kystlynghei. Av planbeskrivelsen går det fram at det ikke er gjort egen 
kartlegging av verdiene i dette området, kun basert på tilgjengelig 
informasjon i Naturbasen og i Artsdatabankens artskart. Det er grunn til å 
anta et det tidligere ikke er gjort kartlegging av naturmangfold her, og at 
kunnskapsgrunnlaget av den grunn er dårlig. Før det åpnes for utbygging må 
det bl. a. innhentes kunnskap om det er viktige funksjonsområder for arter 
med stor og svært stor forvaltningsinteresse 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Konsekvensvurdering av naturmangfold  

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning naturmangfold i 

forbindelse med planarbeidet. Utredningen dekker hele det arealet som 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 



er satt av til næringsformål i utkast til kommuneplanens arealdel for 

Frøya kommune som nå har vært på høring (N6 – 254 daa). 

Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet mener denne 

konsekvensvurderingen er mangelfull på flere punkter, og vi er ikke enig i 

konklusjonene i utredningen.  

Kunnskapen om naturmangfold i deler av Frøya kommune er mangelfull. 

Dette er påpekt av Fylkesmannen tidligere, og vi har av den grunn bidratt 

med ressurser for å bedre kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med 

kommuneplanens arealdel som var på høring 2018. Etter det vi kjenner til 

er ikke det aktuelle området vest på Uttian kartlagt. Jf. § 17 i forskrift om 

konsekvensutredninger skal det kreves kartlegging om tilgjengelig 

informasjon er mangelfull: «En konsekvensutredning skal ta utgangspunkt i 

relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige 

forhold, skal slik informasjon innhentes». Informasjon om naturtyper er et 

slikt viktig forhold og siden det ikke er kartlagt naturtyper i området, så 

må slik informasjon innhentes før en beslutning i saken kan tas jf. 

naturmangfoldlovens § 8.  

Av konsekvensvurderingen går det fram at det er gjort en befaring i 

området, ingen ny kartlegging. Det beskrives at området består av fattig 

myr, men ikke hvilken myrtype. Det er flere fattige myrtyper som er 

rødlista (norsk rødliste for naturtyper 2018). Ut i fra flyfoto så overasker 

det oss at det ikke er kystlynghei i området. Det står også i KU-rapport at 

det er kartlagt en strandeng, men det er ikke lagt ved noen naturfaglig 

beskrivelse av denne (naturtyper skal kartlegges og beskrives med 

bakgrunn i metodikk for NiN2 eller DN-Håndbok 13).  

Under kapittel 4.4 Fugl er det vist til de registreringene for området som 

er lagt inn i Artsdatabankens artskart. Det antas at slike åpne, urørte 

kystheier har stor verdi for mange arter både som nærings-/beiteområde 

og som hekkeområde. Med det presset det er på arealene i strandsonen 

det er i Frøya kommune i dag er det viktig å ivareta de områdene som 

fortsatt ligger relativt urørte. Det bør gjennomføres en ny kartlegging av 

fugl i området som et grunnlag for en mer omfattende 

konsekvensutredning i forbindelse med planleggingen av et større 

næringsareal her.  
Under kapittel 5.3 er det gitt en sammenstilling av konsekvensvurderingene, med en 
samlet konsekvens tilsvarende 1 minus ( - ). Med bakgrunn i at det ikke er 
gjennomført ny kartlegging av naturtyper i sjø eller av fugl og at det ikke er gitt en 
vurdering av verdiene av kystlynghei eller av myrområdene på land er vi ikke enig i 



denne sammenstillingen. Før det kan åpnes for etablering av nye næringsareal på 
vestsida av Uttian som foreslått må det gjennomføres en supplerende 
konsekvensutredning. 

 Konklusjon 
Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og et 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av etablering av et nytt 
næringsområde som foreslått fremmes Fylkesmannen innsigelse til 
reguleringsplanen inntil det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere 
konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Helse og omsorg 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak 
også for næringsområder. Krav om universell utforming bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

 Det sikres i en 
reguleringsbestemmelse.   

 Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen ser av vedlagt dokumentasjon og ROS-analyse at denne er 
gjort godt metodisk og gjennomført. Fylkesmannen som 
samfunnssikkerhetsmyndighet savner likevel underliggende dokumentasjon 
på punkter hvor beskrivelsen som for eksempel på vind og nedbør, «antas» 
og ikke være spesielt utsatt. Kommunen må som planmyndighet som 
godkjenner og kvalitetssikrer analysen etter pbl § 3-4 forsikre seg om at 
vurderingene er gode nok og basert på tilgjengelig informasjon. 
Fylkesmannen savner også en kildeliste til analysen på hvilken 
dokumentasjon som danner grunnlaget for analysen. Det bør benyttes 
kommunens overordnede ROS-analyse, evt. FylkesROS, tilstøtende ROS-
analysen, kommuneplanens arealdels ROS-analyse og evt. kommunens 
beredskapsplanverk. Dette er vanskelig å se ut fra hvordan analysen er 
beskrevet i vedlegget. Ut over dette har ikke Fylkesmannen merknader. 

 ROS-analysen  

 

Private    

Rita Hovde, 
Unni Schancke, 
Alica Aspnes, 
Rika Antonsen 

1) Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet, vil ha store konsekvenser for 
det maritimt artsrikt området. Her lever snegler, krepsdyr, forskjellige typer 
skjell, sjøstjerner, mosdyr, børstemark, sekkedyr mm. Området er også rikt 
på ulike fiskeslag. 
 
Her lever og hekker bl.a. laksand, tjeld, siland, spove, gråhegre og ærfugl. 
Dersom arealet blir omdisponert til industri, vil mange av artene som 
allerede er sterkt desimert pga utbygging, minke ytterligere. 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 

 



 
2) Vi anser det som problematisk at kommunen tildeler en bit areal her og 
en bit areal der, tilsynelatende uten noen langsiktig og helhetlig plan, og 
spesielt i strandsonen. Frøya kommune bør samle sine 
næringsutviklingsområder der det er mulighet for utvidelse. Slike områder 
har vi i dag, både på Nordhammeren og på Nesset. Næringslivet på Frøya 
trenger areal, men det blir feil når de presser gjennom sine ønsker om nye 
områder gjennom trusselen om å etablere seg i andre kommuner. 
 
3)  Uttibrua lider av dårlig og manglende vedlikehold og er allerede i dag en 
trafikkal flaskehals. Med dagens belastning, kan den vare i en god del år, 
ifølge undersøkelser som er gjort, men med anleggstrafikk og større trafikk 
generelt, blir bildet et annet. Dette både med hensyn til belastning og 
trafikksikkerhet. 
 
4) For oss har dette også et estetisk perspektiv. Uttibrua er og har vært 
utkikksstedet, stedet der fastboende og turister stopper og nyter og 
fotograferer utsikten. Verdien av dette kan jo ikke måles i kroner og øre, 
men er et svært viktig moment for trivsel og tilhørighet. 

 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
Planen vil øke trafikkmengden i 
området i liten grad. Det legges opp 
til fremtidig gang- og sykkelveg langs 
planområdet.  
 
 
Tas til orientering 

Dordi Hammer Jeg er sterkt imot det planlagte næringsområdet på Uttian. Å komme over 
brua til denne vakre delen av Frøya og møte et næringsområde med store 
bygninger synes jeg er helt forkastelig. Det finnes allerede et område på 
Uttian med næringsaktivitet. Trenger de et til der ute? Er det ikke en 
mulighet å heller utvide det eksisterende området? 
Frøya kommune virker ikke å ha en plan for utbygging av nærings- og 
industriområder. Det virker som de dukker opp rundt omkring etter noens 
forgodtbefinnende. Nå må heller kommunen bruke tid på å planlegge hvor 
de kan samle næringsområdene i stedet for å spre dem rundt på øya. Det er 
ikke næringsområder turister kommer til Frøya for å se, og folk som bor her 
vil ikke ha næringsområder som nærmeste nabo. Det finnes flere områder 
allerede, og ett til er klart for opparbeiding. Tenk på at Frøya skal være en 
både god og fin plass å bo på for alle. Tenk før det handles! 

Tas til orientering 
 

 

Steinar Ervik I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at det 
blir tatt hensyn til gang vei over Uttibrua. Uttian er et fantastisk turområde 
som brukes mye av oss som bor i nærområde. Med det rike fuglelivet så er 
det rekreasjon å bevege seg til fots der. Slik det er i dag så kan man til nød 
komme seg over til fots, men med økt trafikk blir dette umulig. Jeg foreslår 
at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien (til Madsvågen) og opp 

Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet. Statens vegvesen 
tillater planen siden trafikkøkningen 
er minimal. 
 
 

 



til brua og videre ettermontering av gangvei over brua. Jeg kan ikke skjønne 
at det er tillatt å opparbeide et industriområde uten godkjent gang og 
sykkelvei.  
 
Som beboer på Dyrvik syns jeg at det er beklagelig at kommunen nå 
begynner planlegging av Industriområde på Sørøya, Uttian. 
For det første så er området rikt på fugleliv,med bla.en koloni med hegre 
som hekker der. Det er også vipe, kjeld, måse, ærfugl, and og skarv for å 
nevne noen. 
I Ellingsundet er det til tider en fin strøm når tidevannet skifter. Det betyr at 
miljøet i sjøen er mangfoldig og et eldorado for fiske og dykking. 
For oss på Dyrvik forringes utsikten nordover og den idylliske båthavna vår. 
På Uttian er det regulert et hytteområde i nærheten og bolig felt. Hvorfor 
plante et Industriområde i inngangsporten til "idylliske" Uttian. Likeså blir 
Madsvågen berørt. En fin plass med hytter og rorbuer og båthavn. Jeg føler 
disse nærområdene blir ødelagt. Området har liten høyde over sjøen og ved 
å bygge industribygg på ca 8-15meter blir de veldig dominerende. Jeg 
oppfordrer kommunen til å ta hensyn til miljøet ved å belyse disse 
momenter som her er nevnt. 
De trafikkale forhold i område er uholdbare, uten gangvei mellom Dyrvik og 
Hellesvik, samt at brua til Uttian mangler gangvei. Den har også mangler 
iht.rapport fra Statens Vegvesen. 
Jeg forlanger at miljøhensyn blir lagt til grunn før planleggingen starter. 

 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 

Kjell Arve 
Madsvåg 

Når brua til Uttian ble bygd ble det foretatt utspregning i sundet. Dette førte 
til at strømforholdene forandet seg med den følge at grus legger seg opp 
oppover i Madsvågen som igjen gjørat innseglingen til våge blir grunnere og 
grunnere for hvert år. Det ble med bakgrunn i dette foretatt mudring for ca 
10 år siden. Nå i år 2019 er innseglingen blitt enda grunnere enn for 10 år 
siden, nettop på grunn av endring av strømforholdene i sundet. I Madsvågen 
er det 18 båtplasser for utleie som er en del av driftsgrunnlaget for gården 
"flere ben å stå på". Alle båtplassene er utleid i flere år framover da det er 
stor mangel på slike plasser i området. Håper dette blir i varetatt så en ikke 
ender opp med at fordel for noen blir til ulempe for andre. 

Strømningsforholdene vil i liten grad 
bli endret da utfylling vil skje på 
grunnene og ikke uti sundet.  

 

Lillian Bremnes, 
Leif Johansen, 
Ulrik Johansen 
og Randi 

Frøya kommune har flere tilgjengelige industriområder som er sjønære, og vi 
mener derfor det er unødvendig å legge et nytt lite (15da.) industriområde i 
innkjøringen til Uttian, som ikke har mulighet for utvidelse. Rett over sundet 
ligger allerede et etablert næringsområde som er sjønært. 
 

Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 

 



Johansen g.nr 
26/41 

 
 
Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet vil ha store konsekvenser. 
Tidligere mudring i sundet har også medført endringer i strømforhold og 
forflytting av masse på motsatt side av brua. 
 
Vi er kjent med at kun en av interessentene pr.dato er avhengig av det 
sjønære. Med bakgrunn i dette mener vi at det vil være mer naturlig å 
vurdere veiomlegging i ft. eksisterende industriområde på Hestøya. 
 
Det er nylig regulert et nytt boligområde på Uttian med 16 boligtomter, men 
vi er kjent med at innspill til arealplan er ønskelig med flere boliger. Uttian er 
et attraktivt bosted for både bolig- og fritidshuseiere. 
Frøya kommune bør se på mulig bruk og evt. utvidelser av eksisterende 
næringsutviklingsområder, hvor ulike aktører gis mulighet for etablering. 

ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
 
Strømningsforhold vil i liten grad bli 
endret av tiltaket. 
 
 
De virksomheter som ønsker å 
etablere seg har behov for sjø-nært 
areal 
 
Tas til orientering 
 
 

Odd Einum Statens vegvesen sier at det må settes av areal til parkering, opplag og andre 
store innretninger innenfor planområdet. Dette med bakgrunn i 
byggegrensen i Veglovens §30. Dette frykter jeg vil bli en utvidelse mot vår 
fritidseiendom, og som vil bli skjemmende i forhold til utsyn. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag (05.03.2019) kommenterer at næringsareal ved 
sjø kan medføre støyproblemer for bebyggelse på andre siden av sjøen. Det 
konkluderes med at ingen boliger ligger innenfor gul støysone. På meg virker 
det som at det ikke er noen restriksjoner på støy i forhold til fritidsboliger, 
og det er ikke tatt hensyn til i denne saken. Ulempen med støysituasjonen er 
også varierende med vindretning. Økt trafikk i forbindelse med etablering av 
industri samt produksjon kommer til å bli medføre betydelig mer støy for oss 
som ligger så nært plassert det planlagte industriområdet. Vi benytter 
fritidsboligen vår også en del på hverdager, og ikke kun i helger. 
 
Under punktet «Virkninger av plan», står det at tiltaket vil i hovedsak påvirke 
landskapsbilde for vegfarende langs fv.451 og de nærmeste beboerne i 
Dyrvik og på Nesset. Her er det heller ikke nevnt at dette også vil påvirke 
landskapsbildet fra vår fritidseiendom. 
 
Under teknisk infrastruktur står det at en trafo vil bli plassert nordøst på 
området. Dette vil sannsynligvis bli i siktområdet vårt. Vi er også redd for at 
denne trafoen vil medføre støy. 

Det legges ikke opp til dette.  
 
 
 
 
Det er heller ingen fritidsboliger som 
ligger innenfor gul støysone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Trafoen vil ikke være dominerende 
og vil ikke være støyende. 

 



På generelt grunnlag mener jeg at et industriområde i et så åpent landskap 
vil være svært skjemmende, både for fastboende og turister. 
For vår del vil en etablering av planlagt industriområde få vesentlige 
negative konsekvenser, både i forhold til nytte som rekreasjonssted samt at 
det er en verdiforringelse av eiendommen. Vi føler også at vi er svært lite 
hensyntatt i konsekvensutredningen. 

Espen H. Aspnes 1) Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet, vil ha store konsekvenser for 
det maritimt artsrike området. Her lever snegler, krepsdyr, forskjellige typer 
skjell, sjøstjerner, mosdyr, børstemark, sekkedyr mm. Området er også rikt 
på ulike fiskeslag. Her lever og hekker bl.a. laksand, tjeld, siland, spove, 
gråhegre og ærfugl. Dersom arealet blir omdisponert til industri, vil mange 
av artene som allerede er sterkt desimert pga utbygging, minke 
ytterligere. 
 
2) Vi anser det som problematisk at kommunen tildeler en bit areal her og 
en bit areal der, tilsynelatende uten noen langsiktig og helhetlig plan, og 
spesielt i strandsonen. Frøya kommune bør samle sine 
næringsutviklingsområder der det er mulighet for utvidelse. Slike områder 
har vi i dag, både på Nordhammeren og på Nesset. Næringslivet på Frøya 
trenger areal, men det blir feil når de presser gjennom sine ønsker om nye 
områder gjennom trusselen om å etablere seg i andre kommuner. 
 
3) Uttibrua lider av dårlig og manglende vedlikehold og er allerede i dag en 
trafikal flaskehals. Med dagens belastning, kan den vare i en god del år, 
ifølge undersøkelser som er gjort, men med anleggstrafikk og større trafikk 
generelt, blir bildet et annet. Dette både med hensyn til belastning 
og trafikksikkerhet. 
 
4) For oss har dette også et estetisk perspektiv. Uttibrua er og har vært 
utkikksstedet, stedet der fastboende og turister stopper og nyter og 
fotograferer utsikten. Verdien av dette kan jo ikke måles i 
kroner og øre, men er et svært viktig moment for trivsel og tilhørighet. 
(Personlig har jeg, og mange med brukt området mange ganger som en 
utmerket plass forstangfiske. Dette vil bli ødelagt ved utbygging.) 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet. Statens vegvesen 
tillater planen siden trafikkøkningen 
er minimal. 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 

June Hammer 
Iversen og Eirik 
Vatn Fredagsvik, 
Hallgeir 

Fjernvirkning:  
På grunn av landskapets karakter og silhuett vil det skisserte tiltaket fremstå 
som meget ruvende. I den overordnede kommuneplanen settes det en 
makshøyde på 12 meter på næringsbygg, mens det her tillates 14 meter. 12-

 
Området vil forandres som følge av 
tiltaket.  
 

 



Fredagsvik, 
Tove Fredagsvik 
Witzøe, Rune 
Steinvik, Reidar 
Konstad, Tove 
Mathisem, Kjell 
Mathisen, 
Bente 
Hammerdal, 
Helge Hansen, 
Trude T. 
Reitaas. 

metersbegrensningen er satt av en grunn. Hvis det skal tillates en 
overskridelse av byggehøyder må situasjonen tilsi at andre hensyn ikke blir 
tilsidesatt. Situasjonen her, med en generelt lav landskapskarakter og 
silhuett, tilsier ikke at en overskridelse av byggehøyder er fornuftig. Slik vi 
ser det er det kun i situasjoner der det ligger vesentlig høyere landskap i 
bakgrunn, at dette kan tillates, f.eks. ved Nordhammervika. Her er vil ikke 
høye bygninger bryte med eksisterende landskapssilhuett.  
At Skarsvåg Boats krever et høyere bygg enn det kommuneplanen tilsier bør 
ikke være førende. Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om at området 
skal brukes til båtbyggeri, men sier at området er avsatt til 
forretning/kontor/industri. Det vil si at en annen tiltakshaver, uten spesielle 
høydekrav, vil kunne holde seg innenfor kommuneplanen.  
Uttianbrua er et landemerke på grunn av sin karakteristiske form og høyde 
sammenlignet med omkringliggende landskap. Dette gjør at brua er et yndet 
fotoobjekt og oppleves som et fondmotiv for båttrafikken i en av 
kommunens mest trafikkerte leder. En utbygging slik det er skissert vil skjule 
hele det østlige landkaret og store deler av broen. Dette vil oppleves helt fra 
brua blir synlig fra både sør og nord.  
 
Vi stiller oss kritiske til potensielt støyende industri blir lagt vis a vis boliger 
på fastfrøya. I dag allerede trafikkstøy fra brua og langstrekket på Uttian-
siden til sjenanse, og industri her vil komme i tillegg. Det nevnes i 
støyrapporten at støyende prosesser i all hovedsak skal foregå inne i 
industrihallen, men dette tror vi etter hvert vil skli ut og støyforurensningen 
vil øke med årene. Dette også med tanke på slik industri ofte etter hvert 
vokser ut av sine lokaler og vil ta i bruk omkringliggende arealer for å 
avlaste, ofte med provisoriske løsninger ikke tilpasset opprinnelige krav.  
 
Vi mener at tiltaket er tungt på inngrepsiden og for lett på nyttesiden. Med 
det mener vi at en slik utbygging vil føre til uforholdsmessig store inngrep 
for å legge til rette for en relativt liten industri som ikke er nødt til å ligge 
akkurat der. Det finnes flere etablerte næringsområder i kommunen med 
strandlinje som kan huse de forespeilede bedrifter. Å åpne et nytt slik 
område anser vi som unødvendig da eksisterende områder ikke er fullt 
utnyttet ennå.  
 
At det startes med å tillate en ny utbygging her frykter vi at vil danne 
presedens for videre utbygging av strandlinja på østsiden av sundet. Industri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er tatt hensyn til i 
bestemmelsene.  
 
 
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 
 
Tas til orientering 



har historiske røtter på vestsiden og dominerer i så måte sundet, men blir 
avbalansert av østsiden uten store inngrep. En videre utbygging på østsiden 
vil velte denne balansen og gjøre at sundet oppleves som dominert av 
industri. 

Lars Vavik  
Industribyggene skal utformes etter estetiske retningslinjer heter det. Hva er 
det kommunen mener med dette? Vi står ovenfor en stålhall på høyde med 
Uttian bru.  

2. Det står i saksdokumentene at «arbeidere kan sykle til jobben til 
Ellingsholmen». Dette er forståelig, ut fra den befatning Uttian brua er i. Blir 
det lagt til rette for gang og sykkelvei, slik at arbeidere ved Skarsvåg Båt kan 
gjøre dette?  

3. Skarsvåg Båt trakk seg fra Nordhammervika industripark fordi firmaet 
måtte koste moloen selv. Er det slik at naturområdet i Ellingsundet må ofres 
fordi det blir mye «rimeligere» enn å bygge ny molo ved industriparken på 
Nordhammervika?  

4. Dersom det er god havn som trekker industri til Nesset, så legger nå 
kommunen til rette for nettopp dette ved gamle Frøya fryseri. Hva er da 
årsaken til at en vil bryte de retningslinjer kommunen selv har laget med 
enda et nytt sår på verst mulig tenkelig sted?  

 
Fremgår av planbeskrivelse og -
bestemmelser 
 
Det legges til rette for fremtidig 
gang- og sykkelveg langs 
planområdet til start av bro.  
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 

 

Line Hegle - Dette området er i dag hyppig benyttet av oss og andre til rekreasjon og 
friluftsliv, herunder både turgåing, fiske fra land og sportsdykking. 
- Området er særdeles naturskjønt og et av Frøyas mest fotograferte 
motiver. 
- Området har i dag et rikt fugleliv og det er et hekkeområde for mange 
fuglearter, bl.a. hegre. 
 
Med bakgrunn i dette er det med tristhet vi registrerer at kommunen ønsker 
å benytte dette området til næringsvirksomhet. Slik vi ser det, vil den flotte 
innfallsporten til øya slik den er i dag bli gjenstand for noe som i verste fall 
kan kalles «visuell forsøpling». 
Registrerer videre at de aktuelle virksomhetene truer med å flytte til Hitra 
om de ikke får innpass på Uttian, og håper at kommunen har oversikt over 
hvorvidt lønnsomheten av disse bedriftenes etablering er verdt prisen av å 
forringe et av Frøyas fineste og mest naturskjønne områder for all ettertid. 

 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 

 



Vi har selvfølgelig forståelse for at det er behov for næringsvirksomhet, men 
har samtidig fått kjennskap til at det pr. i dag eksisterer opptil flere 
tilrettelagte områder for industri på Frøya som egner seg for slike 
etableringer som det her er snakk om, og da er det for oss uforståelig at man 
skulle gå for å etablere et nytt område på Uttian. Viser for øvrig til at 
Fylkesmannen i et skriv av 05.03.19 viser til at dette næringsområdet ikke er 
i tråd med kommunens arealdel og at oppstart av reguleringsarbeidet bør 
utsettes til lokaliseringen av nye næringsarealer er fastsatt i 
kommuneplanen. Det har også tidligere kommet frem at et slikt 
næringsområde vil føre til uønsket økt belastning på Uttian bro. 
Når man er så heldig å disponere en fritidseiendom på Uttian ser man 
kanskje stedet gjennom litt andre briller enn mange fastboende, og vi vil 
derfor fremheve potensialet øya har som turistmål i egenskap av sin 
særegne beliggenhet og natur. Målet og ønsket om å få turister, 
hyttebyggere og flere fastboende til Uttian vil helt klart påvirkes negativt om 
man tillater etablering av et skjemmende industriområde i tillegg til de man 
allerede har etablert på øya. 
Som hytteeiere på Uttian er vi svært engasjerte i alt som foregår og vi er 
aktivt med på å ivareta øyas vakre særpreg og egenart gjennom å delta i 
strandrydding og dugnader, og vi er opptatt av å støtte næringslivet lokalt 
gjennom å benytte oss av de tilbud og tjenester kommunen har. I egenskap 
av dette mener vi derfor at vi har krav på å få fremme våre synspunkter og 
at vår stemme blir hørt i denne saken. 
Vårt felles ønske er derfor at kommunen ser etter et annet egnet område for 
etablering av næringsvirksomhet og lar Uttian bestå slik den er med sin 
særegenhet til glede for både besøkende og fastboende. 
Så håper vi på flere publiseringer av vakre bilder tatt fra Uttibrua uten 
skjemmende industribygg for all fremtid. 

ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 

Randi Johansen 
og Svein Burø 

Frøya kommune har flere tilgjengelige industriområder som er sjønære, og vi 
mener derfor det er unødvendig å legge et nytt lite (15da.) industriområde i 
innkjøringen til Uttian, som ikke har mulighet for utvidelse. Rett over sundet 
ligger allerede et etablert næringsområde som er sjønært.  
Det må ikke bli slik at en utbygger skal avgjøre en så viktig inngripelse av 
natur.  
 
 
Her har vi bl.a koloni av hegre og andre hekkende fugler.  

Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 
 

 



Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet vil ha store konsekvenser. Dette 
området brukes til fisking fra land, dykking og rekreasjon.  
Vi er kjent med at kun en av interessentene pr.dato er avhengig av det 
sjønære. Med bakgrunn i dette mener vi at det vil være mer naturlig å 
vurdere veiomlegging i ft. eksisterende industriområde på Hestøya.  
 
Det er nylig regulert et nytt boligområde på Uttian med mange boliger, men 
vi er kjent med at innspill til arealplan er ønskelig med langt flere 
bolig/fritidshus. Uttian er et attraktivt bosted for både bolig- og 
fritidshuseiere.  
Tilstand til brua bærer preg av dårlig/ingen vedlikehold og med økt trafikk vil 
belastning naturligvis bli endret. Trafikksikkerheten er fra før 
manglende/fraværende.  
Fylkesmannen i Trøndelag mener området er uengnet til næring og ikke i 
tråd med kommuneplan. Merknad til kommunen er at KPA skal bli vedtatt 
før reguleringsplan.  
Frøya kommune bør se etter lokalitet som egner seg for utvidelse og kan 
nyttes av flere typer næring. Det bør tenkes langsiktig med tanke på ønsket 
vekst i kommunen. Eller benytte allerede eksisterende næringsområder. 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet til bro. Statens 
vegvesen tillater planen siden 
trafikkøkningen er minimal. 
 
 
Tas til orientering 
 

Siri Fjeseth Målsettingen om å finne egnede områder for maritimt rettede næringer må 
vurderes opp mot de miljømessige konsekvensene av plasseringen. 
Da risiko- og sårbarhetsanalyser identifiserer problemområder som 
havnivåstigning, forekomst av skjellsand og økt fare for ulykker ved kryssing 
av Uttian bru, så må dette siste problemområdet være sterkt medvirkende 
til at kommunen må finne andre egnede områder som ikke kommer i 
konflikt med myke trafikanter. Et industriområde vil medføre sterk økning i 
trafikken, både i byggeperioden og i fortsettelsen. Da kommunen også har 
godkjent økt boligutbygging på Uttian, så vil også dette medføre at 
biltrafikken øker. Dette vil med andre ord også bidra til ytterligere belastning 
på Uttian bru og det totale trafikkbildet. 
 
Ved å lese utredningene er det også viktig å merke seg at verdiene for tema 
naturmangfold samlet sett vurderes til å være svært stor. Dette særlig på 
grunnlag av viktige naturtyper i og i nærheten av planområdet. I tillegg er 
det registrert et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet. Myr 
er generelt uheldig å bygge ned, da det vil frigjøre relativt mye klimagasser 
og myrarealet bør derfor bevares. 

 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet til bro. Statens 
vegvesen tillater planen siden 
trafikkøkningen er minimal 
 
 
 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 

 



Det planlegges oppført næringsbygg med inntil 12 meter mønehøgde. Dette 
vil ruve stort i det flate landskapet som er en del av de sentrale 
boligområdene på Frøya. 
Jeg ber med dette om at andre industriområder vurderes og at kommunen 
tenker og planlegger langsiktig og forebyggende. 
Dette spesielt med hensyn til trafikkbildet. 

Dyrvik 
Grendalag 

Deler av Dyrvik er uten gang og sykkelvei samt at veien er svingete og smal. 
Bebyggelsen ligger tett opp til vei. Videre må gående og syklende bruke 
veien for å bevege seg i grenda. Det er sannsynlig at tungtrafikken som 
genereres som en konsekvens av utbyggingen vil gå rett gjennom grenda, og 
sannsynlig også meste av persontrafikken for arbeidere til og fra jobb der.  
 
Det er derfor uforståelig at det ikke er gjort vurderinger for hvordan den 
økte trafikkbelastningen vil påvirke grenda, som trafikken vil kjøre gjennom.  
Videre syns det at vurderingsgrunnlaget og vurderingene rundt 
trafikksikkerheten i planbeskrivelsen og ROS-analysen er tynt og mangelfullt 
når man er klar over de trafikale utfordringene som er langs veien og ved 
Uttianbrua.  
Dyrvik Grendalag vil derfor at det gjøres en utredning/vurdering av hvilke 
trafikale konsekvenser planforslaget vil få for grenda på Dyrvik.  
 
For å bedre sikkerheten langs veien som vil bli berørt av planforslaget vil 
grendalaget at det legges inn rekkefølgekrav i planens bestemmelser om at 
det ikke kan utbygges industriområde før det er kommet gang og sykkelvei 
fra Dørvikan og til Uttiankrysset og over Uttianbrua. Dette er noe som er 
viktig for bygdas innbyggere da man oppfatter det som utrygt å ferdes langs 
veien.  
 
Dagens busslomme blir ikke brukt, da det viser seg at bussene ikke kan 
bruke denne. Bussene tar derfor på og slipper av folk ved veikryss. Dette er 
ikke en akseptabel løsning med tanke på at det blir økt trafikk langs samme 
vei. Det kreves at busslommen utbedres før det tillattes mer tungtrafikk på 
veien, slik at man unngår farlige situasjoner. Utbedring har blitt lovet og det 
er bevilget midler til dette, oppstart skulle være før skolestart, men 
ingenting har skjedd foreløpig.  
 
Veilysene som er i grenda er satt opp og driftes av grendalaget. 
Finansieringen skjer via dugnad, loddsalg og kontingent fra beboerne i 

Er beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
Det er avsatt areal for gang- og 
sykkelvei forbi planområdet. G/S-vei 
Dyrvik – Nesset er planlagt etablert -  
Fylkeskommunen - i fire-års 
perioden. 
 
Tas til orientering 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 



området. Som det eneste tiltaket for bedre sikkerhet langs deler av 
strekningen synes det ikke rimelig at grendalaget skal sitte på denne 
kostnaden alene, i den grad dette kommer utbyggerne på Uttian og andre 
gjennomkjørere til gode. 
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Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde - 
Ellingsholmene - Frøya 26/1 - 14 - 31 - 1451/1 - 1451/2 

Fylkesmannen har behandlet klager over vedtak om å godkjenne reguleringsplan for Uttian 
næringsområde. Konklusjonen er at vedtaket er ugyldig. Saken sendes tilbake til kommunen for ny 
behandling.  
 
Sakens bakgrunn 
Kommunen vedtok den 26. september 2019 å godkjenne ny reguleringsplan for Uttian 
næringsområde, på gnr/bnr 26/1, /14, /31, samt 1451/1 og /2. Vedtaket ble truffet etter en 
forutgående planprosess. Planen innebærer at et område på ca. 13,4 dekar i strandsonen på 
Ellingsholmen og Litlsørøya, avsettes til næringsområde. Det legges opp til utfylling i sjøen.  
 
Planvedtaket er påklaget. Kommunen har vurdert klagene, men ikke gjort om på vedtaket. Det vises 
til Formannskapets vedtak av 7. januar 2020. Klagesaken er oversendt til Fylkesmannen, som er 
klageinstans, for avgjørelse.  
 
Klagene 
Det er tre klager. Dette er klage fra Lars Vavik, av 23. oktober 2019; klage fra Dyrvik Grendalag, av 25. 
oktober 2019; og klage fra Kjell Arve Madsvåg, av 13. november 2019. Madsvåg har utdypet klagen i 
brev av 21. januar 2020. Alle klagerne anses som klageberettiget, og klagene som levert i tide, jf. 
forvaltningslova (fvl.) §§ 28 og 29. Det vises til kommunens forberedelse av klagesaken.  
 
Det anføres at det har skjedd saksbehandlingsfeil. Dette består i at saken er for dårlig utredet, og at 
merknader ikke har vært tilstrekkelig behandlet av kommunen i planprosessen. De forhold som 
klagerne mener er mangelfullt utredet og vurdert, omfatter bl.a. følgende: virkninger for fugl og 
marine arter; sjøørret i Madsvågen nevnes spesielt; strømningsforhold; mulig forurensning i 
sjøbunnen fra tidligere aktivitet; virkninger for en lokalt gytende torskestamme; verdien som 
fritidsområde; estetikk, og hvor fyllmasser skal hentes. I klagen fra Vavik påpekes at et forslag om 
vern har vært sendt kommunen, men synes ikke å være vurdert. Fra Madsvåg fremheves at det 
finnes flere alternative steder for et slikt næringsområde. Det pekes også på at anlegg for store båter 
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kan gjøre mudring nødvendig. Grendalagets klage går særlig på at merknadene ikke er tilstrekkelig 
behandlet. Endelig anføres det fra Vavik at planvedtaket innebærer brudd på naturmangfoldloven.  
 
Det vises for øvrig til klagene i helhet.  
 

Fylkesmannen bemerker 
 
Fylkesmannens kompetanse  
Fylkesmannen er tildelegert myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningslova (pbl.), jf. pbl. 
§ 1-9 og rundskriv T-2/09.  
 
Fvl. § 34 danner det rettslige utgangspunktet for Fylkesmannens kompetanse i klagesaker. 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. 
Fylkesmannen skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som 
ikke er berørt av klageren. Det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved 
prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen kan stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken. 
 
Behandling av klagesaker etter pbl. fortas av juridisk seksjon, som ikke deltar ved høring av planen. 
Det gjør at Fylkesmannen i utgangspunktet anses som habil til å behandle klager på planer, selv om 
det er gitt uttalelser til planen i høringsrunden fra klima- og miljøavdelingen, helse- og omsorgs-
avdelingen og seksjon for beredskap. Det er ikke funnet særlig grunner som gjør at Fylkesmannen 
ikke er habil til å behandle denne klagesaken.    
 
Rettsgrunnlag 
En reguleringsplan er et avgrenset arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern 
og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reglene om hva som kan vedtas i en reguleringsplan 
og saksbehandlingen for slike planer, går fram av plan- og bygningsloven (pbl.), se kap. 1, 3, 5 og 12. 
 
Gjennom en planprosess utredes ulike løsninger, og konsekvenser for området kartlegges. Berørte 
parter gis anledning til å komme med merknader, jf. pbl. § 12-10. Planprosessen skal sikre at areal- 
og ressursbruken blir til størst mulig fordel for den enkelte og for samfunnet samlet sett. Loven gir 
ikke regler om at et område skal reguleres eller ikke reguleres til et bestemt formål. Ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner vil det som regel kunne diskuteres hvilken løsning som er best. 
 
Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens 
arealdel og vedtatt områderegulering. Kommunen kan likevel velge å vedta en reguleringsplan som 
ikke er i samsvar med kommuneplanen. 
 
Kravet til utredning av planer varierer etter hvor viktig og omfattende saken er. Generelt gjelder det 
at planer må være forsvarlig utredet. Se fvl. § 17. Se videre naturmangfoldloven (nmfl.) § 8.  
Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal ha en konsekvens-
utredning, (KU) jf. pbl. § 4-2 2. ledd. Det er nærmere regler for krav om, og innholdet i KUer i forskrift 
om konsekvensutredninger (KU-forskr.) av 21.6.2017. Denne erstatter tidligere, nå opphevet, 
forskrift av 19.12.2014, og får virkning i saken, jf. forskr. § 39. 
 
Kommunestyret er planmyndighet, og er tildelt myndighet til å treffe endelig avgjørelse om vedtak 
av planer, jf. pbl. § 12-12. Planmyndighetens avgjørelse er i betydelig grad basert på en 
skjønnsmessig vurdering. Vedtaket må for øvrig holdes innenfor generelle rammer i lovverket, se 
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særlig pbl. kap. 1 og 3. Ellers gjelder alminnelige, ulovfestede forvaltningsrettslige krav om at 
vurderinger må være upartiske, saklige og forsvarlige, og bygge på rett faktum. 
 
Reguleringsvedtak kan påklages, jf. pbl. § 12-12, 3. ledd. Fylkesmannen er klageinstans, jfr. pbl. § 1-9 
og delegasjonsvedtak fra departementet. 
 
Vurdering 
 

Utgangspunkter 
Fylkesmannen har vurdert klagernes anførsler, og tatt stilling til om kommunens planvedtak er 
gyldig. Hovedproblemstillingen er om det har skjedd saksbehandlingsfeil, ved at saken ikke er 
tilstrekkelig utredet eller om innkomne merknader ikke er tilstrekkelig vurdert.  
 
Det bemerkes innledningsvis at området i arealdelen til ny kommuneplan for Frøya (2018-2030), er 
vedtatt avsatt til næringsdrift. Ved første utkast til ny plan, var et større område foreslått regulert til 
næringsdrift. Etter varsel om innsigelse fra Fylkesmannen, ble området redusert til det som nå 
inngår i reguleringsplanen som er vedtatt. Deretter trakk Fylkesmannen innsigelsen.  
 
Det foreslåtte området er nå i samsvar med overordnet (kommune-) plan, jf. pbl. § 12-3 3. ledd. 
Kommuneplanen er vedtatt av kommunestyret den 25. november 2019. Deler av denne er ennå ikke 
avgjort, men den er endelig vedtatt for delen som gjelder Uttian. 
 
 

 
Plankart, reg. plan Uttian næringsområde. 
 

Behandling av innspill i planprosessen 
I klagen fra Dyrvik Grendalag anføres at deres merknader til høringsutkastet ikke er tilstrekkelig 
behandlet. Kommunen har i sin forberedende saksbehandling kommentert dette som følger: 
 

«Det ble sendt inn seks momenter fra Dyrvik Grendalag under høringsperioden. Av disse, så ble fire svart ut 
med «tatt til orientering». Ihht. Pbl. §12-12, så skal: 
 
Av saksfremlegget skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har 
vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
 
Som anført av klager, så fremgår det ikke hvordan de innkomne merknadene har blitt vurdert, eller hvilken 
betydning disse har blitt tillagt, slik som det kreves av Pbl. §12-12. 
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Ved gjennomgang av merknadene, så fremstår tre av fire merknader som utenfor planvedtakets område. 
Disse tre seksjonene omhandler trafikksituasjonen i Dyrvik, og er ikke alene knyttet til den påklagede 
planen. De problemstillinger som merknadene tar for seg ville ikke forsvinne hvis det tiltenkte tiltaket ikke 
eksisterte. 
 
Den fjerde merknaden etterspør en vurdering av de trafikale konsekvensene som planen vil få for grenda. 
Dette er blitt svart ut følgende i planbeskrivelsen: 
 
Oppsummert er turproduksjonen (antall kjøreturer en vei) ÅDT 70 for lette kjøretøy, og ÅDT 10 for tunge 
kjøretøy. 
 
Denne oppsummeringen anser rådmann at ville ha svart ut merknaden fra grendalaget 
Merknadsbehandlingen. 
 
Rådmann anser dermed de forhold klagers anførsler tar opp å være korrekte, og at det har blitt begått en 
saksbehandlingsfeil under merknadsbehandlingen jfr. Pbl. §12-12, men at saksbehandlingsfeilen ikke har 
virket inn på vedtakets innhold. Klagers anførsler knyttet til ovennevnte forhold har etter dette ikke ført 
frem.» 

 
Grendalaget er i sin merknad av 19. august 2019 ikke for eller mot næringsområdet, men er 
opptatte av trafikksikkerhet, og virkningene for Dyrvik av økt trafikk. De anfører at slike virkninger 
burde vært grundigere utredet. De vil ha rekkefølgebestemmelser om at det ikke kan tillates trafikk 
til et nytt næringsområde før det er laget gang- og sykkelvei, og busslommer er utbedret. Ellers vil 
de at andre skal bidra i å dekke kostnader til veibelysning, som i dag bekostes av Grendalaget.  
 
Kommunens vurdering av merknader til høringen er vist i et eget dokument. Det går fram at 
trafikale konsekvenser har vært utredet, herunder spørsmålet om det bør lages gang- og sykkelvei. 
Dette vil komme i en egen plan, i løpet av en fireårs-periode, slik Fylkesmannen forstår det.  
 
Med dette har kommunen egentlig sagt en hel del. Fylkesmannen er likevel enig med kommunen i 
at merknadene ikke ble fullt ut besvart i samsvar med kravet i pbl. § 12-12 1. ledd.  
 
Det går for øvrig fram fra plansaken at trafikkvirkninger har vært vurdert. Det opplyste estimatet 
om en økning i trafikken på 70 enkeltturer med lette kjøretøy og 10 med tunge kjøretøy pr. dag 
gjennom året i gjennomsnitt (ÅDT), er hentet fra planbeskrivelsen. Dette antas ikke å være stor 
trafikk, ifølge Vegvesenet. Nye busslommer er ikke nevnt, så langt Fylkesmannen kan se. Slik vi 
forstår plandokumentene, lest i sammenheng, er dette ikke sett som nødvendig i denne planen. 
 
Fylkesmannen har kommet til at Grendalaget med rette har pekt på en feil i planprosessen. Følgen 
av feilen behøver imidlertid ikke bli at planvedtaket blir ugyldig. Saksbehandlingsfeil kan tåles når 
det er grunn til å regne med at de ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl. § 
41. I dette tilfellet, kan det legges til grunn, slik Fylkesmannen vurderer det.  
 
Når det gjelder anførselen fra Vavik om at forslaget om en verneplan for Ellingssundet, som ble 
levert i plansaken, ikke har vært vurdert, skriver kommunen følgende: 

 
«Forslaget om en verneplan for Ellingsundet lå ved som merknad under førstegangsbehandling av 
planen hos HFF den 19.06.2019. [HFF er Hovedutvalg for forvaltning, vår merk.] Her ble alle de 
innkomne punktene, samt planen, diskutert. Det ble vedtatt å sende reguleringsplanen ut på offentlig 
høring og ettersyn. Forslaget til verneplan for Ellingsundet ble dermed politisk behandlet her, og det ble 
vedtatt å ikke inkludere denne i den videre behandlingen.» 
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Fylkesmannen bemerker at så lenge kommunen ikke har plikt til å behandle en forslått verneplan, 
kan det vanskelig kreves et så mye grundigere svar på dette forslaget enn kommunen har gitt.  
 

Utredningen av konsekvenser for naturverdier 
Det er videre anført i klagene at virkningen av næringsvirksomhet for naturverdier i området ikke 
har vært tilstrekkelig utredet. Det nevnes særlig virkningene for en lokal torskestamme og fugleliv. I 
kommunens forberedelse av klagesaken, skriver de bl.a. følgende om dette: 
 

«Klager Vavik og klager Madsvåg har begge anført at området som er registrert som gyteplass for en lokal 
torskestamme, samt eventuelle fuglearter mangler vurdering. Klager Vavik anfører også at kommunen er i 
ferd med å bryte Nml. § 3 pkt. R. 
(…) 
 
«I planarbeidets konsekvensvurdering er gytefeltet blitt gitt følgende vurdering: 
 
Gytefeltet er registrert i Fiskeridirektoratets database, men mangler ytterligere opplysninger. Det er derfor 
vanskelig å verdivurdere feltet. Vi har gitt området middels verdi basert på at det er av begrenset størrelse, og at 
torsk i denne sammenheng ikke er en truet art. 
 
Virkningene for gytefeltet vil være avhengig av hvilke stressfaktorer området utsettes for. I denne sammenheng vet 
vi ikke hvordan planområdet skal brukes. Vi antar at det skal etableres kaiområder, og at båttrafikk fra større 
båter vil være en av konsekvensene av tiltaket. Kaiområde og manøvreringsbasseng vil være nord for dagens veg, 
og vil trolig ikke ha noen stor påvirkning på gytefeltet. Vi vurderer at gytefeltet vil kunne bli noe forringet. 
 
Videre står det også i konsekvensvurderingen følgende om fuglelivet i området: 
 
En vurdering av biotopet, med nærhet til veg, fravær av spor etter hekking samt en vurdering av områdets 
egenskaper tilsier at dette området ikke inneholder forhold som skulle tilsi at det har noen spesiell funksjon for 
fugl ut over å representere en relativt vanlig natur med hensyn til fugl i området. Vi mener området virker å være 
trivielt og lokalt og regionalt vanlig og krever ikke noe behov for kartlegging. 
 
Rådmann anser de forhold klagers anførsler tar opp å være forhold som har blitt vurdert i planarbeidets 
konsekvensvurdering, jfr. Pbl. §4-2. Klagers anførsler knyttet til ovennevnte forhold har etter dette ikke ført 
frem.» 

 
Det bemerkes at virkninger for naturverdier, først og fremst utredes gjennom KUen og høringen av 
planen hos fagmyndigheter. Når det gjelder vurdering av lokalisering opp mot andre mulige steder 
for næringsområder, sett i lys av behovet for næringsområder og ivaretakelse av naturområder i 
kommunen, skjer det i kommuneplanen.  
 
En viktig del av bakgrunnen for Uttian næringsområde, er som nevnt at dette er vurdert i prosessen 
med ny kommuneplan. Det var først foreslått et område for næring som ville beslaglegge mye større 
del av naturen på øyene, herunder også sjøområder. Etter varsel om innsigelse fra Fylkesmannen, 
ble imidlertid området begrenset. Gyteområdet for torsk ble tatt ut av planen for næringsarealet. 
Videre ble arealer på Ellingsholmen og Litlsørøya syd for vegen, og deler av Sørøyan, tatt ut. Dette 
sier noe om hvilke krav til utredning som stilles for gjenværende områder, jf. fvl. § 17 og nmfl. § 8. 
 
I KUen er virkninger for naturmangfoldet utredet, som kommunen skriver. Det ble undersøkt 
registreringer av arter i området, og utført feltundersøkelser. Virkningen for gytefeltet er kjent og har 
vært vurdert, som nevnt. Når det gjelder virkninger for naturverdier for øvrig, er eksisterende 
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kunnskapsgrunnlag vurdert å være ganske dårlig, men likevel godt nok til å trekke en konklusjon. Se 
KU pkt. 5.4.  
 
I Fylkesmannens merknader i høringsrunden, er det påpekt flere spørsmål som ikke er godt besvart i 
KUen. Merknaden gjelder imidlertid ikke bare planområdet som er foreslått til næringsformål i 
reguleringsplanen, men hele området som først var foreslått til næringsformål i ny kommuneplan. 
Dette må forstås på bakgrunn av at behandlingen av planene foregikk omtrent samtidig.  
 
Fylkesmannen varslet innsigelse mot reguleringsplanen i brev av 20. august 2019. Innsigelsen ble 
imidlertid trukket etter at kommunen den 30. august kom med utfyllende opplysninger til punkter 
som var påpekt i merknaden, samtidig som det ble klargjort at næringsformålet var redusert i andre 
forslag til kommuneplanens arealdel. Med dette var merknadene delvis imøtekommet.  
 
Et tema som imidlertid ikke er beskrevet i KUen, og som ikke synes å være nevnt i dokumentene i 
plansaken ellers, er at arealet i planen brukes som jaktområde for hubro. Dette er påpekt av flere i 
klageomgangen. 
 
Dette er klart nok et viktig moment for valg av regulering av området til næringsvirksomhet. Hubro 
er klassifisert som sterkt truet (EN) i rødlisten for arter. Det vises til naturmangfoldloven (nmfl.) § 5. 
Se videre nmfl. § 8 jf. § 7.   
 
Det er ikke gitt at området ikke kan brukes som næringsareal, selv om det betyr redusert jaktområde 
for arten. Men det er vanskelig å komme unna at et planvedtak truffet uten at dette har vært kjent 
for kommunestyret, ikke kan sies å bygge på et fullstendig faktaunderlag.  
 
Det er i behandlingen av klagesaken, kommet fram at opplysningene om jaktområdet for hubro 
faktisk var kjent både i kommunen og hos Fylkesmannen før planen ble vedtatt, men neppe av alle 
som arbeidet med plansaken. I alle fall har det tydeligvis ikke kommet fram til rette personer i tide. 
Det henger trolig sammen med den litt innviklede prosessen, med behandling av to planer samtidig. 
 
Opplysningene om at arealet er et viktig jaktområde for hubro, er gitt av Martin Pearsson, som 
arbeider med overvåkning av hubro på Frøya, i en epost 9. september 2019.  
 
Kommunen har i ettertid kommentert de nevnte opplysningene i et brev av 5. februar 2020:  
 

«Ettersom det større våtmarksområdet syd for industriområdet ikke skal omfavnes av tiltak, så 
ansees det at situasjonen vil bli forringet fra dagens situasjon, men ikke så dramatisk som 
førsteutkastet til planen. Likevel må det her kommenteres at øyene i sin helhet er del av et viktig 
næringssøksområde for hubro, ettersom måker og andre byttedyr ofte frekventerer området. 
 
Hubropopulasjonen på Frøya har allerede en økende samlet belastning, bla. gjennom større 
utbygginger av næringsområder, boligfelt, hytteområder, økt ferdsel i utmark og langs kysten, 
landbruksaktivitet i tilknytning villsau, og generelt stort aktivitetsnivå i hele kommunen. Tiltak som 
vil kunne berøre hubro bør derfor vurderes godt opp mot dette, og hvis tiltak gjennomføres, så må det 
inkluderes så mange reduserende tiltak som mulig, for å redusere påvirkningen til et minimum. 
Et viktig tiltak er at en bør unngå større anleggsaktivitet i hekketiden.  
 
Området vil, uansett reduserende tiltak benyttet, bli endret fra dagens situasjon. Dette vil påvirke 
både hubro og byttedyr i større eller mindre grad. 
 



  Side: 7/8 

Med dette ansees det at klagers momenter vil kunne bli noe ivaretatt i den videre prosessen rundt 
etableringen av området, men at det likevel finnes usikkerheter rundt hvordan dyrelivet vil tilpasse 
seg endringen.» 

 
Det er lett i ettertid å peke på at det var en saksbehandlingsfeil at ikke dette kom klart fram i 
plandokumentene. Hva som ligger bak dette, er for øvrig ikke nødvendig å avklare nærmere i denne 
klagebehandlingen. 
 
Slik Fylkesmannen her ser det, er de nevnte opplysningene såpass vesentlige, at det må tas høyde 
for at det kan ha virket bestemmende for planvedtaket at de ikke kom frem i plandokumentene. 
Feilen må dermed føre til at planvedtaket er ugyldig. Det vises til prinsippet uttrykt i fvl. § 41.  
 

Mangler ved utredningen for øvrig 
Det er videre anførsler i klagene som gjelder manglende utredning av påvirkning på 
strømningsforhold med bl.a. mulig negativ effekt for sjøørret, mulig forurensning i grunnen fra 
barking som skal ha foregått på 60-tallet, mudring, og terrenginngrep der fyllmasser skal hentes.  
 
Kommunen har flere steder omtalt de nevnte forholdene. Anførselen som gjelder strømningsforhold 
var kjent ved behandlingen av planen, og er vurdert i planbeskrivelsen og i innstillingen til vedtaket. 
Anførslene er videre kommentert i kommunens forberedende behandling av klagesaken. De er 
dessuten kommentert i brevet til klageinstansen av 5. februar 2020.  
 
Kort oppsummert er kommunens vurdering at strømforholdene vil bli forholdvis lite påvirket. Videre 
har deres undersøkelser ikke gitt noen klare indikasjoner på et barkingsanlegg på stedet. De mener i 
alle fall ikke at det finnes forurensing fra dette av betydning i dag. Vurderingene av dybdeforhold 
tilsier ikke behov for mudring, og at en eventuell mudring høyst sannsynlig vil bli svært begrenset. 
Ellers er det opplyst at fyllmasser kan bli hentet fra et eksisterende masseuttak ved Steinsvatnet.  
 
Fylkesmannen kan ikke se grunnlag for å si at kommunens utredning av de omtalte momentene har 
vært mangelfull, i forhold til hva som kreves, jf. fvl. § 17 og pbl. Etter hva som er kommet frem, er det 
i alle tilfelle ikke grunn til å regne med at det kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold at 
man ikke har hatt mer kunnskaper om disse forholdene før vedtaket. Det vises til fvl. § 41. 
 
Konklusjon 
Etter vurderingen ovenfor, har Fylkesmannen kommet til at vedtaket om å godkjenne 
reguleringsplan for Uttian næringsområde, er ugyldig. Det er fordi det er funnet en mangel ved 
kunnskapsunderlaget for vedtaket, når det ikke har vært klargjort at arealet er jaktområde for hubro.  
 
Slik Fylkesmannen ser det, er dette såpass vesentlige opplysninger, at det må tas høyde for at det 
kan ha virket bestemmende for planvedtaket at de ikke var kjent. Feilen må dermed føre til at 
planvedtaket er ugyldig. Det vises til prinsippet uttrykt i fvl. § 41. 
 
Det vises for øvrig til hele vurderingen ovenfor. 
 
Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.  
 
Etter dette treffes følgende … 
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Vedtak 
 
Frøya kommune sitt vedtak av 26. september 2019, om å godkjenne ny reguleringsplan for Uttian 
næringsområde, oppheves. 
 
Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Klagene har fått medhold. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. § 28. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ragnhild T. Grønvold (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Henrik Øvrebø 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kjell Arve Madsvåg Madsvågvegen 67 7270 DYRVIK 
Rambøll Norge AS - Trondheim Pb 9420 Torgarden 7493 TRONDHEIM 
Lars Vavik Liarstøl 65 5416 STORD 
Dyrvik Grendalag, v/ Steinar 
Ervik 

Åkervikhauan 30 7270 DYRVIK 

 
 



Avsender m. 
mottaksdato 

Merknad Behandling 

Statens vegvesen, 
07.08.2020 

Reguleringsplanen ivaretar høringsuttalelse av 
02.07.2019. Henviser videre til at det nå er 
Fylkeskommunen som er ansvarlig for 
fylkesveger. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 
Fylkeskommune, 
19.08.2020 

Både Fylkeskommunen og Statens vegvesen har 
konkludert med at planen er akseptabel mtp. den 
trafikale situasjonen. 
 
Fylkeskommunen skriver videre at det legges opp 
til et lite område med begrensede 
utvidelsesmuligheter. Ettersom landskapsbildet 
vil bli vesentlig endret kommenterer 
fylkeskommunen at en bør vurdere om det finnes 
bedre egnede områder for en slik etablering. 
 
Som siste punkt kommenteres det at det er liten 
risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner på land, men at 
arbeid må stanses øyeblikkelig om slike minner 
oppdages både på land og i vann. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
Tatt til orientering. 
Det har blitt gjort noen videre 
vurderinger for alternative 
lokasjoner, og disse ligger vedlagt. 
 
 
 
Tatt til orientering 

Kystverket, 
19.08.2020 

Refererer til uttalelser og standpunkter fra 
behandlingen før opphevelsesvedtaket. 
Kystverket kan ikke se at forslaget til arealbruk er 
konfliktskapende med de virke- og interessefelt 
som Kystverket forvalter, og heller ikke fører med 
seg noen upåregnelige eller negative 
konsekvenser. 

Tatt til orientering. 

Fiskeridirektoratet, 
28.08.2020 

Forslaget vil ikke påvirke fiskeri- eller 
akvakulturinteresser. 
 
Fiskeridirektoratet har registrert et gyteområde 
for kysttorsk i Erviksvaet. Havforskningsinstituttet 
(HI) har verifisert og registrert at dette feltet er 
betydelig større enn opprinnelig tenkt. 
Planområdet er derfor godt innenfor dette 
gytefeltet. Reguleringsplanen mangler en 
vurdering av dette feltet, ettersom størrelsen av 
dette var ukjent når planen opprinnelig ble 
utarbeidet. Det etterlyses derfor en vurdering av 
tiltakets påvirkning på dette gytefeltet. 
 
Videre kan utfyllingen i sjø potensielt spre skarpe, 
flisige eller nåleformede partikler som potensielt 
kan skade torskeyngel og annen marin fauna. 
Videre kan også utfylling spre forurensede 
sedimenter, og ikke-omsatt sprengstoff eller 
metaller ut i det marine miljøet. Det må dermed 
fastsettes avbøtende tiltak i planen før utfylling i 
sjø kan skje. 
 
Utover dette har ikke Fiskeridirektoratet 
ytterligere merknader til planforslaget. 

Tatt til orientering 
 
 
Frøya kommune har kontaktet 
Havforskningsinstituttet og bedt 
om en kort evaluering av det 
registrerte gytefeltet. 
 
 
 
 
 
 
 
Avbøtende tiltak, som 
utplassering av siltskjørt og unngå 
arbeid i gyteperioden vil kunne bli 
implementert for å sikre minimal 
skade på det marine miljøet. 

Norges Vassdrags- 
og 
Energidirektorat, 

Anbefaler kommunen å belegge fagområdet 
geoteknikk med ansvar i byggesak, i tråd med 

Begge punkter tas til etterretning, 
og implementeres i 



28.08.2020 uttalelsene gitt til søknad om tiltak i sjø den 
23.04.20 (til FM). 
 
Anbefaler også at det legges inn 
reguleringsbestemmelse med formulering 
«konklusjoner fra Geoteknisk notat G-notat 001 
1350034185 datert 17.06.19 med tilhørende 
datarapport fra grunnundersøkelser legges til 
grunn i behandling av byggesøknad. Fagområdet 
geoteknikk er belagt med ansvar i byggesøknaden 
ved tilta som medfører utfylling i sjø». 

planbestemmelsene etter vedtak 
og påfølgende mekling. 

Norsk Ornitologisk 
Forening, 
28.08.2020 

Åpner med at hubrobestanden på Frøya har vært 
godt kartlagt siden 1999, og en vet derfor at den 
lokale bestanden er svært lokal og stedbunden. 
 
Ettersom populasjonen på Frøya ikke opplever 
stort med tilsig av hubro fra nabokommuner, så 
er bestanden svært sårbar om en eller flere 
lokaliteter går tapt. Siden 2000 har fem lokaliteter 
blitt forlatt, og det er bare et fåtall intakte 
territorier igjen. 
 
Videre kommenteres de forskjellige utsagnene til 
Natur og Samfunn, hvor det signaliseres at 
mesteparten av utsagnene er basert på et dårlig 
grunnlag, eller feil. 
 
Videre refereres takseringen av hubrolokaliteten, 
gjennomført i mai 2020, hvorpå det kommenteres 
at hubrolokaliteten det er snakk om er det beste 
gjenværende hubroterritoriet på Frøya med god 
ungeoverlevelse. 
 
Brevet konkluderes med at fremtidig utbygging 
og industri burde lokaliseres i mindre sårbare og 
faunarike områder enn Ellingsundet. 

Tatt til orientering. Natur og 
Samfunn ble i 2020 engasjert av 
FM og Miljødirektoratet for å 
kartlegge naturtyper på Uttian 
våren 2020. Det er ikke 
kommunens oppgave å trekke 
faginstansenes vurderinger i tvil. 
Vi har likevel sett at det her er en 
stor uenighet i fagmiljøene, noe 
som igjen gjør Uttian saken til en 
vanskelig sak. Administrasjonen 
prøver likevel å fremme alle de 
opplysninger og syn som vi har 
mottatt både før, under og etter 
høringsperioden, slik at saken kan 
belyses på en best mulig måte. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag, 
01.09.2020 

Fylkesmannen fremmer innsigelse med hjemmel 
i PBL §5-4 og NML §9 (Føre-var-prinsippet). 
 
Området rundt Ellingssundet og Litlsørøyan anses 
som et viktig næringssøksområde for Hubro. 
 
 
 
 
Gunstige strømforhold, skjellsand og 
gruntvannsområder i og rundt planområde gir 
god næringstilgang ved Ellingsholmene og 
Litjsørøyan. Utbyggingen kan potensielt endre 
strømmen, og det er derfor usikkerhet knyttet til 
hvordan dette vil forplante seg gjennom 
næringskjeden. Videre kan mink potensielt 
etablere seg i stenfyllingen. 

 
Etableringen av næringsområdet er av lokal 
betydning, mens hubro er en nasjonalt viktig art. 
Tiltaket vil være nok en belastning på lokaliteten, 

 
 
 
Det er fra kommunens side 
kommet med spørsmål og forslag 
til potensielle avbøtende tiltak for 
planen, slik at innsigelse kan 
trekkes. 
 
Forskyvning av tiltak, 
strømanalyser, kulverter, mink- 
og kråkefeller, foring og andre 
avbøtende tiltak har blitt 
diskutert i møte med FM. 
 
 
 
 
Etter ovennevnte møte med FM, 
så fremstår det som at 
usikkerheten rundt hubroens 



og vil gjøre det vanskeligere å nå eller 
opprettholde §§ 4 og 5 i NML. 

situasjon, uavhengig av 
avbøtende tiltak, gjør at FM ikke 
trekker sin innsigelse. 

Frøya eldre- og 
brukerråd, 
07.09.2020 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til 
høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat 
om at alle saker som angår eldres levekår og alle 
saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal forelegges rådet før 
beslutning foretas i kommunestyret, herunder 
plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

Tatt til orientering. 

 

 

Private merknader 

Avsender m. 
mottaksdato 

Merknad Behandling 

Trond Jacobsen, 
25.08.2020 

Kommenterer at det mangler opplysninger 
angående eierforhold av Ellingsholmen og 
Litlsørøya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre bemerkes det at området er lite, uten 
mulighet for utvidelse, og at det må til store 
mengder fyllmasse for å opparbeide området. 
Det stilles spørsmål rundt hvor disse massene 
skal komme fra. 
 
 
 
Det kommenteres at det er et rikt fugleliv i 
området, og at en av de beste fiskeplassene 
finnes på sørvestspissen av Ellingsholmen. 
Mener at denne fiskeplassen bør tilrettelegges 
bedre med veiadkomst og anledning for 
bevegelseshemmede til å ta seg dit. 
 
 
 
 
Stiller videre spørsmål rundt kommunens 
økonomi, og de kostnader som kommer med 
etablering av området. 
 
 
 
 
Til slutt kommenteres det at det finnes 
alternative områder på Rabben og Nesset som 

Eierforholdene for Ellingsholmen 
og Litlsørøya er utredet. Gamle 
skylddelinger er studert og flere 
diskusjoner med hjemmelshavere 
på Uttian er gjennomført. Statens 
Vegvesen sitt ferdigveiskart, 
benyttet da Uttian bru og 
Uttiveien ble etablert bekrefter 
også dette. 
 
 
 
Overskuddsmasser fra etablering 
av gang- og sykkelveg fra 
Hamarvika til Sistranda er tenkt 
brukt i prosjektet. Massene ligger 
p.d.d midlertidig lagret på 
sydsiden av veien. 
 
 
Gjennom planen vil et stort 
område på nordsiden av Uttian 
bru bli planert og bygd opp. Å 
pålegge utbygger å tilrettelegge 
for en egen vei under brua anses 
som urimelig, med tanke på at det 
enkelt kan fiskes fra den planlagte 
utfyllingen, også for 
bevegelseshemmede. 
 
Dette er aspekter som normalt 
ikke behandles i en plansak. 
Kostnader knyttet til erverv og 
opparbeidelse av området, er lagt 
inn i avtaler med de som ønsker å 
etablere seg der. 
 
Alternative områder har vært 
vurdert, men de foreslåtte 



virksomhetene kan legges til, som vil være 
billigere enn å bygge ut næringsområdet. 

områdene fra Jacobsens side har 
ikke den nødvendige plassen per 
dags dato. I tillegg har eierne på 
disse områdene egne planer, så 
det må gjøre et minst like stort 
arbeide, om ikke større, enn det 
som er tenkt på Uttian om 
bedriftene tenkes overført til de 
nevnte forslag. 

Line Hegle, 
26.08.2020 

Henviser til konsekvensutredning av Hubro fra 
Natur og Samfunn sett opp mot uttalelse gitt 
av Kai-Egil Skarsvåg i Frøya.no (16.07.2020). 
 
I konsekvensutredningen står det at hubro 
jakter om natten, og vil bli mindre påvirket av 
aktiviteten som foregår på dagtid. I intervjuet 
sier Kai-Egil at han og folkene hans jobber 
døgnet rundt. Dette er klart en 
interessekonflikt ettersom dette betyr at det 
kan foregå aktivitet på området når hubro er 
ute og jakter. 
 
 
 
 
 
 
 
Videre så kommenteres det at utredningens 
ordlyd fremstår som veldig usikker, og at dette 
heller er argumentasjon mot å bygge ut 
planområdet. 

 
 
 
 
Tatt til orientering. 
At Kai-Egil jobber døgnet rundt 
betyr ikke at det foregår støyende 
arbeid i lokalene. Det er i dette 
tilfellet mest sannsynlig henvist til 
drodling og tegning av nye 
båttyper etc, ikke faktisk bygging, 
ettersom arbeidsgiver ikke kan 
kreve at deres ansatte skal være 
disponible 24/7, 52 uker i året. 
Videre skal bygningsmassen også 
være støyisolert for å forhindre 
unødvendig lydforurensning til 
nærliggende områder. 
 
Tatt til orientering. 
Det er utført mye 
informasjonshenting i 
sammenheng med hubro for å 
minimere disse usikkerhetene så 
godt det lar seg gjøre. 

Odd Einum, 
26.08.2020 

Stiller spørsmål ved kvaliteten til rapportene 
fra Natur og Samfunn AS. Er uenig i deres 
vurdering at området har liten verdi for fugler, 
ettersom Einum og hans kone har over flere år 
observert et yrende fugle- og dyreliv i området 
når de har gått turer fra hytten deres på Gnr. 
26 Bnr. 55. 
 
Videre refererer Einum til merknader sendt inn 
ved tidligere anledninger, hvor det 
kommenteres at «flere områder lenger inn på 
Uttian er utbygd eller regulert til fritids-, 
boliger, eller privat næring. I tillegg benyttes et 
større område som beitemark for sau. Det er 
derfor mye som tyder på at området fra Uttian 
bru og et lite stykke inn på Sørøya er 
avgjørende for mat-tilgangen for hubroen. Det 
fortoner seg som lite sannsynlig at Hubroen 
bare kan finne et annet område å finne maten 
sin på», og kommenterer både bebyggelse og 
naturmessige forhold i de resterende 
områdene rundt lokaliteten. 
 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Dette er 
informasjon som har kommet inn 
underveis i behandlingen, og som 
vil bli lagt til ved 
sluttbehandlingen av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I tillegg kommenteres det at forslag til 
arealendringer i kommuneplanens arealdel 
2018-2030 ble avslått pga. observasjon av 
Storspove, mens det i dette tilfellet er gitt 
grønt lys selv om storspove er bekreftet i 
området, for ikke å nevne andre arter som 
hegre, hubro, oter og andre arter. 
 
 
 
 
 
 
 
Einum fortsetter så å kommentere forhold 
rundt støy, rekreasjon, landskapsbilde, 
alternativ plassering, bevaring av uberørte 
områder og generelt kommunens holdning til 
naturmangfoldet. 

I behandlingen av KPA så ble det 
ikke gjort noen dyp 
konsekvensutredning av hvert 
eneste forslag. Området på Uttian 
var gjenstand for lignende 
diskusjoner, men innsigelse fra 
FM ble trukket ved at det her var 
snakk om et reguleringsarbeide 
som ville avdekke eventuelle 
interesser eller konflikter, og ta 
høyde for disse på et høyere 
detaljnivå enn arbeidet med KPA 
åpner for. 
 
Tatt til orientering. 
Forholdene angående støy, 
landskapsbilde, rekreasjon og 
alternativ plassering kan finnes i 
saksdokumentene. 

Rita-Elin Hovde, 
30.08.2020 

Innleder med å kommentere at 
dokumentasjonen for saken er generelt faglig 
tynt, og at konklusjonene er i alt for stor grad 
basert på synsing. 
 
Ber i sin merknad om at de folkevalgte i Frøya 
kommune og Fylkesmannen gir 
naturmangfoldloven den vekt den skal ha i 
vurderingen, og at Frøya kommune finner 
områder for industri som gir mindre inngripen 
og negativ effekt, samt romme flere aktører 
enn to. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Frøya 
kommune har i denne prosessen 
etterstrebet å belyse så godt som 
mulig saken i sin helhet. 
 
I kommunens planstrategi, som er 
planlagt vedtatt ila. oktober, for 
2020 – 2024 så legges det opp til 
en gjennomgang av kommunens 
næringsarealer, samt et 
planarbeid for å sikre at Frøya 
kommune kan tilby områder til 
næringsaktører, samtidig som at 
en slipper en spredt utbygging av 
industri. 

Kjell Johan Mathisen 
m. flere, 
30.08.2020 

Har delt sine merknader inn i fire temaer. 
 
Fjernvirkning: 
I overordnet plan settes makshøyde til 12 m, 
mens det her tillates 14 m. Dette vil gi en 
vesentlig endring av landskapskarakteren, og 
vil bryte med den eksisterende silhuetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tas til orientering. Som nevnt i 
merknaden så er det i hovedsak 
Skarsvåg Boats sitt behov som har 
gjort at maks høyde settes til 14 
m. Kommuneplanens arealdel er 
en overordnet plan, med brede 
penselstrøk, mens en 
detaljreguleringsplan er mer 
detaljert, nettopp fordi en kan 
kjøre dypere analyser når man 
kommer seg ned på detaljnivå i et 
mindre geografisk område. At et 
næringsområde dermed får 
høyere makshøyde enn 
kommuneplanen står dermed ikke 
i strid med overordnet plan, 



 
 
 
Støy: 
Stiller seg kritiske til at potensielt støyende 
industri blir lagt vis a vis boliger på Fast-Frøya. 
Eksisterende trafikkstøy er allerede 
sjenerende, og det antas at bedriftene på lang 
sikt kan vokse ut av lokalene, og dermed vil 
støyisolasjonen i byggene ikke kunne redusere 
støyen som forutsatt. 
 
 
Store inngrep, lite nytte: 
Tiltaket består av store inngrep, men arealet vil 
kun romme to næringsaktører, uten mulighet 
for utvidelse. Det anses som unødvendig å 
åpne området når det finnes eksisterende 
områder som ikke er fullt utnyttet ennå. 
 
 
 
 
Utfylling i sjø: 
I planforslaget sies det at utbyggingen vil 
medføre utfylling i sjø på 28 500 m2, noe som 
er 25% større enn omrisset av arealet i planen. 
Rammene her bør være mye tydeligere, slik at 
det ikke gis åpning for tolkning. 

ettersom det er 
detaljreguleringen som er 
førende. 
 
Tatt til orientering. 
Problemstillingen er opprinnelig 
svart ut i planforslaget, men som 
det nevnes i merknaden, så er det 
vanskelig å ta høyde for fremtidig 
vekst og «ad-hoc» løsninger. 
 
 
 
 
Frøya har ganske mange områder 
satt av til næring, men mange av 
disse har per dags dato liten 
restkapasitet for storetableringer. 
Mange områder som har slik 
restplass har egne planer for 
hvordan disse områdene skal 
utnyttes. 
 
Saksbehandler ser her at det 
finnes en skrivefeil i 
planbeskrivelsen. Det er ikke 
snakk om en utfylling i sjø på 
28 500 kvadratmeter, men en 
utfylling som består av 28 500 
kubikkmeter steinmasse. Det 
opparbeidede området vil være 
på ca. 13 400 kvadratmeter, 
inklusiv fyllingsfot. Det anses 
derfor at de rammene som 
etterspørres faktisk eksisterer, 
men at skrivefeilen har skapt en 
misforståelse. 

Lars Ingebrigt Vavik, 
31.08.2020 

Begynner sitt merknadsbrev med en kort 
gjennomgang av historikken til plansaken. 
Fortsetter dernest med å beskrive kort 
vurderingene som er gjort av Natur og 
Samfunn, og poengterer spesielt mangelen på 
vurdering av gytefeltet til torsk, som er 
registrert i området. Etter dette kommer det 
punkter inndelt i undertema. 
 
Observasjon av Ellingsundet: 
Her kommenteres det rike naturmangfoldet, 
med mange eksempler på både flora og fauna. 
Det skrives videre at området har allerede blitt 
påvirket av menneskelig aktivitet, men at disse 
mest sannsynlig ikke har medført til vesentlige 
endringer i næringskjeder og økologiske 
kretsløp. Videre er observasjon av topp-
predatorer et godt signal på at området er 
økologisk intakt. En steinfylling på 28 500 m3 
vil kunne påvirke næringskjedene negativt. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gytefelt ved Ellingsundet: 
Kysttorsken står oppført som sterkt truet (EN), 
og det er viktig å verne arten for at denne ikke 
skal forsvinne. Gytefeltet syd for Uttian bru ble 
nylig verifisert (2019) av HI, som ledd av et 
arbeide «for å identifisere potensielle områder 
for etablering av marine bevaringsområder». 
 
Økologisk vippepunkt: 
Østsiden av Frøya «spises opp» bit for bit av 
tiltak. Alle eksisterende, tyngre tiltak har 
konstant aktivitet og utvidelsesplaner. Hvis nok 
et tiltak skal plasseres i området, så kan dette 
potensielt overskrive tålegrensen for det lokale 
økosystemet, og mangfoldet kan dermed 
påvirkes negativt. Det kommenteres her at det 
finnes andre områder, som eksempelvis 
Hestøya, hvor aktørene kan etablere seg, i 
stedet for å åpne opp et uberørt område. 
 
 
 
 
Konklusjon 
Til slutt skrives det at Fylkesmannen bør 
berømmes for at de har stilt spørsmål om 
lokaliteten. Videre skrives det at rapportene 
fra Natur og Samfunn anses som lite 
troverdige, og ikke kan brukes som grunnlag 
for en politisk beslutning. Vavik ber derfor om 
at det blir foretatt nye undersøkelser og 
konsekvensanalyser før en slik plan gis aksept. 

 
 
Tatt til orientering. 

Frøya kommune har allerede 

kontaktet HI og bedt om 

informasjon ang. gytefeltet 

 
 
 
Tatt til orientering. Her skrives det 
om store spørsmål som er 
vanskelige å finne ut av med en 
enkelt regulering, ettersom 
problematikken strekker seg over 
et stort område. Frøya kommune 
prøver å rette kartlegginger av 
naturmangfold mot de områder 
hvor vi ser det er stort press, så vi 
har et best mulig utgangspunkt 
kunnskapsmessig når det kjøres 
revidering av kommuneplanens 
arealdel.. 
 
 
Tatt til orientering. Natur og 
Samfunn ble i 2020 engasjert av 
FM og Miljødirektoratet for å 
kartlegge naturtyper på Uttian 
våren 2020. Det er ikke 
kommunens oppgave å trekke 
faginstansenes vurderinger i tvil. 
Vi har likevel sett at det her er en 
stor uenighet i fagmiljøene, noe 
som igjen gjør Uttian saken til en 
vanskelig sak. Administrasjonen 
prøver likevel å fremme alle de 
opplysninger og syn som vi har 
mottatt både før, under og etter 
høringsperioden, slik at saken kan 
belyses på en best mulig måte. 

Frøya SV v/Eskil 
Sandvik, 
31.08.2020 

Innspillet omhandler i hovedsak tre punkter: 
 
Gyteplass for kysttorsk 
Kysttorsken er en rødlistet art (EN), og det er 
derfor viktig å sikre eksisterende gytefelt, samt 
hjelpe til med gjenoppbygging av bestanden. 
Frøya SV kan ikke se at dumping av 3000 
lastebillass med steinfylling er forenelig med å 
ivareta gytefeltet. Det gis ikke noen forslag til 
avbøtende tiltak, annet enn at planen ikke 
vedtas, og det anbefales at Frøya kommune 
heller vurderer å verne dette unike området, 
samt at FM tar initiativ så det blir foretatt 
nødvendige vitenskapelige undersøkelser. 
 
 

 
 
 
Merknaden er tatt til orientering. 

Frøya kommune har allerede tatt 

kontakt med HI og bedt om 

informasjon angående gytefeltet. 

 
Videre er det også sett på 
muligheten for avbøtende tiltak 
som plassering av siltskjørt og 
unngå anleggsarbeid i 
gyteperioden. 
 
 
 



Visuell forringelse 
Frøya SV anmoder om at utsagnet fra Rambøll 
A/S vedrørende visuell forringelse tas på 
høyeste alvor, og at det sees i sammenheng 
med annen utbygging i området. 
 
Avslutningsvis kommenteres det at «det er på 
høy tid at kommunens naturperler tas vare på 
mens det ennå er tid». 
 
Dyreliv, fauna og flora 
Frøya SV ber om at Frøya kommune setter seg 
godt inn i samspillet mellom artene både på 
land og i vann, og at dette tillegges vekt i den 
endelige vurderingen. 

 
Tatt til orientering. I utforming av 
bygningsmassen er det bla. 
forsøkt brukt mest mulig nøytrale 
farger, men det finnes likevel få 
avbøtende tiltak for et bygg av 
denne størrelsen. 
 
 
 
Tatt til orientering. Kommunen 
har over de siste månedene prøvd 
å kartlegge de naturverdier som 
finnes i området, og se på 
hvordan områdets økologi er bygd 
opp. 

Dyrvik Grendalag, 
31.08.2020 

I likhet med sine tidligere innspill i forrige 
planprosess så ønsker styret i Dyrvik grendalag 
at det legges inn et rekkefølgekrav om gang- 
og sykkelvei fra Dørvikan – Uttiankrysset, og vil 
påklage et positivt vedtak hvis dette ikke er 
gjort. 

Tatt til orientering. 
Problemstillingen med gang- og 
sykkelvei er ikke et problem som 
vil forsvinne hvis planen om 
Uttian næringsområde ikke 
vedtas, ettersom det er et 
eksisterende problem.  
 
Det pågår et arbeid opp mot 
Fylkeskommunen for å etablere 
gang- og sykkelvei mellom 
Sistranda og Nesset. Dette 
prosjektet vil bli realisert 
uavhengig av planen på Uttian. 
 
Det konkluderes dermed med at 
innspillet vil bli ivaretatt gjennom 
pågående prosesser. 

Kjell Madsvaag, 
03.09.2020 

Har fordelt sine merknader på 10 punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Manglende oversikt over 
eiendomsforhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler ønsker å 
kommentere i første instans at 
merknaden er kommet inn for 
sent ihht. svarfrist, ettersom at 
den foregående meldingen 
manglet informasjon som ville 
gjort den til en fristavbrytende 
merknad. Saksbehandler har 
likevel valgt å behandle 
merknadene grunnet sakens 
karakter. 
 

1. Eierforholdene for 
Ellingsholmen og 
Litlsørøya er utredet. 
Gamle skylddelinger er 
studert og flere 
diskusjoner med 
hjemmelshavere på 
Uttian er gjennomført. 
Statens Vegvesen sitt 
ferdigveiskart, benyttet 
da Uttian bru og 



 
 
 

2. Et bygg på 14 m høyde burde vært 
samlokalisert med annen industri, 
fremfor lagt for seg selv på et så 
åpent punkt som Uttian er. 
 

3. Reiser spørsmål om mudring i et 
område som består av skjellsand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gytefelt for kysttorsk, vil tiltaket 
forsterke tilbakegangen av fredede 
arter i området? 
 

5. Det samler seg bunnslam ved innløpet 
til Madsvågen, som ansees som et 
resultat av etableringen av Uttian bru. 
Det etterlyses derfor strømmålinger 
for å avdekke om tiltaket vil forsterke 
dette. 
 
 
 
 
 

6. Bringer opp spørsmål om sjøørreten i 
Madsvågvassdraget vil bli påvirket. 
 
 
 
 

7. Kommenterer at området er svært 
attraktivt og potensielt livsnødvendig 
for mange fuglearter, deriblant en 
hegrekoloni. 
 
 
 
 
 
 

8. Påstår at rapporten fra Natur og 
Samfunn beror på faktafeil og at 
konklusjon er feil og misvisende. 
 
 
 
 
 

Uttiveien ble etablert 
bekrefter også dette. 
 

2. Tatt til orientering. 
 
 
 
 

3. Det er ikke planlagt noen 
mudring ved etablering 
av området, men skulle 
det vise seg å bli behov 
for mudring, så kan 
siltskjørter og andre 
avbøtende tiltak kunne 
benyttes for å forhindre 
spredning av løsmasse. 
 

4. Her har kommunen tatt 
kontakt med HI for å få 
mer informasjon 
vedrørende gytefeltet. 

5. Det antas at 
strømforholdene vil bli 
minimalt påvirket, slik 
beskrevet i 
klagesaksbehandlingen. 
Det kan gjennomføres 
strømmålinger om dette 
kreves gjennom 
behandling av 
utfyllingstillatelsen. 
 

6. Ved bruk av siltskjørt, og 
potensielt unntak av 
arbeid i gytetiden, så vil 
sjøørreten bli minimalt 
påvirket av tiltaket. 
 

7. Tatt til orientering. 
Kommunen har mottatt 
mye informasjon om det 
lokale fuglelivet både før 
og under 
høringsperioden, og 
dette vil bli brakt med til 
den endelige 
behandlingen. 
 

8. Tatt til orientering. Natur 
og Samfunn ble i 2020 
engasjert av FM og 
Miljødirektoratet for å 
kartlegge naturtyper på 
Uttian våren 2020. Det er 
ikke kommunens 
oppgave å trekke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kommenterer at området må ha en 
større oterbestand enn det som 
konkluderes med i rapporten fra 
Natur og Samfunn. 
 
 
 

10. Kommenterer at det ikke står noe 
sted hvor steinmassen skal komme 
fra, men konkluderer at dette må 
komme fra andre steder i Frøya 
naturen. I tillegg kommenteres 
påvirkningen av landskapsbildet som 
byggene vil gi. 

faginstansenes 
vurderinger i tvil. Vi har 
likevel sett at det her er 
en stor uenighet i 
fagmiljøene, noe som 
igjen gjør Uttian saken til 
en vanskelig sak. 
Administrasjonen prøver 
likevel å fremme alle de 
opplysninger og syn som 
vi har mottatt både før, 
under og etter 
høringsperioden, slik at 
saken kan belyses på en 
best mulig måte. 
 

9. Tatt til orientering. Etter 
inklusjon av oter i 
undersøkelsene, så vil 
også problemstillingen 
her tas med til 
sluttbehandling. 
 

10. Tatt til orientering. Ved 
etablering av den nye 
gang- og sykkelstien 
mellom Hamarvika og 
Sistranda, så har det blitt 
en del overskuddsmasse 
tilgjengelig. Denne 
massen er forespeilet å 
brukes i fyllingen, og 
ligger per dags dato 
midlertidig lagret på 
Litjsørøya. Om denne 
massen ikke skulle 
strekke til, så har 
masseuttaket ved 
Steinsvatnet kapasitet til 
å kunne supplere det 
som måtte mangle. 
Vedrørende 
landskapsbilde så er 
dette beskrevet i 
planbeskrivelsen. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Frøya eldre- og brukerråd   

Møtedato: 07.09.2020 

Sak: 23/20  Arkivsak: 18/3421 

 

SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  

 

Vedtak: 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at 

alle saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 

forelegges rådet før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og 

bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 

Frøya eldre- og brukerråds behandling i møte 07.09.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Eldre-og brukerrådet har ingen innsigelser til høringsforslaget, og viser for øvrig til sitt mandat om at alle 

saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges 

rådet før beslutning foretas i kommunestyret, herunder plansaker med hjemmel i Plan-og bygningsloven. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt av Rita Hovde. 
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Viser til mail av 31/9.2020, og oversender tilleggsdokument. 
  

Vil komme med følgende merknader til høring av overnevnte. 
  
1. Har brakt i erfaring nevnte område, som ikke er matrikkelført, har uklare 
eiendomsforhold som må avklares i forkant av slike prosesser. Slike uavklarte forhold 
skaper dårlige prosesser som kunne ha vært unngått. Eierforholdene må avklares. 
  
2.  I Frøyasammenheng har det hvert diskutert om virkningen av bygningsmasse i 

silhuett over lengere tider. Et bygg med en høyde på 14 m på  så små kuperte holmer 
som planen omhandler rimer ikke med tidligere konklusjoner, der liketil bolighus ikke 
skulle ha en slik virkning.Dette bygget vil få en høyde med Uttian bru, som har en 
seilingshøyde på 16 m. Hele bygget vil stå i silhuett med tilsvarende innsyn fra alle 
kanter. Er det dette vi ønsker på slike plasser i Frøyasammenheng. En kan godt se 
tilbake på debatten om den nye brannstasjonen og resultatet av den.Det finnes helt klar 
andre muligheter for plassering av en slik industri. Hva med en samlokalisering med 
andre mekaniske bedrifter. Dette har skapt synergier hos andre lignende tiltak. Å klatte 

slik industri rundt om på Frøya skulle være unødvendig. 
  
3. Reiser spørsmål også rundt mudring i et område som for det meste består av 
skjellsand. Hva med avdrift av sandpartikler i sjøen ved en slik vanngjennomstrømning 
som er i Ellingsundet. Det vil mest sansynlig bli nedslamming av et stort område. 
  
4.Ellingsundet som gyteplass for kysttorsk har vært omtalt i rapporter fra 

Havforskningsinstituttet tidligere.  Disse rapportene er å finne hos Frøya Kommune, da 
det har vært bevilget penger to forskningen. Det meste av yngelen som blir klekt på 
strekningen Hamarvik-Skagan føres med strømmen inn i Froan Naturreservoar og er et 
stort potensielt matfat i fredningsområdet. Forskerne er fortiden bekymret for den store 
tilbakegangen av fredede arter i 
området. Vil en reduksjon av nevnte gyteplasser forsterke dette. 



 
  
5.  Ved mudringen ifb med byggingen av Uttian bru ble strømforholdene i sundet 
vesentlig forandret, med den følge at store mengder av bunnslam og sand la seg opp ved 
innløpet il Madsvågen. Dette vil mest sansynlig forsterkes med så stor fylling i sjøen, som 
igjen vil øke problemet med å ta seg inn i Madsvågen med båt i framtida. En bør her 
foreta strømmålinger som kan avdekke dette. 
  
6.  Hva med sjøørreten i Madsvågvassdraget. Den vil stå i fare for å miste årganger og 
muligens bli borte da den er svært ømfintlig for små sandpartikler som tiltaket vik 
generere, spesielt i en anleggsperiode. 

  
7.  Vi som er bosatt i nærheten vet at området og nærliggende strender/grunner er 
svært attraktivt og kanskje livsnødvendig beiteområde for mange fuglearter. En 
forholdsmessig stor hegrekoloni har sitt deglige tilhold i en treklynge inntil området. 
Denne er igjen mat for en hubrolokalitet ikke langt unna. Matmangel er en av di viktigste 
årsakene til at hubro slutter med egglegging eller at ungene dør. 
  



8.  Etter å ha lest rapporten fra Natur og Samfunn ang. hubro med påfølgende 
konklusjon, så må denne bero på faktafeil i rapporten og dermed konklusjonen feil og 
misvisende. 
  
9.  Min erfaring når det gjelder oter, så må antallet med tilhold i og rundt Ellingsundet 
være mye større enn det Natur og Samfunn avdekker. Med den store tilgangen av mat 
for oteren som er i sundet opplever vi flere ganger i uken, spesielt i vinterhalvåret, oter 
svømmende opp og ned Madsvågen på sin ferd til "badeplassene" i ferskvann. Oteren må 
således ha en stor tette i området. Vi oppserverer ogs å år om annet oter med sine kull i 
sundet og nærområdet. vedlagte bilde viser tydelig dette. 

  
Oterkull våren 2020 
  



 
Otervei på Ellingsholmen. 
  
10.  28.500 kub sprengt steinmasse, eller ca 3000 lastebillass,skal hentes fra næliggende 

områder. Dvs at det mest sansynlig blir hentet fra mere enn en plass. Dette vil sikkert 
avstedkomme inngrep også andre steder i naturen. Hvor hen kommer, klokelig nok, ikke 
fram i denne runden. Må til slutt vise til rapporten fra Rambøll som beskriver den store 
forringelsen og påvirkningen av landskapsbilde samt eksponeringen mot store deler av 
omgivelsene. 
  
  
Mvh. 

  
Kjell Arve Madsvåg. 
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Uttalelse - detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde - 
Ellingsholmene - Frøya kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Fylkesmannen som landbruksmyndighet har med bakgrunn i nasjonale og viktige regionale 
landbruksinteresser ingen avgjørende merknader til planforslaget. 
 
Klima og miljø 
Bakgrunn 
Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 451 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som 
forbinder Uttian med Fast-Frøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsholmen og Litlsørøya. 
Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut 
ved å fylle ut ca. 28500 m³ i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende 
områder. 
 
Fylkesmannen hadde innsigelse til næringsområdet på Ellingsholmene – Uttian ved første gangs 
høring av kommuneplanens arealdel (KPA). Da det samtidig pågikk reguleringsplanarbeid for samme 
område, ble denne innsigelsen trukket ved 2. gangs høring av KPA. I reguleringsplanarbeidet ble det 
stilt krav til kartlegging av området, og resultatet av denne kartleggingen ga ingen indikasjon på 
spesielt verdifullt naturmangfold i området. Den nærmeste hekkelokalitet for hubro var såpass langt 
unna at direkte forstyrrelse av denne ikke burde være et problem. Fylkesmannens planseksjon var 
på det tidspunktet ikke kjent med informasjon som etter hvert har kommet til, om hubroens bruk av 
området til næringssøk, og innsigelsen til reguleringsplanen ble derfor trukket.  
 
Kommunens vedtak etter 1. gangs behandling av reguleringsplanen ble påklaget. Underveis i 
prosessen har det kommet til en god del ny informasjon om hubroens bruk av området. Den 
24.04.2020 mottok kommunen resultatet av Fylkesmannens klagebehandling. Fylkesmannen 
besluttet å oppheve planen med bakgrunn i at det manglet vurderinger på det nye 
kunnskapsgrunnlaget som forelå, og at denne informasjonen kan ha virket bestemmende for utfallet 
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i saken. Området er derfor kartlagt på nytt, og det er gjennomført en vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Internasjonale forpliktelser 
Norge har gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen 1992) forpliktet seg til å 
redusere tapet av biologisk mangfold, deriblant hubro.  
 
FNs naturpanel slår fast at tap av habitat gjennom endring av arealbruk er den viktigste årsaken til 
nedgang i artsmangfold globalt. Det samme er tilfelle i Norge. Over 2000 arter er utrydningstruet her 
i landet, og for å nå FNs bærekraftsmål må også norsk artsmangfold sikres. 
 
Hubro 
I henhold til Artsdatabankens rødliste for arter er hubro en sterkt truet art (EN). Den norske 
bestanden var i 2014 vurdert til å være mellom 900 og 1370 individ. Det er rapportert om 
bestandsnedgang for kyststrekningen mellom Sognefjorden og Trondheimsfjorden og i Sør-
Helgeland.  
 
Undersøkelser av hekkelokaliteter viser at reirhyller er brukt i flere hundre, i noen tilfeller i tusen år. 
Det aktuelle hubroterritoriet kan med andre ord ha vært der i hundrevis av år. Sakte, men sikkert 
har den menneskelige infrastrukturen økt, arealendringer har stadig skjedd, det har blitt mer gift, 
mer forstyrrelser, og kanskje mindre mat for hubroen i territoriene.  
 
I senere tid har det blitt vanligere å tenke helhetlig rundt arter og deres overlevelse. Tidligere var det 
vanlig å bevare enkeltarter ved for eksempel å forby jakt på arten. Nå har forståelsen for å se på en 
arts økologiske funksjonsområde økt. Når det gjelder hubro har det inntil svært nylig vært vanlig å 
kun beskytte hekkelokaliteter mot forstyrrelser. Mer kunnskap om, og vektlegging av økologi, tilsier 
at en uforstyrret hekkelokalitet ikke er nok om det blir vanskelig å skaffe mat i hekketiden. 
 
Handlingsplanen for hubro ble ferdigstilt i 2009 og er nå under revisjon. Fylkesmannen i Nordland 
har ansvar for oppfølging av handlingsplanen, og fordeler årlig midler til kunnskapsoppbygging 
rundt hubro i hele Norge. I de senere år har storsamfunnet i økende grad tatt hensyn til hubro i 
planlegging av blant annet ny infrastruktur.  
 
Hubro i Trøndelag og på Frøya 
Staten har siden handlingsplanen ble ferdigstilt i 2009 brukt betydelige summer på ulike tiltak for 
hubro. I Trøndelag har det siden 2015 blitt tildelt flere hundre tusen i tilskudd til kartlegginger og 
tiltak på Hitra og Frøya. Tiltak som har blitt tildelt midler er blant annet tilleggsforing nært 
hekkelokalitet, utbedring av reirhyller og registrering av aktivitet i reir. I tillegg til midler direkte 
knyttet til handlingsplanen, deles det ut midler gjennom ordningen «Tilskudd til trua arter» og 
gjennom Viltfondet. Dette har bidratt til et relativt godt kunnskapsgrunnlag i øyregionen. 
 
I Trøndelag var det i 2019 registrert aktivitet i 30 hubroterritorier. Fire eller fem av disse aktive 
territoriene var på Frøya. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag. 
 
Det såkalte Uttian-paret er trolig det paret på Frøya som produserer flest unger, og som «forsyner» 
andre territorier med ny hubro. I henhold til undersøkelser i regi av Norsk ornitologisk forening 
består dietten til dette paret i hekketiden hovedsakelig av måke- og andefugl. Uttian-paret er ett av 
fire, muligens fem, kjente hekkende hubropar på Frøya. Den høye hekkesuksessen er sannsynligvis 
relatert til spesielt god næringstilgang. Dersom næringstilgangen blir redusert, er det ikke så 
sannsynlig at hubroparet klarer å opprettholde sin gode hekkesuksess.  
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Kvaliteten på hubroterritoriene forringes også på Frøya. Vi kjenner ikke til hvor stor forringelse 
territoriene på Frøya tåler før det vokser opp færre individer enn det dør.  
 
Vurdering 
Etter Fylkesmannens omgjøring av vedtak i april 2020 satte Frøya kommune i gang nye kartlegginger 
og vurderinger av tiltaket sett opp mot naturmangfoldet i området. Rapportene er utarbeidet av 
Natur og samfunn på oppdrag fra Rambøll. 
 
Fylkesmannen har fått kjennskap til at Nord Universitet har gjennomført taksering av 
hubroterritorier på Hitra og Frøya. Professor Magne Husby, som forsker på fugl, leder dette 
arbeidet. Fylkesmannen har gjennomført to telefonsamtaler med Husby (23.07.2020 og 21.08.2020). 
Ingen resultater av studiene er foreløpig publisert. Gjennom Nord Universitet ble vi også kjent med 
at Norsk ornitologisk forening (NOF) ved Georg Bangjord har gjennomført innsamling av gulpeboller 
ved reir for å analysere næringsgrunnlaget til hubro i hekketida. Fylkesmannen kontaktet Bangjord 
på telefon 21.08.2020 for å få mer opplysning om undersøkelsen. Forsøk med tilleggsforing ved 
hubrolokaliteter er gjennomført av Martin Pearson, og er beskrevet i rapporten Kartlegging og 
overvåking av hubro i Hitra og Frøya, Martin Pearson, desember 2019. 
 
I det smale sundet under Uttianbrua er det relativt sterk strøm. Slike strømmer gir god tilgang på 
virvelløse dyr som er næring for sjøfuglene/vannfuglene som hubroen jakter på. I saksframlegget er 
det beskrevet at gjennomstrømningshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen 
er så liten at det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet. Strømmen, og 
tilgangen på virvelløse dyr her, er ifølge Husby ved Nord universitet, et svært viktig element i 
økosystemet ved Ellingsholmene. De virvelløse dyrene er næring for sjøfuglene som har tilhold i 
området, og som i neste omgang er næring for hubro. I saksframlegget antas det at strømmen ikke 
vil bli vesentlig endret, og det er derfor knyttet usikkerhet til hvorvidt en eventuell endring i 
strømforhold vil påvirke sjøfuglenes næringstilgang i området. 
 
I tillegg til gunstige strømforhold med tanke på næringstilgang for sjøfugl, er det i Miljødirektoratets 
Naturbase registrert en svært viktig forekomst av skjellsand på begge sider av brua. I andre 
skjellsandforekomster, undersøkt av NIVA, er det funnet at bunnfaunaen var karakterisert av høye 
artstall, normale til høye individtall og stor diversitet, noe som gir et godt næringsgrunnlag lenger 
opp i næringskjeden. 
 
Det er god tilgang på grunne områder rundt Ellingsholmene, og det er registrert svært mye sjøfugl i 
tilknytning til de grunne områdene og strømmen. Både strøm, skjellsand og grunne områder gir god 
næringstilgang for sjøfugl. 
 
Det skal etableres en steinfylling i sjøen. Ifølge kommunens saksframlegg er marin fauna og flora 
ikke undersøkt annet enn i fjæresonen, og kommunen skriver at kunnskapsgrunnlaget for marine 
naturtyper i utgangspunktet er ganske dårlig. Det er derfor usikkerhet rundt effekten av utfylling 
med tanke på sjøfuglenes, hubroens og andre arters bruk av området.  
Erfaringsbasert kunnskap tilsier at mink trives spesielt godt i slike steinfyllinger. Mink er en fremmed 
art med svært høy risiko på fremmedartslista. Etablering av steinfylling vil kunne gi økt predasjon fra 
mink på sjøfugl i området, og vil på sikt kunne gi dårligere næringstilgang for hubro. 
 
Det er foreløpig ikke gitt tillatelse til utfylling sjø. Behandlingen av denne søknaden er satt i bero 
inntil reguleringsplanen er endelig vedtatt.  
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I Natur og samfunns notat om konsekvenser for hubro er det beskrevet at området utgjør en mindre 
del av hubrolokalitetens territorium. Videre så kommenteres det at planområdet i liten eller ingen 
grad har områder som gir spesielt gode forhold for vadefugler, ender, måker og gjess. Det er 
uenighet rundt dette mellom ulike fagmiljøer. I mai 2020 ble det gjennomført en taksering av 
samtlige hubrolokaliteter på Frøya, som ledd i et forskningsarbeid i regi av Nord universitet. 
Takseringen av den nærliggende hekkelokaliteten viser at sektoren/kvadranten som dekker Uttian er 
den med størst tetthet og variasjon av byttedyr for hubro. I tillegg er dette et område som ligger 
geografisk nært reirlokaliteten, som gir kortere turer for hubroen når den skal finne mat. Med 
bakgrunn i observasjonene gjort i takseringsarbeidet, vil holmene rundt planområdet kunne 
defineres som et av de viktigste, om ikke det aller viktigste næringssøksområdet for nevnte lokalitet. 
Kvaliteten på næringssøkområdet henger også sammen med strømmen under brua som gir god 
tilgang på virvelløse dyr som er næring for sjøfuglene som hubroen jakter på. 
 
Videre er det funnet at næringstilgang er en begrensende faktor for hubroens hekkesuksess. 
Hekkesuksessen til par som fikk tilleggsfôr økte betydelig, og viser at næringstilgang er en svært 
viktig begrensende faktor for hekkesuksess.  
 
I Natur og samfunns notat om konsekvenser for hubro, blir det fremholdt at eventuelle dyr som 
bruker planområdet vil kunne flytte seg til lignende områder i nærheten. Det antas at 
konsekvensene av nedbygging eller utfylling av sjøarealer i forbindelse med utbyggingen er relativt 
små for sjøfugl, og det skrives at disse byttedyrene kan finne andre, minst like egnede, områder ved 
Uttian. Fylkesmannen har ikke funnet dokumentasjon på at fugl som får sine leveområder ødelagt 
eller forstyrret, flytter til et annet område uten problemer. Naturen og økologien er komplisert. En 
liten endring langt nede i næringskjeden kan få alvorlige konsekvenser for predatorer på toppen av 
kjeden. Det er usikkert om andre områder i nærheten er minst like egnet for næringssøk. Dersom de 
er like egnet vil konkurransen om de andre områdene øke dersom Ellingsholmene blir forstyrret 
eller ødelagt som næringssøkområde. Økt konkurranse vil føre til dårligere livsgrunnlag for flere 
arter. Hvis avstanden fra hekkelokaliteten til næringssøkområdet øker, vil det bli mer energikrevende 
for hubroen å skaffe mat.    
 
Det er knyttet usikkerhet til effektene av tiltaket. Natur og samfunn, som har kartlagt området og 
vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12, konkluderer med at tiltaket ikke vil få vesentlig 
effekt på hubro i området. Fylkesmannens faglige vurdering er at tiltaket kan få vesentlig negativ 
effekt på Uttian-parets hekkesuksess, på grunn av dårligere næringstilgang, om tiltaket 
gjennomføres. Usikkerhet om effektene av et tiltak, kan medføre at føre-var-prinsippet får 
anvendelse. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om effekter på naturmangfold, følger det 
av føre-var-prinsippet at det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
I dette tilfellet kan en tenke seg at flere mindre åpenbare effekter av arealendringer, som redusert 
næringstilgang, økt forstyrrelse fra båttrafikk og menneskelig aktivitet samt økt belastning fra mink, 
kan få negativ påvirkning på sjøfugl i området og dermed påvirke hubroen negativt. Over tid kan det 
føre til at arten forsvinner fra Uttian.  
 
I henhold til § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. I denne saken er det næringskjeden i Ellingsundet, hvor hubro 
er topp-predator, som blir tillagt mest vekt. 
 
En vurdering av påvirkningen på en art regional eller nasjonalt, vil særlig være aktuelt der man har 
mange inngrep som påvirker det samme naturmangfoldet. De samlede konsekvensene av flere 
inngrep kan være at arten blir så svekket regionalt eller nasjonalt at det blir vanskeligere å nå 
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forvaltningsmålene for arten.  Å påføre arten nok en belastning, kan være svært negativt for artens 
videre utvikling i området. 
 
Hubroens bruk av området på høst og vinter er ikke kartlagt. Vi vet altså ikke om hubroen jakter i 
området høst/vinter, og det er usikkerhet knyttet til om sjøfugl oppholder seg i området denne tiden 
av året. Hvor hubroen jakter høst/vinter før hekkesesongen starter i februar/mars er ikke kjent. 
Dersom hubroen da trekker lenger innover på Frøya vil den da potensielt komme i konflikt med 
andre tiltak og infrastruktur, og den samlede belastningen vil da kunne øke. En kartlegging av 
hubroens jaktområder høst og vinter vil være svært vanskelig å gjennomføre. Hubro er en nattaktiv 
jeger, og i vinterhalvåret vil det derfor være vanskelig å observere jaktende hubro. Det er ikke lenger 
anbefalt å feste ulike sendere på fuglekroppen da dette har vist seg å være en stor belastning for 
fuglen. Hubroen oppholder seg ikke ved reiret utenom hekketida, og det vil derfor være vanskelig å 
samle gulpeboller for analyse.   
 
Det er beskrevet at bedriftene som skal etablere seg i dette området har behov for å ta i mot 
kunder. Det er blant annet snakk om et firma som driver service på båter og et bryggeri som har 
behov for plass til sine kunder både ute og inne. Økt ferdsel og menneskelig forstyrrelse vil kunne 
redusere kvaliteten på næringssøkområdet.  
 
Etablering av steinfylling vil som nevnt kunne gi økt predasjon fra mink på sjøfugl i området, og vil på 
sikt kunne gi dårligere næringstilgang for hubro. Den samlede belastningen på hubro vil dermed 
kunne øke.  
 
I denne saken foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap om effektene av tiltaket på hubro, og det må 
derfor tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet, jf. § 9. En mulig risiko for 
vesentlig negativ effekt på en sterkt truet art er å anse som mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.   
 
Utbyggingen på Uttian antas å forringe viktige næringssøksområder i dette territoriet. Hvor stor den 
negative effekten tiltaket vil få for hubroens næringssøk, er vanskelig å si noe sikkert om. Tiltaket vil 
være en del av den samlede fragmenteringen og belastningen på territoriet. Reduksjon av kvaliteten 
på territoriet har pågått i tiår etter tiår. Å etablere et næringsområde i et viktig næringssøkområde 
for hubro, vil være nok et bidrag som senker kvaliteten til hubroterritoriet. Det er svært vanskelig å si 
når belastningen blir for stor. I henhold til naturmangfoldloven (NML) § 5 er det et mål at artene og 
deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Det er rimelig 
å anta at tiltaket vil gjøre det vanskeligere å nå dette målet. Skade som gjør det vanskeligere å nå 
eller opprettholde forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, vil alltid anses som vesentlig skade.  
 
I henhold til NML § 12 skal det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas utgangspunkt i 
en lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Frøya kommune vurderer 
næringsområdet på Ellingsholmene – Uttian til å være det best egnede området. Best mulig 
lokalisering kan innebære at man velger den plassering som medfører minst negative konsekvenser 
for naturmangfold. Kommunens vurdering av alternativ plassering er basert på hva som er 
økonomisk og tidsmessig mest gunstig. 
Hensynet til en mulig risiko for vesentlig skade på arten må tas i betraktning når hensynet til 
naturmangfold veies mot andre samfunnsinteresser, jf. naturmangfoldloven § 9. 
 
Konklusjon 
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Å etablere et næringsområde på Ellingsholmene – Uttian er av lokal betydning. Tiltaket har en mulig 
risiko for vesentlig negativ effekt på hubro, som er en nasjonalt viktig art. Som vi påpekte 
innledningsvis er hubro oppført som sterk truet på Norsk rødliste for arter, og er derfor i en 
særstilling når det gjelder ivaretakelse av sårbart naturmangfold. Myndighetene bruker relativt store 
ressurser på å innhente kunnskap om hubro og til å gjennomføre tiltak som skal forbedre hubroens 
situasjon. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, og det foreligger mye 
kunnskap om hubroens bruk av det aktuelle planområdet. Det er svært stor usikkerhet knyttet til 
effektene av tiltaket isolert sett, og til den samlede belastningen som hubroen potensielt kan bli 
utsatt for om tiltaket blir gjennomført. Fordelene ved tiltaket overstiger derfor ikke ulempene, 
herunder innbefattet usikkerhet og føre var-betraktninger, jf. naturmangfoldloven §§ 9-12.  
 
Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) innsigelse til 
etablering av næringsområde på Ellingsholmen - Uttian, jf. PBL § 5-4. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 4-3. 
Det er kommunen som planmyndighet som er ansvarlig for å sikre at samfunnssikkerheten er 
ivaretatt, gjennom å kvalitetssikre og godkjenne analysen.  
 
Menneskelige aktiviteter som utfylling, mudring og sprenging i strandsonen er vanlige årsaker til 
skred. I nyere tid har det skjedd flere skredhendelser som følge av utfylling i sjø, og vi vet derfor at 
det kan være betydelig skredfare forbundet med slikt arbeid. Denne typen skred forplanter seg ofte 
bakover i stor fart og kan gi store skader på land. Det går blant annet frem av det geotekniske 
notatet at stabiliteten i deler av området er utfordrende, og at tilfredsstillende stabilitet kun kan 
oppnås ved motfylling. 
 
Vi påpeker at grunn bare kan bebygges, dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, i henhold til pbl § 28-
1. I bestemmelsene til planen står det at øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden blant 
annet er «geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen». I henhold til 
rundskriv H-5/18, skal reell fare avklares på siste plannivå og ikke utsettes til byggesak. Pbl § 4-3 
fastsetter også at «planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i 
sonen (…), som er nødvendig for å avverge skade og tap.». Det er ikke gjort noen vurdering i 
analysen av om avdekket risiko ved utfylling, er større enn hva som kan aksepteres i lov eller 
forskrift. En slik vurdering burde vært gjort i ROS-analysen for å avklare om det er et lovfestet krav 
om oppfølging med avbøtende tiltak.  
 
Fylkesmannens faglige råd er at stabilitet og skredfare analyseres i ROS, og at eventuelle avbøtende 
tiltak sikres med konkrete bestemmelser i planen.  
 
Fylkesmannen påpeker videre at analysen mangler kildehenvisninger og har en del forenklede 
vurderinger. Vi påpeker at analysen ville vært bedre og mer etterprøvbar om dette var ivaretatt. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og med bakgrunn i 
naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) innsigelse til etablering av næringsområde 
på Ellingsholmen - Uttian. 
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Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Fylkesmannens faglige råd er at stabilitet/skredfare analyseres i ROS ,og at eventuelle 
avbøtende tiltak sikres med konkrete bestemmelser i planen. 
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Merknad til reguleringsplanen Uttian Næringsområde – høring 

Grendalaget har mottatt forslag til reguleringsplan til høring, og har følgende merknader: 

Trafikksikkerhet: 

Styret vurderer at planforslaget vil generere mer trafikk gjennom bygda, der deler av strekket er uten 

gang- og sykkelvei. Dette vil medføre uheldige konsekvenser for trafikksikkerheten for myke 

trafikanter.  

Vi kan ikke se at konsekvensene ved økt trafikk er noe særlig vurdert, utover det som er innenfor 

planens avgrensning. Når det gjelder krav til KU, så skal det vurderes vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, dette gjelder også utenfor planens avgrensning.  

Styret i Dyrvik grendalag kan ikke akseptere at det fortsettes å gi tillatelse til utbygging, uten at det 

gjøres noe med sikkerheten til gående langs veien! 

Dersom det ikke settes rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra Dørvikan – Uttiankrysset, vil 

grendalaget påklage et positivt vedtak.  

 

Med hilsen 

Styret  

Dyrvik Grendalag 



Innspill fra Frøya SV vedrørende detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde  

 
Frøya kommune vedtok den 26. september 2019 å godkjenne ny reguleringsplan for Uttian 

næringsområde, på gnr/bnr 26/1, /14, /31, samt 1451/1 og /2. 

 

I brev av 24.03.2020 fra Fylkesmannen i Trøndelag ble kommunen gjort kjent med at denne 

hadde kommet til at Frøya kommunes vedtak om å godkjenne reguleringsplan for Uttian 

næringsområde, er ugyldig. Årsaken til dette oppgir Fylkesmannen å være at det er funnet 

mangel ved kunnskapsgrunnlaget for vedtaket, når det ikke har vært klargjort at arealet er 

jaktområde for hubro. 

 

Saken ble derfor sendt tilbake til kommunen for ny behandling. 

 

Frøya SV mener imidlertid at det mangler kunnskapsgrunnlag også for behandlingen av 

gytefeltet for torsk som befinner seg i nærheten av det planlagte industriområde, og finner 

med dette å gi følgende innspill i saken: 

 

1) Gyteplass for kysttorsk nord for 62. breddegrad ved Ellingsundet 

 

Det finnes det flere torskestammer som oppholder seg langs norskekysten. De to viktigste 

som oppholder seg nord for 62. breddegrad er 

• Den nordatlantiske stammen som hvert år kommer inn til kysten for gyting (ikke 

utrydningstruet)   

• Kysttorsk nord for 62. grader nord (rødlistet som sterkt truet (NE)) 

 

I saksdokumentene til Fiskeridirektoratets siste reguleringsmøte som ble avholdt høsten 2019 

og som bestemte reguleringtiltak i 2020, fremkommer følgende opplysninger om kysttorsken; 

 “Departementet fastsatte i 2010 en plan som fastsetter et mål om å gjenoppbygge 

kysttorskbestandene nord for 62°N til fullt reproduksjonspotensiale, og samtidig oppnå 

tilfredsstillende vern av lokale bestandskomponenter.  

 

Inntil det foreligger en bestandsberegning som aksepteres av ICES og et vitenskapelig råd for 

hvor stor gytebestand som gir fullt reproduksjonspotensiale, skal bestanden betraktes som 

gjenoppbygget når toktindeksen for gytebestanden i to etterfølgende år ligger over 60 000 

tonn. Dette tilsvarer det gjennomsnittlige nivået på gytebestanden iht. toktmålingene i årene 

1995-98.  

 

Så lenge toktindeksen for gytebestand ikke øker, skal reguleringene ta sikte på å redusere 

fiskedødeligheten med minst 15 % per år relativt til 2009-nivået. Gytebestanden av kysttorsk 

måles ved gjennomføringen av Havforskningsinstituttets høsttokt, og resultatene fra årets tokt 

vil formodentlig være klare i begynnelsen av desember. De siste  20 årene har gytebestanden 

blitt målt til nivåer mellom 13 og 38 tusen tonn uten noen klar trend.  

 

I årene etter 2009 har gytebestanden blitt estimert til et lavere nivå enn foregående år fire 

ganger.  

 

 

 



For 2019 tilrådde ICES at det lages en ny gjenoppbyggingsplan, og dette er gjentatt i rådet 

for 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å i 

samråd med Fiskeridirektoratet utarbeide en vurdering av status for kysttorsk nord for 62N 

med forslag til forvaltningstiltak, samt forslag til ny gjenoppbyggingsplan. Dette arbeidet 

pågår, og  rapport med status og vurdering av tiltak er forventet å foreligge i løpet av 2019. 

Utarbeidelse av en ny gjenoppbyggingsplan vil ta lengre tid. Inntil videre foreslår 

Fiskeridirektoratet en videreføring av gjeldende kysttorskvern.” 

 

Av kommunens utredning om gytefeltet ved Ellingsundet ser det ut som om det ikke er kjent 

at kysttorsk nord for  62. breddegrad er oppført på rødlisten kategorisert til sterkt truet 

(EN), ref. Torkild Bakken, førsteamanuensis ved NTNU. 

 

Omtrent 80 % av kysttorsken holder til nord for 67. grader nord, mens 20 % er sør for denne 

grensen. Rapporten forklarer at i et område med lav tetthet av torsk, kan behovet for vern og 

gjenoppbygging være ekstra stort. I tillegg kan klimaendringene på kort sikt ha større effekt  

på bestanden i sør enn i nord. (Referanse: Aglen, Asgeir, Nedreaas, Kjell m.fl. (2020) 

“Kysttorsk nord for 62-grader nord: Vurdering av status og forslag til forvaltningstiltak og ny 

gjenoppbyggingsplan” Fisken og havet, 2020-2.) 

Selv om det er registrert mer en 30 store og små gytefelter for kysttorsk rundt Frøya er de like 

viktige når det gjelder gjenoppbyggingen av kysttorskbestanden. Man har ingen å miste. 

Gytefeltet i området ved Ellingsøya er en av de middels størrelse. Et gytefelt vil heller aldri 

være klart avgrenset, da både fisk, egg og larver vil bevege seg i vannet innen en sesong og 

variere mellom år. Gytefeltet er sårbart for påvirkning ved at strømmønsteret endres eller når 

det foretas store inngrep slik at nye sedimenter dekker til bunnen. 

Frøya SV kan ikke se at dumping av 3000 lastebillass med steinfylling er forenelig med å 

ivareta gytefeltet. I tillegg må det påregnes et visst utslipp av tungmetaller og kjemikalier når  

industrivirksomheten like i nærheten kommer i gang. 

Vi har heller ikke forslag til avbøtende tiltak, annet enn at området ikke nyttes til slikt formål, 

men at Frøya kommune heller vurderer å verne dette unike området. 

Vi ber imidlertid om at det, gjennom dette innspillet, at Fylkesmannen tar initiativet til at det 

blir foretatt nødvendige vitenskapelige undersøkelser. 

 

 2) Visuell forringelse 

 

Rambøll  A/S, som har bistått Frøya kommune, har beskrevet landskapsforringelsen slik:  

  

“Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 

landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 

næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene.  

 

 

 

Spesielt iøynefallende vil den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en 

ganske beskjeden fylkesveg som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som 

gjør at dagens natur landskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk 

eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg 

næringsbebyggelse. …. Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette 



tiltaket, mener vi at reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en påvirkning som 

forringer landskapet. “ 

 

Frøya SV anmoder Frøya kommune om at dette utsagnet tas på høyeste alvor og at det sees i 

sammenheng med annen utbygging i området som forringer landskapet og summen av dette 

på denne delen av øya. 

 

Det er på høy tid at kommunens naturperler tas vare på mens det ennå er tid. 

 

3)  Dyreliv, fauna og flora i området 

 

Frøya SV ber om at alt Frøya kommune setter seg godt inn i samspillet mellom artene både på 

land og i det marine livet, og tillegge dette vekt i sin vurdering. Det er matfatet til blant annet 

flere fuglearter og pattedyr som oter samt oppvekst- og yngleområder for både fugl og marine 

arter. 

 

 

Dyrvik 31. august 2020 

 

For styret i Frøya SV 

 

Ëskil Sandvik 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNSPILL TIL PLASSERING  AV UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE   

Frøya kommune har etter påtrykk fra utbygger foreslått Ellingsundet for plassering av en 
mekanisk industribedrift. Valget av dette stedet gir stor forringelse av miljø og landskap på 
østsiden av Frøya.  Fylkesmann i Trøndelag har opphevet Frøya kommune sitt vedtak av 26. 
September 2019, om godkjenning av reguleringsplan for Uttian næringsområde, og saken er 
sendt ut til ny høring. 

Rambøll  A/S som har bistått Frøya kommune, har beskrevet landskapsforringelsen slik:  
  
Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 
landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 
næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil 
den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesveg 
som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens natur landskap med 
brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. 
Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse. …. Når vi oppsummerer 
både nær- og fjernvirkningene samlet for dette tiltaket, mener vi at reguleringsplanen for Uttian 
næringsområde gir en påvirkning som forringer landskapet.  (s. Rambøll AS ) 
 

Utkikkspunktet på  Uttian bru  er det mest brukte ”stoppunkt” for besøkende på fast-Frøya. Det 
gir en unik oversikt over  det karakteristiske kystlandskapet.  Bildene som blir tatt her finnes 
igjen i turistbrosjyrer og TV reportasjer.   Akkurat her blir det foreslått å plassere  en mekanisk 
industribedrift.  På toppen av denne fyllingen blir det oppført en industrihall med inntil 12 meter 
mønehøgde, i høyde med Uttian bru.  Forringelsen av landskapet er beskrevet troverdig i den 
Rambøll-rapporten som foreligger.  

Risikoanalysen av inngrep i  det særegne maritime miljøet i Ellingsundet er gjort av et nystartet 
privat foretak, Natur og Samfunn AS, på oppdrag av Rambøll AS.  Rapportene fra Natur og 
Samfunn AS  bygger på 2 dagers feltarbeid. Her står det generelt om sjøfugl, litt om oter, spove 
og hubro.  Firma har ikke fått med seg at de står ovenfor et av de fiskerike stedene vi har på fast-
Frøya.  Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser til hvor sårbare mange  slike marine 
økosystemer er. Konsekvenser av inngrep er mange. Det er allment kjent  at næringsmangel for 
sjøfugl i hekkesesongen fører  til at fuglene oftere forlater egg og unger, og dermed gjør dem mer 
utsatt for predasjon.  Det er slike små endringer som i sum gir det forskerne kaller et økologisk 
vippepunkt.  

Det er ikke foretatt vurdering av strandsonefisk eller bunndyrsedimenter og hvordan disse blir 
påvirket av nedslamming. Dette gjelder også for gyteområder for kysttorsken ved Uttian bru. 
Natur og Samfunn AS  sier de har lite kunnskap om gytefeltet, men har likevel vurdert 
skadevirkningen til minus 1. Minusverdien kommer fram fordi sprengtstein  under dumping av 
3000 billass inneholder kvasse småpartikler som fører til akutt fiskedød. ”Torsk  er ikke rødlistet” 
sier Natur og Samfunn AS. Derfor vurderes ikke påvirkningen som alarmerende. Firma klarer 



ikke å skille mellom ”kysttorsk” og den nordatlantiske stammen som årlig kommer inn til
kysten. De har av den grunn ikke fått med seg bekymringsmeldingen.

ERFARINGSBASERT OBSERVASJON AV ELLINGSUNDET

Observasjonen er gjort av oss som har levd i nær tilknytting til Ellingsundet over en periode på
mer enn 50 år. For potensielle fiskere i førskolealder, er dette det eneste stedet en kan få fisk
innen de minuttertålmodet strekker til.

Tidevannet presserseg mellom Uttian og fast-Frøya i Ellingsundet,som er65 m på det
smaleste. Detstorebiologiske mangfoldet skyldes både tilførsel av oksygen i vannmassene og
næringsstoffer. I tillegg til en stor bestand av kysttorsk,er det lyr, sei, flyndre, kveite og steinbit
som er de vanligste artene. For Ellingsundet er det artenes yngeltilstandog fisk i små og
mellomstor størrelsesom dominerer. Krabber, eremittkreps, trollhummerogleppefiskutgjør en
stor del av dietten. Den store bestanden av flyndreyngel ermeget godt kjent fra gammelt av oger
fortsatt lett åobservere.

Også dette naturmiljøeteralleredepåvirket av menneskelig aktivitet med økt båttrafikk. Men
påvirkningenhar ikke medført vesentlige endringer i næringskjeder og det økologiske kretsløpet,
slik vi oppfatter det. Fritidsfiske med stang og sluk, både i og på begge sider av Ellingsundet, har
vært opprettholdt fram til 2020. Detteer en indikatorpå at det marine livet er intakt. Fåandre
steder på Frøyakan vi observere regelmessig sportsfiske fra land. Storemengder trekkfugler og
sjøfugl overvintrer og lever av fisken her. De mest tallrike er siland, laksand og ærfugl som
samles i sundet under yngelperioden. Området har et riktfastsittende dyreliv,som sjøanemoner,
skjell, svamper og koraller.

Av topp-predatorer observeresoter, havørnog hubro. At disse finnes, indikerergod
økologisk tilstand. På foto av Ellingsundet, gjengitt nedenfor,kan en tydelig se oterstien på
høyresiden av veien. Hubro trekker jevnlig ned til sinejaktområder i sundet. Det
karakteristiskelokkeropet høres hvert år i februar/mars.

Ellingsundet



Steinfyllingen  på 28,5 tusen kubikk skal dumpes og strandlinjen flyttes 20 m ut i sundet. Den 
nye fyllingen dekker Ellingsskjæret vist på bildet.  Gyteområdet for kysttorsk ligger på venstre 
siden av brua. Dette er både gyte- og oppvekstplass for kysttorsken. Det skal ikke mye 
hydrografisk kunnskap til for å forstå at slam fra 3000 billass stein føres med strømmen og 
avsettes i gyteområdet der strømmen avtar i styrke.  

VITENSKAPELIG OBSERVASJON OG ANALYSE 
	
Det skulle være allment kjent at kysttorsk finnes hele året stasjonært langs norskekysten. 
Kysttorsken skiller seg genetisk fra de store bestandene med vandrende torsk.  Yngel og ungfisk 
er svært stedbundet. Små og lokale bestander av fisk er lettere utsatt for påvirkning enn store 
bestander med vandrende fisk.”  (Havforskningen 2020) 
 

Da ”Artsdatabanken”  lanserte den nye rødlista i desember 2006, var marine arter vurdert i 
rødlistesammenheng for første gang i Norge.  At kysttorsk skulle havne på rødlista kom nok som 
en overraskelse på mange, mens den nordatlantiske stammen som kommer inn til kysten for 
gyting hvert år, er en livskraftig bestand.  Det er kysttorsk nord for 62. breddegrad som ble 
rødlistet til kategorien sterkt truet (EN). Behovet for vern og gjenoppbygging er ekstra stort. 
(Havforskningen,2020, Aglen, Asgeir, Nedreaas,)  

Runar Bjørkvik Mæland skriver blant annet følgende i en publikasjon fra 29.05.2020 at behovet 
for vern og gjenoppbygging er ekstra stort: “Kysttorsken er under press, og reguleringa til no har 
ikkje strekt til for å få opp bestanden.”  (Havforskningen 2020 ) 

”Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES)” har gitt Norge råd om å revidere 
gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk. Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativet til å 
følge opp dette arbeidet.  

Gytefelt ved Ellingsundet 

Havforskningen (2019) understreker at ”Gytefelt” er et nøkkelområde. Det blir poengtert at 
biotopen kan ødelegges ved menneskelig aktivitet, selv på andre tider av året enn i gyteperioden.  
Et gytefelt er umulig å avgrense nøyaktig, siden både fisk, egg og larver vil bevege seg i vannet 
innen en sesong og variere mellom år. Gytefeltet kan direkte bli påvirket ved at strømmønsteret 
endres, eller når det foretas store inngrep for eksempel ved nedslamming.   

Kysttorsken gyter  på  registrerte gytefelt rundt Frøya. Det nærmeste gytefeltet til Ellingsundet, 
ligger 50 m sør for Uttian bru. Fiskeridirektoratet har hentet inn erfaringer fra fiskere, og 
Havforskningsinstituttet har foretatt verifisering så sent som i 2019. Dette er den eneste 
vitenskapelige undersøkelsen av ny dato som angår Ellingsundet. Arbeidet hadde som mål å 
kartlegge kystområdene rundt Hitra og Frøya ”for å identifisere potensielle områder for 
etablering av marine bevaringsområder .” (Havforskningen, 2019) 



Gytefelter for torsk er angitt på kartene i rapporten. Gyteområdene er markert med blå sirkler
viser den relative mengden egg. De fleste gyteområdene ligger på steder der en stor andel av
eggene fra forskjellige gytefelt blir blandet og i stor grad driver med strømmen. Undersøkelsen
viser at gyteområdene vedEllingsundet fortsatt er fullt ut intakt.

Rapport fra Havforskningen2019-14ISSN:1893-4536.

ØKOLOGISK VIPPEPUNKT

Miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Trøndelag,har beskrevet faren for svekkelse av
naturmangfoldet slik:

”Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal sikre at de ulike
påvirkningsfaktorene ses i sammenheng og at den totale belastningen på arter, naturtyper og
økosystemer ikke overstiger tålegrensen i §§ 4 og 5. En ny belastning kan medføre at man
nærmer seg en kritisk tålegrense for naturmangfoldet. Prinsippet skal også motvirke en bit-
for-bit-svekkelse av naturmangfold og gradvis forvitring av arters leveområder”.

Kartutsnittet nedenfor viser noen av industrianleggenei strandsonen på østsiden av Frøya fra
Hammarvik til Svellingensom ”bites opp”. Alle eldre etableringen har utvidelsesplaner.
Særlig viktig er Kystteknikk sin utvidelse på Nesset. Konsernet arbeider også meddesign og
konstruksjon av båter for oppdrettsnæringen og har behov for mer areal. Søknadene som er
forelagt kommunenom utvidelse av eksisterende anlegg,har lettere for å bli akseptert.



Plassering av en bedrift for mekanisk industri i det mest sårbare området mellom
Hammarvik og Svellingen,er ikke bare en bit-for-bit svekkelse av naturmangfoldet, men et
sannsynlig ” økologiske vippepunktet”. Dette handler ikke bare om enkelte arter som oter,
spove eller hubro. Inngrepetoverskrider tålegrense for svært mange arter da hele det
marine økosystemet påvirkes negativt.

Hitra har i ny tid valg å samlokalisere sine bedrifter i næringsområder som gir en viss
synergieffekt. Som eksempel har Næringsområdeøst på Hitra 12 bedrifter. Uttian
næringsområdepå Hestøya har allerede 6 bedrifter og store muligheter for utvidelse. Her
finnes djupvasskai og skjermete områder som ikke krever molo. Avstanden for båttrafikk
til Sistranda er kortere enn fra Ellingsundet. Reguleringsplanen ved Ellingsundet er ikke i
prinsippet et næringsområde derflere foretak kan dele de store utgiftene. Det er i
prinsippet en tomt for en bedrift som ønsker å ligge mitt i leia.

Konklusjon

En vil berømme at klima-og miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Trøndelag har funnet det riktig
å stille spørsmålom valget av lokalitet. Rapportene fra Natur og Samfunn er en lite troverdig
vurdering av hvilke konsekvenser dette inngrepet vil ha for det marine miljøet generelt - og
gytefeltet spesielt. Disse kan ikke danne grunnlag for en politisk beslutning. Vi ber gjennom
dette innspillet at det blir foretatt nye nødvendige vitenskapelige undersøkelser og
konsekvensanalyser. Forslaget om plassering av Uttian næringsområdeslik det forlegger nå, gir
størst negative konsekvenser for naturmangfoldet.



 

Dyrvik 27. August 2020 

Lars Vavik              Anne Marit Grønvik 
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Merknader til reguleringsplan for Uttian næringsområde 
 

Vi stiller oss kritiske til reguleringsplanen og vil bemerke følgende problemstillinger: 

 

Fjernvirkning: 
På grunn av landskapets karakter og silhuett vil det skisserte tiltaket fremstå som meget ruvende. I 

den overordnede kommuneplanen settes det en makshøyde på 12 meter på næringsbygg, mens det 

her tillates 14 meter. 12-metersbegrensningen er satt av en grunn. Hvis det skal tillates en 

overskridelse av byggehøyder må situasjonen tilsi at andre hensyn ikke blir tilsidesatt. Situasjonen 

her, med en generelt lav landskapskarakter og silhuett, tilsier ikke at en overskridelse av 

byggehøyder er fornuftig. Slik vi ser det er det kun i situasjoner der det ligger vesentlig høyere 

landskap i bakgrunn, at dette kan tillates, f.eks. ved Nordhammervika. Her er vil ikke høye bygninger 

bryte med eksisterende landskapssilhuett.  

At Skarsvåg Boats krever et høyere bygg enn det kommuneplanen tilsier bør ikke være førende. 

Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om at området skal brukes til båtbyggeri, men sier at 

området er avsatt til forretning/kontor/industri. Det vil si at en annen tiltakshaver, uten spesielle 

høydekrav, vil kunne holde seg innenfor kommuneplanen. 

Uttianbrua er et landemerke på grunn av sin karakteristiske form og høyde sammenlignet med 

omkringliggende landskap. Dette gjør at brua er et yndet fotoobjekt og oppleves som et fondmotiv 

for båttrafikken i en av kommunens mest trafikkerte leder. En utbygging slik det er skissert vil skjule 

hele det østlige landkaret og store deler av broen. Dette vil oppleves helt fra brua blir synlig fra både 

sør og nord.  

Støy 
Vi stiller oss kritiske til potensielt støyende industri blir lagt vis a vis boliger på fastfrøya.  I dag 

allerede trafikkstøy fra brua og langstrekket på Uttian-siden til sjenanse, og industri her vil komme i 

tillegg. Det nevnes i støyrapporten at støyende prosesser i all hovedsak skal foregå inne i 

industrihallen, men dette tror vi etter hvert vil skli ut og støyforurensningen vil øke med årene. Dette 

også med tanke på slik industri ofte etter hvert vokser ut av sine lokaler og vil ta i bruk 

omkringliggende arealer for å avlaste, ofte med provisoriske løsninger ikke tilpasset opprinnelige 

krav. 

Store inngrep, lite nytte 
Vi mener at tiltaket er tungt på inngrepsiden og for lett på nyttesiden. Med det mener vi at en slik 

utbygging vil føre til uforholdsmessig store inngrep for å legge til rette for en relativt liten industri 

som ikke er nødt til å ligge akkurat der. Det finnes flere etablerte næringsområder i kommunen med 

strandlinje som kan huse de forespeilede bedrifter. Å åpne et nytt slik område anser vi som 

unødvendig da eksisterende områder ikke er fullt utnyttet ennå. 

At det startes med å tillate en ny utbygging her frykter vi at vil danne presedens for videre utbygging 

av strandlinja på østsiden av sundet. Industri har historiske røtter på vestsiden og dominerer i så 

måte sundet, men blir avbalansert av østsiden uten store inngrep. En videre utbygging på østsiden vil 

velte denne balansen og gjøre at sundet oppleves som dominert av industri.  



Utfylling i sjøen 
I planforslaget sies det at utbyggingen vil medføre utfylling i sjø på ca. 28 500 m2. Dette er 25% mer 

enn omrisset av det arealet som er i KPA 2019-2030 og vesentlig større enn det plankartet viser.  

 

 



At teksten i planforslaget avviker så mye fra KPA og plankartet frykter vi er en måte å få godkjent 

rammer utover det som er prosjektert og vist i plankart og illustrasjoner. Her bør rammene være mye 

tydeligere og ikke gi mulighet for tolkning. Slik det fremstår nå er det mulig med tre tolkninger der 

det eneste konkrete tallet er mye høyere enn det som er illustrert.  

 

Med hilsen 

June Hammer Iversen og Eirik Vatn Fredagsvik (Jakobskaget 15. Gnr/Bnr: 29/20) 

Hallgeir Fredagsvik (Jakobskaget 23, 29/81) 

Tove Fredagsvik Witzøe (Jakobskaget 24. 29/83) 

Rune Steinvik (Jakobskaget 25. 29/17) 

Tove Mathisen, Kjell Mathisen, Bente Hammerdal (Jakobskaget 32. 29/14) 

Helge Hansen (Kaibakkan 21. 29/31) 

Trude T. Reitaas (Årvikveien 25. 29/12) 

 

 



Innspill til detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde

Jeg har med stigende forbauselse (og forferdelse) lest tilsendte 
saksopplysninger fra Frøya kommune ang. ulike konsekvenser av 
industrialisering i området. 

Dokumentet er til dels faglig tynt og konklusjonene er i alt for stor grad 
basert på synsing og usikkerhet når det forsøker å begrunne at utbygging 
kan skje uten store negative konsekvenser. Det er krydret med vendinger 
som: «mest sannsynlig», «trolig», «det er usikkert i hvor stor grad», 
«vurderes å være».

Et eksempel: «Vi mener kunnskapsgrunnlaget for marine naturtyper i 
utgangspunktet er ganske dårlig, men vurdert ut fra kjent informasjon, 
topografi og det en kunne se ved befaringen, mener vi likevel det gir et 
godt nok beslutningsgrunnlag.»
Jeg setter dette opp mot Naturmangfoldlovens paragraf 9, «Føre-var-
prinsippet», som bør være kjent for de fleste. Kunnskapsløshet kan ikke 
brukes som argument for å foreta risikable inngrep i sårbar natur,

Og dermed er jeg ved mitt hovedanliggende for denne innsigelsen. Jeg 
siterer fra Frøya kommunes egne saksopplysninger: «Den nærliggende 
hubrolokaliteten er den tyngste naturinteressen innenfor og rundt 
planområdet. Med en rødlisteklassifisering på sterkt truet, og kun tre til 
fire andre reirlokasjoner på Frøya, må dette hensyntas i den endelige 
sluttbehandlingen.» Videre: «Siden 2016 representerer lokaliteten ved 
Uttian den mest verdifulle hubrolokaliteten på Frøya, ved at det er årlig 
ungeproduksjon med høy overlevelsesevne, og ungene herfra etablerer seg
i andre territorier på Frøya. (M. Pearson)
Til dette vil jeg knytte at en av de andre hubrolokalitetene på Frøya er 
sterkt trua av vindkraftutbygginga. 

Rambøll A/S, firmaet Frøya kommune brukte for å kartlegge virkninga av 
naturinngrepet, konkluderer slik:

«Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig 
påvirkning på landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette
landskapsrommet, gjør at næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store
deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil den planlagte bebyggelsen



bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesvei som 
krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens 
naturlandskap med brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt 
vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. Sett fra nord vil deler av brua 
bli skjult bak høg næringsbebyggelse.
Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette 
tiltaket, mener vi at reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en 
påvirkning som forringer landskapet.»

Jeg henstiller til de folkevalgte i Frøya kommune og Fylkesmannen om at 
de tillegger Naturmangfoldloven den vekt den skal ha.
Dernest at Frøya kommune finner områder for industri som ikke har så 
inngripende og negativ effekt på mange plan og som også rommer flere 
aktører.
Det kan ikke være slik at aktørene vinner igjennom med argumentering for
at industri skal være «sentrumsnært». Øya Frøya er lita, det er 
sentrumsnært de fleste steder. 

Uttian, 26.08.20

Rita-Elin Hovde



Frøya kommune 

HØRINGSINNSPILL TIL DETALJREGULERINGSPLAN UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 

/ ELLINGSSUNDET FRØYA 

Fra Norsk Ornitologisk Forening ved Trøndelag fylkeslag og Hitra og Frøya 

lokallag. 

 

Hubrobestanden på Frøya er godt kartlagt siden 1999 og gjennom DNA- analyser av fjær har 

vi god kunnskap om enkeltindividene, deres tilhørighet og overlevelsesevne hos ungene fra 

de ulike parene og territoriene. I tillegg har det vært gjennomført byttedyranalyser på hva 

hubroen lever av på Frøya gjennom beinrester av flere tusen ulike byttedyrindivider. Fra 

2012 har dette også årlig vært gjennomført registreringer i de forskjellige territoriene. I tiden 

etter 1999 har det ikke vært noen ringmerkingsgjenfunn eller DNA gjenfunn, med ett 

unntak, av hubro som kommer fra andre kommuner enn Frøya. Bestanden er dermed svært 

lokal og stedbunden, til tross for at det fortsatt finnes en levedyktig bestand på naboøya 

Hitra. 

Hubro er karakterisert som sterkt truet på landsbasis. De få parene som gjenstår på Frøya, 

og i og med at det i liten eller ingen grad kommer tilførsel av hubro fra andre steder, gjør 

også at hubropopulasjonen lokalt på Frøya er sterkt truet og svært sårbar. 

Fem tidligere hekkeområder for hubro på Frøya har opphørt å eksistere etter ulike 

arealendinger siden 2000 tallet. Kommunen er en vekstkommune med et stort press for 

arealomdisponeringer av ubebygde områder. Belastningen for den lokale hubrobestanden er 

dermed stor gjennom etablering av fritidsbebyggelse, turstier, industri, vindkraftverk med 

mere. Det er derfor svært få intakte hubroterritorier igjen. Med et intakt hubroterritorium 

menes blant annet et territorium hvor hubroparet kan fostre frem levedyktige unger som 

senere kan etablere seg. I denne sammenhengen er næringsgrunnlaget i territoriet helt 

essensielt.  

I 2020 ble det gjort en taksering av hubroens byttedyr i samtlige hubroterritorier. I området 

hvor Ellingssundet inngår var det her flest observasjoner av hubroens byttedyr 

sammenliknet med andre områder av hubroterritoriet. 

Natur og samfunn har på oppdrag av Rambøll laget et notat av 05.06.2020 hvor hubro blir 

vurdert. Notatet vurderer ikke egenskapene i Ellingssundet som et spesielt næringsrikt 

område på grunn av vanngjennomstrømmingen og grunnvannsforhold og vurderer dermed 

ikke området som et godt matfat for en lang rekke av hubroens viktigste byttedyr. Det 

foreslås at artene som oppholder seg der i dag bare kan flytte seg lenger unna, men at det er 

heftet usikkerhet rundt dette. Hvis industrialisering av området påvirker næringsgrunnlaget 

for fugl vil de bli borte eller redusert i antall.  



Videre argumenteres det med at Uttian kan tilby gode jaktforhold for hubro lenger øst og at 

den heller kan jakte der. Et nært og godt jaktområde kan ikke erstattes av et annet 

jaktområde lenger unna for hubro. 

 Det hevdes videre at planområdet i liten grad er egnet som leveområde for fugl som kan 

være byttedyr for hubro. Fugletaksering gjort i mai viser det motsatte. 

Planområdet utgjør kun 1,7 promille av et gjennomsnittlig hubroterritorium. Her er det ikke 

kvantitet på areal som gjelder, men gode næringskilder som godt kan være begrenset til et 

lite areal.  Natur og Samfunn mener altså at konsekvensene for hubro er liten som følge av 

utbyggingen.  

Norsk Ornitologisk Forening mener denne konklusjonen er trukket på et sviktende og feil 

grunnlag.  

I mai 2020 har det vært gjennomført detaljerte takseringsundersøkelser av hubroens viktigste 

byttedyr i samtlige hubroterritorier på Hitra og Frøya som et ledd i en masteroppgave ved Nord 

Universitet. Hvert hubroterritorium blir inndelt i fire sektorer. Alle hubroterritorier blir beregnet ut 

fra samme flateenhet.  I hver sektor er det lagt inn fem tilfeldige punkter som punkt-takseres etter 

nærmere angitt metodikk. Mellom punktene gjøres det en linjetaksering. Området ved Uttianbrua 

inngår i sektor 1. Takseringen her ble gjennomført av Magne Husby, professor ved Nord Universitet. 

Nedenfor er resultatene fra hele hubroterritoriet. 

Tabell 1. Resultater av punkt- og linjetaksering i fire sektorer i områdene ved en av hubrolokalitetene 

på Frøya 18-21.5 2020. Sektor 1 og 2 er delvis mot sjøen, mens sektor 3 og 4 er i sin helhet vekk fra 

sjøen. Tallene viser antall individ av ulike arter eller artsgrupper som er viktige næringsdyr for hubro. 

 Sektor 

Artsgruppe 1 2 3 4 

Måker 46 59 0 15 

Grågås 12 0 0 7 

Ender  9 2 0 5 

Vadere 32 15 8 11 

Hegre, lirype, 
tyrkerdue 

2 1 1 3 

Totalt 102 79 12 45 

Linjetaksering 4 km 5 km 6 km 6 km 

 

Sektor 1 hvor området rundt Uttianbrua inngår har klart størst antall byttedyr for hubro. Sektor 2 har 

også et høyt antall måker som har sammenheng med at det finnes en fiskemåke/gråmåkekoloni i 

sektoren, mens en stor del av næringssøket kan gjøres i sektor 1. For øvrig er det svært få arter og 

individer i sektor 3 og 4 som innebærer at hubroen neppe bruker mye tid på jakt i disse områdene.   

Territoriet hvor Ellingssundet inngår er det beste gjenværende hubroterritoriet på Frøya 

med god ungeoverlevelse. Hubro blir ofte observert og hørt i området. En industrialisering 

rundt Ellingssundet vil høyst sannsynlig påvirke den rike marine faunaen i området. Dette vil 

ha negative følger for bestanden av fugler som utgjør hubroens byttedyr og en etablering av 

dette industriområdet vil medføre forstyrrelser som vil virke negativt inn på jaktaktiviteten 

til en såpass sky art som hubro. Den samlede belastningen for den lokale hubropopulasjonen 



på Frøya er stor. En ytterlige industrialisering av områdene rundt Ellingssundet vil øke denne 

belastningen ytterligere. 

 

 Frøya kommune bør derfor lokalisere fremtidig utbygging og industri til mindre sårbare og 

faunarike områder av kommunen enn Ellingsundet. 

 

 

Trondheim og Frøya 27.8.2020 
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NVEs tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Uttian næringsområde - Frøya kommune 

 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 06.07.2020.  

 

Utfylling i sjø 

Vi vil bemerke at vi i forbindelse med søknad om tiltak i sjø sendt fra Fylkesmannen 19.03.20 og vår 

tilbakemelding i saken 23.04.20 (vår referanse 202003657-3), anbefaler kommunen å belegge 

fagområdet geoteknikk med ansvar i byggesaken. På denne måten vil man sikre at kontrollplanen i 

geoteknisk notat fra Rambøll G-notat-001 1350034185 datert 17.06.2019 (som følger 

reguleringsplanforslaget) følges opp av geoteknisk konsulent fra ansvarlig søker bak tiltaket. Og at for 

utfylling i sjø bør tiltaksklasse 2 legges til grunn (noe også Rambøll konkluderer med i sin geotekniske 

vurdering). 

Vi anbefaler at det legges inn reguleringsbestemmelse (i §7.1 rekkefølgebestemmelser, under «øvrig 

dokumentasjon som skal følge byggesøknaden») med formuleringen «konklusjoner fra Geoteknisk notat 

G-notat 001 1350034185 datert 17.06.19 med tilhørende datarapport fra grunnundersøkelser legges til 

grunn i behandling av byggesøknad. Fagområdet geoteknikk er belagt med ansvar i byggesøknaden ved 

tiltak som medfører utfylling i sjø.».  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Tormod Gilberg Hagerup 

Rådgiver 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Innsigelser vedrørende industriområde Uttian 
 

 

Undertegnede kan dokumentere nær 370 besøk på hytta med adresse 
Uttiveien 100, 7270 Dyrvik.  Hytta har umiddelbar nærhet (200-300m) til 

det planlagte industriområdet. De fleste besøk er helgeopphold, men har 
også tilbrakt sommerferiene, påskeferiene, juleferiene samt flere andre 

opphold av lengre varighet enn vanlig helg.  Hytta kom i mitt eie i 2002. 
Min kone og jeg er turglade mennesker og vi er flittige brukere av hele 

Uttian som turområde. Jeg er i tillegg en lidenskapelig hobbyfotograf og 
har nesten bestandig med kamerautstyr på tur. Med bakgrunn i dette tør 

jeg påstå at jeg kjenner området meget godt og har god oversikt over 
både dyreliv og hvordan området blir brukt til rekreasjon.  

 
Angående rapporten(e) fra firmaet Natur og Samfunn AS: 

 
Jeg stiller spørsmål ved kvaliteten på disse rapportene.  I den første 

rapporten fra januar 2019 ble det kun kommentert en tilfeldig 

overflyvning av en Teist og en Krykkje. Ellers ble området definert som å 
være «trivielt og lokalt/regionalt vanlig».  

 
Etter innsigelser fra Fylkesmannen i Trøndelag og flere lokalkjente er det 

gjort ytterligere undersøkelser.  I brev fra Frøya kommune datert 
12.06.2020, ref 18/3421/PLAN 5014201813 står det at området er befart 

en rekke ganger i 2020 samt i juli og september i 2019. Det står blant 
annet at området rundt selve planområdet ser ut til å ha stor verdi som 

jaktområde for Hubro. 
 

Undertegnede har fulgt fuglelivet på den sørvestre delen av Sørøya helt 
siden 1998. Det er et stort mangfold av arter i dette området, jeg kan 

dokumentere de fleste arter med både bilder og en del videoer. Jeg vil 
nevne; Gråhegre, Grågås, Bekkasin, Dvergfalk, Havørn, Storspove, Rype, 

Trane, Tjeld, Rødstilk, Storlom, Ærfugl, Svartbak, Teist, Makrellterner og 

andre måkefugler, Ringdue, Kråke, Skjære, Svarttrost, Gråtrost, Gjøk 
(kun hørt) og Sandlo. I tillegg er det mange forskjellige typer spurver og 

sangere, bl.a. Skjær- og/eller Heipiplerke, Løvsanger og masse grønnfink 
samt småfugler vi ikke har kunnet artsbestemme. På sensommeren er det 

store mengder stær som beiter på grunn av alle bærene som vokser i 
området.  

 
Vi har ingen sikker observasjon av Hubro selv, men har ved flere 

anledninger på mørke kvelder sett stor fugl i retning skogholtet mellom 
hytta vår og Uttian bru med en flyvehøyde- og mønster som ikke er 

forenlig med verken Havørn eller Grågås. Har også funnet ansamling av 
fjær fra forskjellige fugler inn i det tette skogholtet som etter all 

sannsynlighet er rester fra fangst foretatt av Hubro. 14. august i år fant 
jeg et renpillet fuglekadaver i området mellom skogholtet og sjøen. Dette 

er sannsynligvis restene etter den ene Tjelden som har vært stasjonær i 
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dette området. Regner med at det er rovfugl som har tatt denne. Maken 
er forsvunnet. Skjæra har også hekket i skogholtet, men disse forsvant 

plutselig i juni uten at undertegnede vet noe om årsaken til dette. 

 
I det samme skogholtet er det et yndet sted for Havørn å sitte, spesielt 

den siden som vender mot sjøen og Uttianbrua. I tiden fra august til april 
ser vi nesten daglig Havørn som sitter i disse trærne på timevis, eller 

sitter i fjæresteinene med bytte av et eller annet slag.  
Skogholtet er også et populært sted for Gråhegren. Her er det tidvis 

ansamling av mange Gråhegrer i tillegg til at skogholtet har vært brukt til 
hekking. Dog kan jeg ikke bekrefte at det har hekket Hegre der i år. Fra 

midten av august i år og frem til nå er det observert veldig mye Gråhegre 
i området, både næringssøkende og rastende. Dette gjelder også selve 

planområdet. 
 

Som nevnt har vi vært mye på tur rundt på Uttian. Når det gjelder flora, 
er området her hvor hytta ligger og bort til Ellingssundet helt spesielt på 

grunn av mangfoldet. Her er det kystlynghei, barskog, forskjellige løvtrær, 

masse einer, områder med røsslyng, masse forskjellige bær (blåbær, 
tyttebær, innslag av multer, krekling og røde bær), tettvokste kjerr, felter 

med langt gress og forskjellige blomstervekster. Alt dette er lokalisert tett 
rundt planområdet. Dette mangfoldet når det gjelder flora medfører også 

at området er rikt på insekter av forskjellig art. I brev fra Frøya kommune 
fra 30.08.2019, defineres området som trivielt og lokalt vanlig med 

manglende eller sparsomt tresjikt. I tillegg står det at området er tidligere 
torvtekt og er derfor i dag ødelagt. Dette gjelder ikke hele området, noe 

som kan sees på vedlegg 1,1B og 2. Det er hevet over enhver tvil at hele 
området som er ringet inn med rødt på vedlegg 3 er verdifullt for alle de 

fuglene vi observerer i området. 
  

Vi har hatt gleden av å se utallige unger av Grågås, Storspove, Rype, 
Dvergfalk, Svarttrost, Gråhegre, Siland, Teist og Ringdue vokse opp i 

området opp gjennom årene. Vi vil tro at den rikholdige variasjonen i 

vegetasjon i planområdet og nærheten til dette gir muligheter for både 
næring til alle fuglene og skjul for predatorer, og at det er derfor at 

området er svært attraktivt for så mange forskjellige fuglearter. Både på 
nord og sørsiden av veien til planområdet er det langgrunt (Vedlegg 4), 

noe som gjør det ideelt for både næringsøken og rast for mange fugler. 
Med bakgrunn i ynglingen er det helt tydelig at disse fuglene hekker i 

nærområdet til planområdet. 
 

Natur og samfunn AS skriver i sin rapport at de har foretatt 
feltobservasjoner i tillegg til gjennomgang av Artsobservasjoner. De 

skriver blant annet at selve planområdet utgjør kun 1,7 promille av 
Hubroens hjemmeområde, og i konklusjonen sies det at selve 

planområdet er lite egnet som leveområde for Hubroens byttedyr. Dette 
fremstår som merkelig da det er hele området fra Uttian bru og et lite 

stykke inn på Sørøya som gjør det attraktivt for mangfoldet av fugl og 
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dermed også som jaktområde for Hubro og andre rovfugler.  
Undertegnede har ikke vært klar over muligheten og ikke minst 

viktigheten av å registrere artsmangfold i forumet Artsobservasjoner, før i 

mai d.å. I løpet av noen helger samt 2 uker sommerferie har jeg registrert 
over 30 forskjellige fuglearter i området fra hytta vår og bort til 

Uttian bru (Vedlegg 5). Mange av disse artene er gjentatte observasjoner, 
og det er naturlig å konkludere med at disse er stasjonære. Det må være 

hevet over enhver tvil at området er svært næringsrikt og egner seg godt 
for veldig mange fuglearter, og at det er mangfoldet og mengden av bytte 

som gjør dette området så attraktivt som jaktområde for rovfugl. 
 

I den samlede vurderingen fra Frøya kommune står det at dette området 
ligger nær reirlokaliteten til Hubro, noe som gjør at dette sannsynligvis er 

det viktigste næringssøksområde for denne. Kommunen skriver også at 
det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor påvirkning en eventuell 

utbygging av planområdet vil ha for byttedyrene til Hubro. Skulle 
næringsgrunnlaget forsvinne vil det være stor sannsynlighet for at 

lokaliteten av Hubro vil oppleve færre vellykkede hekkinger, og i verste 

fall dø ut. Med så stor usikkerhet for Naturmangfoldet i denne begrensede 
delen av Uttian, er det svært vanskelig å forstå at «Føre -var prinsippet» 

ikke må tillegges stor vekt jfr. blant annet §9 i Lov om forvalting av 
naturens mangfold. I tillegg viser jeg til fakta hentet fra WWF om hubro 
der det blant annet står, sitat: Bråket og aktiviteten fra hogst og 

anleggsarbeid i seg selv gjør også hubroen sårbar, da den er svært 

sensitiv for forstyrrelser, særlig når hekkesesongen innledes. Sitat slutt. 
Økt aktivitet generelt samt ny bebyggelse vil nok helt sikkert også virke 

inn på en sky art som er sensitiv for forstyrrelser. 
 

I notat «Vurdering av leveområde for Hubro og konsekvens av utbygging 
på Uttian» fra Natur og Samfunn AS, står det at det i sjø-og 

strandområdet til planområdet er det over flere observasjonsrunder kun 
observert ett Silandpar og ett par Tjeld. I utredningen av selve 

planområdet er det lagt stor vekt på at det er sprukket berg i området 
som går rett i sjøen og at dette gjør at disse to holmene egner seg dårlig 

for fugl. Dette fremstår som svært merkelig, og jeg kan dokumentere med 
bildemateriale at dette området brukes av en god del fugl. Dette gjelder 

for eksempel Hegre, Tjeld og Måkefugler. I tillegg er Siland med 10 unger 

observert i strandsonen i selve planområdet gjentatte ganger i sommer. 
 

Innsigelser til andre vurderinger og supplement til manglende 
vurderinger i saken: 

 
Som jeg har påpekt i tidligere innsigelse så er flere av områdene lenger 

inn på Uttian utbygd eller regulert til fritidsboliger, boliger eller privat 
næring. Et større område er også i bruk som beiteområde for sau. Det er 

derfor mye som tyder på at området fra Uttian bru og et lite stykke inn på 
Sørøya er avgjørende for mat-tilgangen for Hubroen. Det fortoner seg 
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som lite sannsynlig at Hubroen bare kan finne et annet område å finne 
maten sin på med tanke på både etablert bebyggelse, etablert industri og 

flora/fauna både lengre inn på Uttian og i motsatt retning inne på 

fastlands-Frøya. I vestlig retning ligger vindkraftindustri med 
vindmølleparken bare 7-8 km unna Uttian bru (se vedlegg 6). Det vil 

derfor heller ikke være noe reelt alternativ for hubroen når det gjelder 
jaktområder dersom den blir fortrengt fra jaktområdet på Uttian. Kan ikke 

se at dette i det hele tatt er utredet. 
 

I 2008 sendte daværende miljø-og utviklingsminister Erik Solheim et 
postkort til ordfører Hans Stølan i Frøya kommune hvor han skriver at 

Storspoven har leveområdet i din kommune, og der han takker for 
innsatsen for å bevare naturmangfoldet i kommunen så langt. I 2019 ble 

Storspoven valgt til Årets fugl av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). I 
følge en artikkel i avisen Hitra-Frøya 21. februar 2019 refereres det til 

forskning som viser at vindkraftutbygging har en del av skylden for at 
Storspoven har gått kraftig tilbak. I 2015 beregnet NOF at den norske 

bestanden har gått ned med 45 % de siste 15 årene. Dette skyldes flere 

ting, men det nevnes blant annet utbygging i de viktige fjæresonene. 
Storspoven er fremdeles rødlistet som VU, og på den sørvestre delen av 

Sørøya som ligger tett inntil planområdet er det ihvertfall 3 hekkende par. 
Det har vært hekkende storspove i samme område i en årrekke. I notatet 

«Vurdering av storspove på Uttian og planområde for utbygging» fra 
Natur og Samfunn AS, står det at ingen av storspoveparene som har 

leveområde nærmest planområdet vil bli forstyrret av utbyggingen. Det 
står også at i 2020 er det ingen par nærmere planområdet enn de som er 

kartlagt. Undertegnede vet ikke hvor langt unna reiret kyllinger som ikke 
er flyvedyktige beveger seg, men de er i hvert fall observert gjentatte 

ganger mindre enn 100 meter unna planområdet i sommer. 
 

På våre fotturer opp gjennom årene rundt på Uttian har vi sett helt tydelig 
at fuglebestanden har blitt redusert i områder hvor det er byggeaktivitet i 

form av hytter, hus eller næring.    

Vil også tro at vindkraftutbyggingen som er pågående nå i Nessadalen på 
Frøya både vil fortrenge og ta livet av fugl når den kommer i drift. 

Samtidig er vindkraftindustrien utvidet betydelig i Norge de siste årene, 
og i nærheten av Frøya er det etablert vindmølleparker både på Hitra, 

Geitfjellet i Snillfjord samt flere på Fosen. Det er derfor grunn til å tro at 
blant annet Havørn, Hubro og Storspove vil være svært utsatt i tillegg til 

andre fuglearter.  Med bakgrunn i dette mener jeg det er svært betenkelig 
at kommunen uttaler at en utbygging av dette området på Uttian vil ha 

liten innvirkning på blant annet Storspove da denne er «mer eller mindre 
vanlig» over hele Frøya. Samtidig vet ingen hvor stor effekt 

vindkraftindustrien i Nessadalen vil ha på bestanden av de forskjellige 
fugleartene på Frøya.  

 
Ser i forbindelse med registreringer i «Artsobservasjoner» at Gråhegren 

har skjermet lokasjon. I 2015 ble Frøyamarsjen lagt til Uttian. Begrepet 
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«Uttihegre» er godt kjent blant befolkningen på Frøya. Dette året ble 
Uttihegren motivet på årets pin for turmarsjen. Ingen overraskelse for 

oss, da Gråhegren er et relativt vanlig innslag her på Sørøya. Både 

stasjonære i skogholtet mellom hytta vår og Uttianbrua, men også 
næringssøkende i de lang-grunne områdene i sjøen på begge sider av 

veien her på vestsiden av Sørøya. Den er også gjentatte ganger observert 
sittende i sjøkanten i selve planområdet nå i august 2020. Hegren er en 

svært sky fugl, så en eventuell utbygging i dette området vil uten tvil få 
innvirkning på hvor denne oppholder seg. 

 
Oter har vi observert bare en gang. Det var et individ mellom hytta vår og 

sjøen. Denne forsvant raskt i retning sjøen.  

I Kommuneplanens arealdel 2018-2028 med konsekvensutredning og 

ROS-analyse for Nesset og Sistranda (02.01.2019), er det flere 
byggesøknader fra private hvor Storspove og andre fuglearter brukes som 

en del av beslutningsgrunnlaget for avslag på byggesøknader. Det kan 
derfor se ut som at vern av naturmangfoldet er avhengig av tilfeldigheter. 

Ser i media at hovedinteressenten i det planlagte industriområdet uttaler 
at «fuglene har da vinger så de kan bare fly en annen plass for å finne 

maten sin». Jeg håper de ansvarlige i kommunen har et noe annet forhold 
til vern av naturmangfoldet.  

Fylkesmannen i Trøndelag presiserer i brev av 20.08.2019 til Frøya 

kommune at det er viktig å ivareta de områdene som fortsatt ligger 

relativt urørte. Hytta vår, som er eneste bygning i nærheten av 
planområdet på Sørøysiden av planområdet, ble bygd i 1974. Før den tid 

lå det et lite småbruk her. Broen og veien har også ligget der i mange år. 
Å bruke veien som et argument for at området allerede er forringet virker 
derfor veldig vanskelig å forstå. 

Kommunen skriver at de negative konsekvensene for landskapsbildet skal 
reduseres med en nøytral fargesetting. Det er forespeilet et industribygg 

som er høyere enn Uttian bru. I planforslaget kan jeg ikke se en tegning 
som gir et reelt bilde på hvor ruvende den planlagte bygningsmassen i 

realiteten blir. Området som søkes utbygd til industri er et flatt 

kystlandskap med sjø på begge kanter, det vil si at planlagt bebyggelse vil 
være svært fremtredende og dominere landskapet fullstendig sett fra, 

bokstavelig talt, mils omkrets. Sundet mellom Sørøya og fastlands-Frøya 
er mange ganger daglig trafikkert av fugl i nord/sør eller sør/nord retning. 

Traseen som nyttes er mellom Uttian bru og selve Sørøya. Dette ser vi 
mange ganger per dag. Dette være seg enkeltindivid eller flere.  Senest 

observert en flokk med over 50 tjeld 21.august i år, tydeligvis på trekk 
sørover. Er det i det hele tatt vurdert hvilken betydning et så ruvende 

bygg midt i trekksonen for fuglene vil bety? En bygning med en slik 
størrelse vil også fullstendig blokkere sikten fra sjøen både nord- og 
sørfra. 
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Det står i utredningen fra kommunen angående virkninger av plan at 
området blir lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Dette medfører 

ikke riktighet. Vi observerer stadig dykkere med utgangspunkt på 

Ellingsholmen, det er en god del kajakkpadling i sundet, mange fisker fra 
båt i bukta, det settes krabbeteiner, mange bruker veien til gåturer og det 

er mange som sykler denne veistrekningen. Vi ser også folk som bruker 
fjæra fra Ellingssundet og forbi hytta vår og videre rundt på Sørøya. I 

tillegg er det mange som fisker fra land, spesielt i nærheten av brua. Og 
selvfølgelig bruker vi som hytteeiere området til rekreasjon. 

Vedrørende støy står det at næring i området vil være av støysvak 

karakter. Dette fremstår som en sannhet med modifikasjoner. Driver av 
Frøya bryggeri (som en aktuell leietager i anlegget), stod fram i media 

nettopp angående konsertvirksomhet som de gjennomfører både 

innendørs og utendørs i forbindelse med bryggeriet der det ligger i dag. 
Det kommer i hvert fall til å høres særdeles godt for alle som oppholder 

seg på begge sider av sundet. Vil i tillegg tro at dette vil foregå på 
kveldstid og i helger med de utfordringer det medfører. I saksfremlegget 

ser det og ut som at Servicebrygga vil flytte hele sin virksomhet til 
området, med andre ord også ren butikkdrift og gulvproduksjon. Dette vil 

medføre en sterk økning i trafikk til området hovedsakelig via vei men 
også sannsynligvis fra sjøen, og vil derfor medføre negative konsekvenser 

i form av økt støy, økt trafikk med de farene det medfører, mer 
forurensing, negative konsekvenser for dyrelivet og støyplager for 

lokalmiljøet som består av mange fastboende i tillegg til fritidsboliger. En 
annen direkte negativ konsekvens for blant annet hubro vil også være 

etablering av flombelysning i området og etablering av gatelys, i tillegg til 
støy. Hovedinteressenten til det planlagte industriområdet har også uttalt i 

media at han lover å utvide virksomheten sin til det dobbelte av dagens 

produksjon samt en dobling av antall ansatte dersom han bare får 
gjennomslag for etablering på Uttian. Det er i seg selv et veldig merkelig 

ultimatum for å si det sånn, men dersom dette blir en virkelighet så vil 
trafikk osv være betydelig større enn det som er beregnet i 

saksfremstillingen. Og uttalelsen om at de ansatte skal sykle til/fra jobb 
må vel anses å ikke kunne tillegges særlig vekt. 

I detaljreguleringsplanen under punktet Naturmangfoldsloven § 12, står 

det at Uttian kommer ut som det beste alternativet pga god havning, kort 
etableringstid og sentrumsnær beliggenhet. Det er tydeligvis tillagt vekt at 

båtbyggeriet som planlegges etablert i planområdet må ligge nært 

kommunesentret på Sistranda. Undertegnede forstår ikke at dette skulle 
ha noe betydning for driften. Og i tilfelle, da må vel Nordhammarvika 

industriområde være adskillig mer attraktivt med beliggenhet mye 
nærmere Sistranda? Her er det allerede etablert gang og sykkelvei. 

Nordhammarvika vil utgjøre vesentlig mindre transportstrekning for all 
varetransport næringsaktøren er avhengig av som transporteres på vei via 

den vestlige delen av Frøya og via 714 gjennom Frøyatunnelen. Etter 
mine beregninger vil beliggenhet i planområdet på Uttian utgjøre cirka 14-
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16 km ekstra kjøring T/R. Da vil Nordhammarvika være et både mer 
trafikksikkert og mer miljøvennlig alternativ. Dette med tanke på å unngå 

unødig transport gjennom Sistranda med skoler og masse lokaltrafikk, 

videre på vei med veibredde under 6 meter, ett felt over Uttian bru, ei bru 
som også snart må rehabiliteres og strekning uten gang- og sykkelvei. På 

hele strekningen fra Hammarvik og til Nordhammarvika er det allerede 
etablert gang og sykkelvei med gatelys, så sikkerheten for myke 

trafikanter vil være godt ivaretatt. I Nordhammarvika er det allerede 
dypvannskai, så det området må ihvertfall egne seg i forhold til det som 
defineres som havning. 

I brev av 20.08.2019 fra Fylkesmannen i Trøndelag, står det at det er 
viktig å ivareta de områdene som fortsatt ligger relativt uberørte, med 

bakgrunn i høyt press på arealene i strandsonene på Frøya. Fylkesmannen 

skriver også at prinsippet om økosystemtilnærming skal motvirke en bit-
for-bit-svekkelse av naturmangfoldet og gradvis forvitring av arters 

leveområder. Det fremstår som at «etableringstid» overstyrer hensyn til 
naturmangfold og ivaretagelse av et unikt og i utgangspunktet uberørt 

område, når Uttian defineres som det beste alternativet. I tillegg kan det 
se ut som at Uttian næringsområde blir svært kostbart i forhold til hvor 
lite område og graden av fremtidig aktivitet som det dreier seg om. 

Ellers så vil jeg uttrykke forundring over at det kan se ut som at en lokal 
næringsaktør legger det som kan oppfattes som et utilbørlig press på en 

kommune for å få viljen sin i forhold til en eksakt beliggenhet. Det virker 

som at det stilles et ultimatum om enten Uttian næringsområde eller så 
flyttes virksomheten til Hitra kommune. Dersom dette er korrekt oppfattet 

så vitner det om at næringsaktøren har en manglende evne til 
samhandling med kommunen, og det er urovekkende for et videre 

fremtidig samarbeid. Jeg vil presisere at dette er min subjektive 
oppfatning ut fra det som har fremkommet i media.  

 
Det har fremkommet utrolig mye negativt i kjølvannet av etableringen av 

vindkraft på Frøya. Selv om Uttian næringsområde er av mindre omfang, 
så må nå kommunen ta på alvor konsekvensen av uopprettelige inngrep 

som vil påvirke naturmangfoldet for alltid. Som nevnt finnes eksisterende 
områder som allerede er etablert til næring i dag og som kan utnyttes 

bedre og brukes.  Jeg ser at kommunen har laget en analyse med 
sammenligning av flere alternativer. Imidlertid så fremstår ikke analysen 

komplett og jeg håper at kommunen kan ta inn alle fakta i analysen slik at 

sammenligningen av områdene blir reell. Slik analysen fremstår nå så gir 
den et inntrykk av, på bakgrunn av at alle fakta ikke er tatt med, at 

analysen er laget ut fra å få et svar som er gitt før analysen er påbegynt. 
Dette regner jeg med ikke er hensikten. 

 
Avslutningsvis er jeg i tvil om har saksbehandlingen er i henhold til 

regelverket, med bakgrunn i at vår fritidseiendom er en av de som ligger 
nærmest planområdet. Jeg kan ikke se at eiendommen min er nevnt i 
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detaljreguleringsplanen som har høringsfrist 1.september 2020 i forhold til 
negative konsekvenser for nærliggende eiendommer.  

 

 
 

Med hilsen 
 

Odd Einum 
 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1 
Vedlegg 1B 

Vedlegg 2 
Vedlegg 3 

Vedlegg 4 
Vedlegg 5 

Vedlegg 6 

 
 

 













Artsnavn  

stokkand Anas platyrhynchos 

løvsanger Phylloscopus trochilus  

hettemåke Chroicocephalus ridibundus 

kjøttmeis Parus major  

trane Grus grus 

teist Cepphus grylle 

storlom Gavia arctica 

gråsisik Acanthis flammea  

dvergfalk Falco columbarius 

gråmåke Larus argentatus 

rødvingetrost Turdus iliacus 

heipiplerke Anthus pratensis 

makrellterne Sterna hirundo 

ærfugl Somateria mollissima 

gråhegre Ardea cinerea 

krykkje Rissa tridactyla 

stær Sturnus vulgaris  

siland Mergus serrator 

sandlo Charadrius hiaticula 

svartbak Larus marinus  

ringdue Columba palumbus 

havørn Haliaeetus albicilla 

enkeltbekkasin Gallinago gallinago 

tyvjo Stercorarius parasiticus 

gjøk Cuculus canorus 

svarttrost Turdus merula 

grågås Anser anser 

tjeld Haematopus ostralegus  

rødstilk Tringa totanus 

steinskvett Oenanthe oenanthe 

låvesvale Hirundo rustica 

grønnfink Chloris chloris 

kråke Corvus cornix 

storspove Numenius arquata 

 





Til Frøya kommune                                                                                                        Frøya 26/8-2020 

 

Merknader vedrørende utbyggingen av Uttian næringsområde. 

 

Viser i dette skrivet til konsekvensutredningen utført av Natur og Samfunn AS på oppdrag fra 

Rambøll og Frøya kommune vedr. forekomsten av Hubro, og eventuell påvirkning og konsekvens for 

denne om en utbygging av området blir gjennomført, datert 8/5-2020. 

Vil i tillegg vise til et intervju med utbyggeren, Kai-Egil Skarsvåg (Skarsvåg Boats), gjengitt i Frøya.no, 

datert 16/7-2020, da vi stiller spørsmålstegn ved noe av det som kommer frem i dette intervjuet sett 

opp imot det som kommer frem i konsekvensutredningens vurdering og konklusjon. 

I konsekvensutredningen står følgende: 

«Siden hubro jakter mer om natten eller utenom dagtid, vil den trolig i mindre grad bli påvirket av 

forstyrrelse av aktivitet innenfor eller nært planområdet når den jakter» 

 

 I det nevnte intervjuet under overskriften «Arbeider døgnet rundt», sier utbygger at han er en 

«arbeidsnarkoman» som ofte jobber døgnet rundt og at han når ideene kommer, også jobber selv 

om det er midt på natta. Med bedriftens stadig økende oppdragsmengde virker ikke dette å være et 

foretak som avvikler arbeidsdagen innen en ordinær åtte-timers dag……? 

 I tillegg vil antall ansatte økes fra dagens 20 stillinger, til nærmere 30 når området er på plass.  

Slik vi ser det vil dette medføre en betydelig økt aktivitet og belastning på området, og IKKE bare 

utenom tidspunkter der hubroen blir forstyrret i sin aktivitet! Næringsområdet og hekkeområdet for 

sjøtilknyttet fugl vil utvilsomt bli påvirket negativt av en slik utbygging og aktivitet som det her legges 

opp til. Det er observert hekkende fugl på området, deriblant storspove og ærfugl med kull, og disse 

er rapportert inn som artsobservasjoner. 

Vi reagerer på konsekvensutredningens ordlyd under punktene vurdering og konklusjon, her brukes 

det uttrykk som: vanskelig å vurdere, stor usikkerhet, trolig, kan være, kunne bli, vurderes 

påvirkningen som noe mindre, USIKKER! 

Utredningen virker å bygge på mye uvisshet og antakelser, og vi mener derfor at den kun kan brukes i 

en argumentasjon MOT utbygging av området. Hubroens sårbarhet er trukket frem gjentatte ganger i 

argumentasjonen mot vindmølleutbyggingen, og om det medfører riktighet at flere risikerer å bøte 

med livet i møte med disse, vil det etter vår mening være katastrofalt å utsette hubroen som jakter 

på Uttian for noen som helst risiko!  

I dette tilfellet har utbyggeren flere alternativer i form av en plan B, det har 

ikke hubroen! 

 

På vegne av Ryphaugan, Uttian  

Line Hegle. 



 

 

 

 

 



 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde. Åpen høringsuttalelse. 

Undertegnede har i likhet med andre beboere i nærområdet til ovennevnte reguleringsplan 

mottatt denne til gjennomsyn og uttalelse.  

Vanligvis er utarbeiding av detaljreguleringsplan noe en foretar i samarbeid med grunneier.  Av 

planbeskrivelsen framgår det at utsteder ikke kjenner til hvem som eier området. Seks 

grunneiere er nevnt: Tre lokale, to av fylkeskommunens veinummer. Ingen av disse 

representerer hovedarealet.  Det foreligger heller ikke noe oversiktskart som viser stedets 

lokalisering.  Søk på eiendomskartverk er umulig ute .  Det er også umulig å søke på 

eiendomskartverk da gårds-og bruksnommer er utelatt/ukjent.  Det blir  derfor bare lokalt 

kjente som som har full oversik over planområdet. 

Totalarealet er beregnet til 31,2 da.  Kun drøyt halvparten av dette er tilgjengelige til formålet. 

Dette er svært lite til industriområde å være  og  representerer ikke noe potenseale for 

framtidig industri. Det er kun en klatt.  Av planbeskrivelsen framgår det at utbyggingen at vil 

kreve tilført større mengder  steinmasser. Hvor skal disse komme fra og hvordan skal de 

transporteres?  Disse massene kan det påregnes krever større inngrep annensteds.   Dette er 

en del av totalprosjektet og skulle vært beskrevet.      Tolv  år tilbake hadde kommunen 

planer om å finne grunn for et steinbrudd/knuseverk sentralt på østrføya. Dette har det ikke 

blitt noe av. Har behovet forsvunnet eller er en her i en knipe? 

Det står endel om naturforhold. Det desidert mest verdifulle naturområdet i nærhet av planen 

er Sørøyvågen mellom Sørøyene. Dette er et rikt fuglelivsområde med vadere og sjøfugler.  

Hubro ? Vel,  den har blitt hva seksløperen var i vesten, et anvendelig våpen.  

På sørvestspissen av Ellingsholmen finner en den beste landfiskeplassen langs østfrøya. Denne 

ligger rett utenfor planområdet og  bør sikres med veiadkomst herfra med  en arm ned til 

selve fiskeplassen med plass for bevegelseshemmede. Ta kontakt med HC lag og grendalag.  

For ikke så veldig lenge siden så vi vår kommunaldirektør i  himmelfallen ekstase over 



kommunens uventede inntekt fra oppdrettsfondet. For veldig kort tid tilbake så vi samme 

kommunaldirektør med bekymret mine varsle om tom komunekasse og mulige oppsigelser. Er 

det da så smart å sette i gang klattregulering av industriområder som er så dyre å bygge ut at 

intet firma  ville  kunne betale en leie basert på utbyggingskostnadene? Det må bety 

subsidiering. 

Det finnes i dag utbyggingsmuligheter på Rabben, nordover og sørover om man omregulerer 

den utrolig dumme adkomsten som har gjort området ensidig og derved lagt beslag på store 

arealer til transport. Det finnes også muligheter for industrområde av denne størrelse sør for 

tidligere Frøya fiskeindustri  mot fortøyningskaia på Nesset. Her er det mulig å dra nytte av 

eksisterende infrastruktur. Vei, kai mv. Og bedriften/e  vil ligge i et område med annen 

tilgrensende virksomhet.Et miljø.  Disse alternativene vil koste en brøkdel i 

utbyggingskosnader. 

Trond M. Jakobsen . 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/963-8 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
17.08.2020 

Uttalelse til høring av Detaljregulering for Uttian næringsområde - Frøya 
kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Vi arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi 
opptrer som eier og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr og merke og medvirker som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar i sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker 
og miljøvennlig drift av havner og bruk av farvannet. Kystverket er et direktorat under 
Samferdselsdepartementet. 

 
Kystverket har den 13.juli 2020 mottatt Detaljregulering for Uttian næringsområde til første 
gangs høring og behandling.  
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester i Frøya kommune, vedtok i møte den 
06.07.2020, under sak 64/20 å sende reguleringsplanen med planbestemmelser, plankart 
og planbeskrivelse datert 28.08.2019, ut på høring og offentlig ettersyn.  
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til industri, herunder å legge til rette for økt 
næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om 
å gi de maritimt rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt sikre at Frøya har 
et mangfoldig næringsliv.  
Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal og området bygges 
ut ved å fylle ut ca. 28.500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nær-
liggende områder. 
 

Våre innspill og kommentarer 
Planforslaget har tidligere vært behandlet av Kystverket og det er avgitt høringsuttalelse til 
prosessen. Planen har vært påklaget og det foreligger vedtak fra Fylkesmannen om ny 
behandling fra Frøya kommunes side. 

Midt-Norge



 Side 2 

Vi har nå på ny vurdert det fremlagte planforslaget med grunnlag i statlige rammevilkår og 
retningslinjer for planarbeider etter plan- og bygningsloven, samt formålsavgjørende vilkår 
nedfelt i havne- og farvannsloven. 
Kystverkets virksomhet er først og fremst koblet til sjøarealer i planer og sjønære arealer 
som kan sies å ha en virkning på ferdselsforholdene. Våre faglige kommentarer til 
planarbeidet, er knyttet til slike forhold. 
Vi finner ikke å endre vårt uttalelser og standpunkt om planforslaget, slik det det nå fremstår. 
Følgelig er våre kommentarer ikke endret. 
Vi ser av planforslaget og avgrensningen av reguleringsområdet, at dette fortsatt ikke har 
noen særlig virkning på statlige anlegg eller installasjoner, men at det har en viss virkning på 
Kystverkets forvaltningsmessige ansvars- og influensområde. 
  
Vi kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til vårt samferdselsfaglige 
virke- og interessefelt, som i all hovedsak er sjøområdene med tilgrensende landareal. Vi ser 
heller ikke at reguleringen fører med seg noen upåregnelige eller negative konsekvenser i 
det interesseområdet 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. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vår dato: 18.08.2020 Vår referanse: 201911340-16 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 06.07.2020 Deres referanse: 18/3421  Tore Forbord 

Fylkeskommunens uttalelse - detaljreguleringsplan Uttian 
næringsområde i Frøya kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse den 06.07.2020 og til vår uttalelse 03.07.2019 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Opparbeidingen 

forutsetter utfylling i sjø på 28,5 daa, med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra 

nærliggende områder. 

 

Planforslaget er i tråd med nylig vedtatte kommuneplanens arealdel (23.10.2019). 

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere vært i dialog 

med Frøya kommune vedrørende kapasiteten på Uttian bru og det å legge til rette for økt 

trafikk på fv. 6476. I møtet ble det konkludert med at en utbygging på dette arealet (på 

nordsiden av brua) kan være akseptabelt, da det vil generere en begrenset mengde 

trafikk. 

 

Området reguleres for å få plass til 2-3 aktører i et område som er lite benyttet i dag. 
Området er begrenset og har få eller ingen utvidelsesmuligheter. Landskapsbildet blir 

vesentlig endret som følge av at området i sjø fylles ut og det etableres 

næringsbebyggelse på området. Slik sett bør en vurdere om det andre områder som er 

bedre egnet for en slik etablering. 
 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 

i kulturminneloven).  

 

Planarbeidet forutsetter utfylling i sjø. NTNU Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi 

og kulturhistorie har bedt om at følgende blir tatt med i en reguleringsbestemmelsene: 

«Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann fredet eller 

vernet i medhold av kulturminneloven §§ 4 eller 14, skal arbeidet straks stanses og 

NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående». 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Caroline Haugan     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 
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Statens vegvesens uttalelse - Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan 

Uttian Næringsområde, Frøya kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 06.07.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Statens vegvesen oppfatter at reguleringsplanen i det vesentlige ivaretar vår høringsuttalelse 

av 02.07.2019. Vi har ingen flere merknader. Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til 

egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelig knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor 

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens 

vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for 

vegtrafikk. 

  

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

 

June Stubmo 

Seksjonsleder Torunn Moltumyr 



  

 

 

2 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORESPØRSEL OM ASSISTANSE – DETALJREGULERINGSPLAN – 

UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE. 
 

 

 

RAPPORT UTARBEIDET AV;  
 

Alf Ring Kleiven, forsker & prosjektleder for “Aktiv forvaltning av marine ressurser – Frøya og 

Hitra” 

Sigurd Heiberg Espeland, forsker & prosjektleder for gytefeltkartlegging i Norge 

Jonas Thormar, forsker tang-, tare- og ålegress samfunn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havforskningsinstituttet 
2020 

 



Forespørsel om assistanse – detaljreguleringsplan - Uttian 
næringsområde. 
 

Bakgrunn 
Havforskningsinstituttet har blitt kontaktet av Frøya kommune vedrørende reguleringsplan for 

Uttian næringsområde. I den forbindelse er det planlagt å fylle ut ca. 28 500 m2 i sjøen med 

steinmasser.  Gjennom prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser – Hitra og Frøya» der Frøya 

kommune er prosjektpartner, har Havforskningsinstituttet samlet inn en rekke data om biologiske 

verdier og fysiske elementer (strøm, eksponering, bunnkartlegging) i sjøen rundt Frøya. Prosjektet 

har blitt forspurt av Frøya kommune å legge frem ny informasjon som kan ha relevans for 

reguleringsplan for Uttian næringsområde. Det er Havforskningsinstituttets datagrunnlag og en 

vurdering av potensielle konsekvenser for utfylling i sjøen som vil bli lagt frem i dette svaret. 

Datagrunnlag 
Gytefeltkartlegging 

Som det vises til i uttalelsen fra Fiskeridirektoratet (referanse 19/3621) har det gjennom prosjektet 

«Aktiv forvaltning av marine ressurser – Frøya og Hitra» blitt gjennomført en verifisering og 

kartlegging av gytefelt for torsk, der nye kart ble oppdatert høsten 2019. Vi viser også til 

arbeidsrapport publisert i prosjektet (Kleiven m.fl. 2019). Torsken rundt Hitra og Frøya gyter i 

hovedsak i perioden februar til april. Gytefelt ble kartlagt gjennom innsamling av nygytte torskeegg 

og ved bruk av intervjuinformasjon samlet av fiskeridirektoratet. Figur 1 viser den relative mengden 

nygytte egg per håvtrekk i hele Frøya-/ Hitraområdet. Områdene rundt Uttian hadde noen av de 

større forekomstene under prøvetakningen 

 

Figur 1: Kart over gytefelt rundt Hitra og Frøya basert på kartlegging i 2018. Røde punkter viser 

stasjoner der det ble gjort håvtrekk etter egg. Blå sirkler er skalert i hht mengde egg som ble funnet 

på hver stasjon. 



Basert på vurdering av mønster i fordeling av egg, intervjuinformasjon og vurdering av 

strømmodeller ble gytefelt kartlagt og publisert hos fiskeridirektoratet i november 2019. 

 

Figur 2: Kombinert intervjubaserte gytefelt (polygoner med diagonale striper) og gytefelt kartlagt av 

HI (vertikalt skraverte polygoner).  

 

Som del av gytefeltkartleggingen ble det gjennomført en strømmodellering for det aktuelle 

tidsrommet (samme tidspunkt som det ble gjennomført prøvetagning etter egg) for å se på 

spredning av egg fra de ulike gytefeltene. Dette kan gi en god indikasjon på om det er lokal 

rekruttering eller om man kan forvente at mye egg vil spre seg over større områder. Den sterke 

kyststrømmen treffer Hitra og Frøya i vest-sørvest, som medfører at vann pumpes gjennom øyriket 

og videre ut i Frohavet. Mange av gyteområdene på Frøya har forventelig høyt spredningspotensial, 

men noen områder har også potensial for lokal retensjon (egg og larver blir igjen i området). Kartet i 

figur 3 viser det aktuelle gyteområdet. Modelleringen viser at dette området både kan ha lokal 

retensjon og mulig stor spredning. 

 



 

 

Figur 3: Kartet viser modellert spredning av egg fra område umiddelbart nord for Uttian. De grønne 

trekantene med tykk rød linje rundt viser utslippspunkter. Den graderte blåfargen og linjene viser en 

sannsynlighetsfordeling over hvor egg fra område kommer til å havne 30 dager senere. Den ytterste 

røde linjen viser område hvor 95% av alle eggene vil havne i. Videre innover gir linjene, 75%, 50% og 

område med de 25% høyeste tetthetene av egg. 24% av alle eggene ligger på en rett linje ut fra 

kysten. Dette representerer egg som har truffet grensen på modellen og ville beveget seg videre 

oppover kysten. Spredningsmønsteret er forenelig med noe retensjon siden de høyeste tetthetene 

ligger i utslippsområde, men en forholdsvis stor andel av eggene vil bli spredd til andre områder. 



 

Figur 4: Kartet viser modellert spredning av egg fra område umiddelbart sør for Uttian. De grønne 

trekantene med tykk rød linje rundt viser utslippspunkter. Den graderte blåfargen og linjene viser en 

sannsynlighetsfordeling over hvor egg fra område kommer til å havne 30 dager senere. Den ytterste 

røde linjen viser område hvor 95% av alle eggene vil havne i. Videre innover gir linjene, 75%, 50% og 

område med de 25% høyeste tetthetene av egg. 27% av alle eggene ligger på en rett linje ut fra 

kysten. Dette representerer egg som har truffet grensen på modellen og ville beveget seg videre 

oppover kysten. Spredningsmønsteret er tyder på at det er mindre grad av retensjon på egg fra 

dette område, enn de som er gytt nord for Uttian. Det er stor sannsynlighet for at egg gytt i område 

vil drive av gårde og vokse opp i andre deler av Trøndelagskysten. 

 

Basert på en totalvurdering av mengder egg og strømmønster er dette gytefeltet vurdert til å være 

et lokalt viktig gytefelt (Verdi C). Område har regionalt høy tetthet av egg, men lite retensjon og er 

knyttet sammen med andre gytefelt gjennom spredning av egg og larver. 

 



Flora og fauna i det foreslåtte utfyllingsområdet 

Det ble gjennomført et tokt i september 2020. Hovedfokus for toktet var å utvikle metoder for å 

kartlegge oppvekstområder for kommersielt viktige arter. Dette var lagt til Frøya for å kunne ha 

datautveksling med prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser – Hitra og Frøya». Det ble 

gjennomført undersøkelser innenfor det aktuelle området. Her presenteres en foreløpig analyse fra 

disse undersøkelsene. 

Metode: 4 videotransekt med ROV/undervannsdrone ble kjørt 5. september 2020 med vannstand ca. 

225cm over sjøkartnull. All dybdeangivelse er korrigert til sjøkartnull. Vanligvis anvendes 100m 

blytau på bunn som lengdereferanse for transektet og habitatkartleggingen, men grunnet mange 

sjøkabler i området ble dette kun anvendt på ett av transektene. For de andre transektene angis 

dybdeutbredelsen av de ulike habitatene. Flora ble registrert som spredt (s), vanlig (v) eller 

dominerende (d), og fauna angitt på SACFOR-skala (super abundant, abundant, common, frequent, 

occasional, rare). Det ble ikke skjelnet mellom sand og skjellsand. 

 

 

Resultat: Sagtang og grisetang dominerer langs land på hele strekningen, og etterfølges av fjell eller 

stein de neste dybdemetrene på transekt 1 (lengde 32m) og transekt 2 (lengde 40m), som kun er 

undersøkt ned til hhv sjøkartnull og 3m dybde. Transekt 3 ble registrert med 100m transektline, og 

hadde sand/grus med martaum, løs sagtang og noe sukkertare fra ca. 1,5 til 3m dybde, og dernest 

sandbunn med dominerende sukkertare til enden av transektet på 6m dybde. Tangkutling (A) på 

stort sett alle dybder. Svart slangestjerne hyppig (A) fra 40m transektmerket (2.5m dybde) og resten 

av transektet.  Fra transektmerke 50 til 100m (3-6m dybde) ble det observert ca. 3 større torsk, 3 stk. 



0-gruppe torsk, 7 sei, og noen juv. og voksne sypike.  

 

 

Transekt 4 (ca. 54m) Det dominerende habitatet fra 1-8m dybde er sand med mindre stein (5-10cm) 

og lite vegetasjon. Faunaen karakteriseres av svart slangestjerne (A), og regelmessig forekomst av 

rød kråkebolle (A), vanlig korstroll (F), og grønn kråkebolle (C) – sistnevnte med avtakende forekomst 

dypere enn 3m under sjøkartnull. Det ble observert relativt mange større torsk, samt enkelte 0-

gruppe torsk. Tangkutling i stimer enkelte plasser. På 7m er et større område med sandbunn og 

fortsatt stor forekomst av svart slangestjerne (A). 

 

 



På kanten av transektet ble det observert et område med sukkertare og draugtare på sand/fjell på 

8m (sjøkartnull 5.8m). Igjen med svarte slangestjerner og rød kråkebolle, men da begge sittende på 

taren og ikke på bunnen.

 

På ca. 12min ROV kjørsel på dybde mellom 5-10m (Sjøkartnull 3-8m) ble det observert 29 større 

torsk, bl.a. 10 torsk i samme bilde på 10m dybde. En enkelt 0-gruppe torsk ble observert i transektet 

på 8,5m dybde. 

   

 

Oppsummering: Den planlagte utfyllingen vil resultere i en bratt overgang til dypere vann (4m dybde 

ved middelvannstand) og fravær eller redusert utbredelse av tangartene. Hvorledes dette kan 

forventes å påvirke dypere habitat er uklart, og vil til dels avhenge av påvirkning på strøm og bølger.  



Området inneholder noen sukkertareforekomster på dybder fra 3m under sjøkartnull og de i transekt 

3 vil antakelig påvirkes kraftig. Videoundersøkelsene har ikke påvist noen direkte truede habitat, 

men den store konsentrasjonen av torsk i området nærmest broen (transekt 4) bør noteres. Lignende 

stasjoner, med høy bunnstrøm, noe sukkertare, og dybder omkring 10m, pekte seg ut i HI’s 

samtidige undersøkelser som svært rike på større torsk, og de var alle i innenfor de kartlagte gytefelt 

i nærområdet (nord for ved Skjelsøya og Sørøya og sør for ved Sistranda og vestsiden av Inntian).   

Fiskeutbredelsen rapportert her er kun representativ for undersøkelsestidspunkt, og det kan ikke 

utelukkes at torsken bruker andre habitat og dybder på andre tidspunkt av døgnet. Tangbeltets rolle 

for matfat og oppvekstområde for fisk som torsk er fortsatt uavklart.  

Helhetsvurdering 
Gyteområde rundt Uttian er et av områdene på Frøya / Hitra med høyest tetthet av nygytte egg. Det 

aktuelle utfyllingsområdet ligger midt i det kartlagte gytefeltet. Det er dokumentert variert 

kysthabitat inkludert noe sukkertareforekomster i det aktuelle utfyllingsområdet. Det er ikke påvist 

noen direkte truede habitat. Det var også observert både voksen og 0-gruppetorsk. Observasjon av 

0-gruppe torsk kan indikere at dette er et oppvekstområde for torsk.  

Det er uttrykt bekymring for kysttorskbestanden nord for 62-grader nord i Norge. I rådet fra ICES 

(det Internasjonale Havforskningsrådet) i 2019 og 2020 ble det presisert at det bør innføres en ny 

gjenoppbyggingsplan, fordi den eksisterende planen ikke har ført til en klart målbar gjenoppbygging. 

På dette grunnlag publiserte Havforskningsinstituttet en rapport våren 2020 med bestandsstatus og 

forslag til forvaltningstiltak og gjenoppbyggingsplan (Aglen m.fl. 2020). Rapporten har hovedfokus på 

foreslåtte forvaltningstiltak rettet mot fiske av torsk, slik som å vurdere å stenge utvalgte gytefelt i 

gytesesongen.  

Gyteområder for torsk langs kysten er under press på grunn av utstrakt menneskelig aktivitet og 

utbygging. Ethvert fysisk inngrep i et gyteområde kan forventes å påvirke området, men i hvilken 

skala er vanskelig å si. Som utgangspunkt anbefaler Havforskningsinstituttet at det tilligger 

forvaltningsmyndigheter et ansvar å ivareta gyteområder for å bidra til en gjenoppbygging av 

kysttorskbestanden.   

Ved en eventuell iverksetting av tiltaket anbefales det å unngå utfylling i torskens gyteperiode 

(februar til april). 

Kilder: 
Aglen, Nedreaas, Knutsen og Huse. 2020. Kysttorsk nord for 62-grader nord. – Vurdering av status og 

forslag til forvaltningstiltak og ny gjenoppbyggingsplan. Fisken og Havet 2020-2. ISSN: 1894-5031. 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/fisken-og-havet-2020-2 

Kleiven, Espeland, Albretsen, Halvorsen, Søvik Grefsrud og Ottesen. 2019. Aktiv forvaltning av 

marine ressurser – Frøya og Hitra, Arbeidsrapport 2017-2018. Rapport fra Havforskningen 2019-14. 

ISSN: 1893-4536.  https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-14  
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10. Høringsuttalelse NVE, 23.09.2020 

 

Saksopplysninger:  

 

Om lovbestemmelsen  

Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1: 

 

Kommunal planstrategi  

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 

kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden.  

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  



 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. (…)  

 

Prosess  

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 98/20 oppstart av utarbeidelse av kommunal 

planstrategi for planperioden 2020-2024.  

 

Etter dette vedtaket er det kjørt en administrativ prosess ledet av kommuneplanlegger for 

utarbeidelse av kommunal planstrategi med utfordringsbilde og vurdering av rullering av 

kommunale planer.  

 

I tillegg ble det sendt ut invitasjon til sektormyndigheter og nabokommuner med oppfordring til å 

komme med innspill til planstrategien. Det kom innspill fra ti av de forespurte aktørene. Disse ble 

innarbeidet i planstrategien. 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtok deretter i sak 193/20 å offentliggjøre planstrategien i 30 

dager, så sektormyndigheter og innbyggere kunne komme med innspill. I tillegg ønsket 

Formannskapet å inkludere en kulturminneplan på listen over nye planer, for å få til en helhetlig 

forvaltning av kommunens kulturminner. 

 

I løpet av høringsperioden kom det inn syv innspill, som alle er blitt svart ut i den vedlagte 

merknadsbehandlingen. 

 

Utarbeidet planstrategi ligger vedlagt, samt kunnskapsgrunnlag, merknadsbehandling og innspill 

mottatt i løpet av høringsperioden. 

 

Vurdering:  

 

Det tilrådes at Frøya kommune vedtar kommunal planstrategi 2020-2024, jamfør plan- og 

bygningslovens § 10-1. 
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Plan- og bygningslovens § 10-1, om kommunal planstrategi  
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 

organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 

som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling.  

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 

skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 

stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 

gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Om planstrategi  
Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv. Gjennom å drøfte utviklingstrekk i kommunen som 

samfunn og organisasjon, skal strategien vurdere og avklare kommunens planbehov for den 

kommende valgperioden. Målet er å vurdere om kommunens planverk har et tilstrekkelig omfang og 
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er oppdatert til å møte utfordringene. Man kan også benytte muligheten til å oppheve planer som 

ikke er aktuelle lengre.  

Nasjonale forventninger og regionale føringer  
Kommunene skal i sin planstrategi legge nasjonale forventninger og regionale føringer til grunn for 

avklaring av kommunens planbehov.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. 

mai 2019. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.  

Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling  
Oppdaterte regionale og lokale planer skal danne grunnlaget for en fremtidsrettet arealstrategi. 

Digitalisering og oppdatering av de lokale kunnskapsgrunnlagene vil sikre en bærekraftig utvikling i 

tråd med regionale retningslinjer. 

Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 
Et økt fokus på reduksjon av utslipp, klimarelaterte spørsmål og arbeid mot en klimatilpasset og 

klimanøytral fremtid. Det må stimuleres til grønn omstilling og vekst, samt at landbruks- og 

strandsoneareal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

Bærekraftig areal- og transportutvikling 
Det legges til rette for vekst og utvikling i kompakte byområder gjennom regionale bolig-, areal- og 

transportplaner. Fokus på fortetting og godt etablerte transport- og logistikksystemer skal sørge for 

god kollektivtransport og økt kommunikasjon på tvers av regionene.  

Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 
Kommunene har en aktiv-, helhetlig og ledende rolle i utvikling av sine sentrumsområder. 

Boligpolitikk, planlegging for et fritt og uavhengig kulturliv samt forebygging av levekårsutfordringer 

trekkes frem som viktige momenter i den kommende perioden. Videre må også kommunene sikre 

byrom og blågrønn infrastruktur til allmennhetens beste, og har et fokus mot å tilrettelegge for god 

psykisk og fysisk helse. 

Klima og miljø  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging kommer med 
anbefalinger om hva planleggingen bør omfatte:  

• Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder/sektorer. Alle kilder som 

innebærer direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser, bør inkluderes.  

• Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens 

grenser, herunder tilgang på miljøvennlige energiressurser.  

• Fremskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet 

etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon. Fremskrivningsperioden bør 

være minst ti år.  

• Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.  
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• Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal 

bygningsmasse og i kommunen for øvrig.  

• Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging. Tiltakene/virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet til 

oppnåelse av de målene som er satt av kommunen.  

• Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå målsettingene.  

• Handlingsplan med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og energiplanene.  

 

Paris-avtalen  
• Skal begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 og 2 grader.  

• Verdens utslipp av klimagasser skal reduseres så raskt som mulig.  

• Innen utgangen av århundret er målet karbonnøytralitet - en balanse mellom 

menneskeskapte CO2-utslipp og opptak av CO2 i naturen.  

• Alle land skal legge fram klimamål for FN og opp-skalere dem hvert femte år.  

• Hvert femte år skal FN vurdere hvordan verden ligger an i forhold til å nå temperaturmålet.  

• Årlig klimastøtte til fattige land skal være på minst 100 milliarder amerikanske dollar fra 

2020.  

• Inneholder også et rettferdighetsprinsipp om at rike land har et ansvar for å kutte utslippene 

raskere enn fattige land.  

 

FN'S BÆREKRAFTSMÅL. 
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Regionale føringer og samarbeid  
Felles Regional planstrategi for Sør- og Nord-Trøndelag har vært ute på høring. Denne legger opp til 

utarbeidelse av en felles fylkesplan. Fylkesplanen vil koordinere strategier for ulike enkelttema, 

redusere antall planprosesser og harmonisere planstrukturene i fylkene.  

Trøndelagsplanen, som er fylkeskommunens regionale planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt av 

Fylkestinget 17.06.20. Dokumentet omfatter arealpolitiske prinsipper relatert til by/tettsted og 

kystområder. Strategien vil være et grunnlag for tidlig dialog om arealbruken for å gi raskere 

planprosesser og bidra til en mer langsiktig og forutsigbar arealforvaltning.  

Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag ble vedtatt i strategigruppa i Kysten er klar 16.mars 

2015. Strategigruppa anmoder kommunene (deriblant Frøya kommune) å legge dette dokumentet til 

grunn for sin egen arealplanlegging. Slik dokumentet foreligger nå, er det ikke juridisk bindende for 

kommunene.  

Den regionale strategien for klimaomstilling «Sånn gjør vi det», som skal erstatte 2015-2020 klima og 

energi Sør-Trøndelag, har vært ute på høring, og vil gi kommunene regionale føringer innenfor 

området når den er vedtatt. 

Regional plan for arealbruk ble vedtatt startet i 2019, og arbeidet har fortsatt ut i 2020. Den er 

planlagt vedtatt innen april 2021. Planen er tenkt som overordnede retningslinjer for kommunene i 

Trøndelag, og skal kunne brukes i kommunenes respektive planer og planarbeid, for å skape en mer 

samkjørt planprosess over hele fylket. Frøya kommune har hatt en representant med i 

arbeidsgruppen som jobber med strandsone og areal i sjø. 

Befolkning  
Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet 

til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens 

finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha middels bundne kostnader ut fra 

demografi og geografi.  

Befolkningsutvikling  
Frøya kommune hadde en svak nedgang i antall innbyggere i perioden 2000 – 2007. Fra 2007 har det 

vært en jevn høy vekst med en økning på 519 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en 

befolkningsvekst på 11,2 % fra 2000 - 2015. Fra 2007 var det en kraftig økning i vekstraten for landet, 

men enda høyere for Frøya. 

I perioden 2015 til 2020 har befolkningen økt med ytterligere 517 personer, som tilsvarer en 

befolkningsvekst på 10 % over fem år. 

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Perioden 2000 – 2007 

viser et forholdsvis stort fødselsunderskudd, mens det fra 2008 – 2014 er et gjennomsnittlig 

fødselsoverskudd 3,29 barn. Perioden fra 2015 til 2020 har et gjennomsnittlig fødselsoverskudd på 

2,57 barn, som er en reduksjon sammenlignet med den foregående perioden. 

Det er stor variasjon i fødselstallene fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er 

sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor netto tilflytting fra 2007 og 

det er fra dette året befolkningsveksten startet for fullt. I perioden fra 2015 til 2020 har netto 
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tilflytting holdt seg på plussiden, men det har vært en noe synkende total tilflyttingsgrad over 

perioden. 

Demografi  

Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning  
Det er særlig fem aldersgrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester.  

• Gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass og helsestasjonstjenester.  

• Gruppen 6-12 år er elever i barneskolen.  

• Gruppen 13-15 år er elever i ungdomskolen.  

• Gruppen 55-67 år forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her.  

• Gruppen 80 år og over er de som har mest behov for institusjonstjenester, 

omsorgsleiligheter, matombringing og andre hjemmebaserte tjenester.  

 

KJØNNS- OG ALDERSFORDELING FRØYA KOMMUNE. HENTET FRA SSB. 

Disse aldersgruppene vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet når det gjelder alderssammensetning 

og befolkningsprognoser.  

• Fødselstallene viser små variasjoner fra år til år. Små variasjoner gjør prognosene for behovet 

for barnehageplasser forholdsvis sikre. Aldersgruppen 1 – 5 år er definert som barn i 

barnehagealder. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor vekst siden 2015.  
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• Antall barn i skolealder, 6 – 12 år er barn som går på småtrinnet og mellomtrinnet. Denne 

gruppen har hatt en økning i antall barn siden 2015. Gruppen 13 – 15 år er barn som går på 

ungdomstrinnet. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor nedgang siden toppen i 2012. 

Denne negative trenden har fortsatt i perioden 2015 – 2020. Totalt har skolebarn i alderen 6 

– 15 år hatt en oppgang på 48 i perioden.  

• Ungdommer i alderen 16 – 19 år har gått nedover i perioden, med en total reduksjon på 57 

personer i perioden 2015 - 2020. 

• Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i 

alt 460 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av 

arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet.  

• Utviklingen i de eldre i aldersgruppene 67 – 79 år har sett en økning, mens 80 – 89 år har sett 

en reduksjon. Totalt sett har gruppen en liten økning gjennom perioden.  

• Den eldste aldersgruppen 90 år og eldre har holdt seg stabil i perioden.  

• Sammenliknet med andre kommuner, fylket og landet for øvrig har Frøya størst andel 25-66 

år og 80 år og over.  

 

Befolkningsframskrivinger  
I SSB sine prognoser for nasjonale utviklingstrekk i befolkningen forventes det at:  

• Forventet levealder øker. 

• Personer over 65 år vil mer enn dobles frem mot 2075  

• Personer som er 80 år eller eldre vil tredobles, mens 90- og 100 åringer vil femdobles før 

2060. 

• Innen 10 år vil det være flere eldre (65+ år) enn barn og unge (0-19 år) i Norge. I 2060 estimeres 

det at det vil være en halv million flere eldre enn barn og unge. 

• Fruktbarhet holder seg stabil på dagens 1,5 frem til 2025, før den muligens vil stige noe. 

• Innvandring forutsettes å gå noe ned, med en større nedgang i 2020 og 2021 grunnet 

reiserestriksjoner og andre forhold knyttet til COVID-19-pandemien. 

 

SSB har laget prognoser med ulike variabler og siste nasjonale prognose ble offentliggjort 3. juni 

2020. Kommunale prognoser er antatt publisert rundt 17. august 2020, så tallene nedenfor er hentet 

fra 2018 prognosene. 

I 2018 prognosene lå Frøya i kategorien «Sterk Vekst», med en befolkningsvekst satt til 17,3 prosent 

frem til 2040. 

Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi 

fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, 

høy innenlands flytting og høy netto innvandring.  

Framskrivinger yngre årsklasser  
Framskrivingene viser at vi får størst økning i barn 13-15 år i perioden opp mot 2024, før den avtar 

noe til 2026. Barn 1-5 år går noe opp mot 2025, men flater etter dette ut. Barn 6-12 varierer noe 

frem til 2026, hvor den vil stabilt øke mot 2033. 
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• For barnehage vil det være noe behov for økning frem til 2025, hvor det vil stabilisere seg 

• Elevtallet i barneskolen vil øke med ca. 30 elever frem mot 2040, med de største endringene 

forespeilet i perioden 2026 – 2032. 

• Ungdomstrinnet har en økende framskrivning i perioden, som gir en økning på ca. 66 elever 

frem til 2040. 

Framskrivinger eldre årsklasser  
Det er i aldersgruppen 67-79 år vi får den største økningen, mens vi i aldersgruppen 80-89 år og 90 år 

eller eldre holder et forholdsvis stabilt nivå frem til 2025.  

På kort sikt kan vi anta at vi får en liten behovsvekst innen pleie og omsorg siden den største veksten 

er blant de yngste eldre.  

På lengre sikt ser vi at den sterke utviklingen i aldersgruppen 67-79 år fortsetter. I tillegg får vi en 

betydelig økning i aldersgruppen 80-89 år og en noe mer beskjeden økning i aldersgruppen 90 år 

eller eldre. 

Totalt sett vil de eldre årsklassene gå fra 755 personer over 67 år, til 1223 innen 2040, hvor over 

halvparten er i aldersgruppen 67–79 år. 

Befolkningsstruktur  
Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på 

når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet.  

Frøya ligger godt under snittet på antallet skilte og separerte i Trøndelag. Fødselstallene for Frøya har 

holdt seg stabile siden 2015, med et snitt på 57,6 levendefødte per år. Antallet døde har vært noe 

mer ustabilt i den samme perioden, men har et snitt på 48 døde per år. Frøya kommune har den 

desidert største netto innflyttingen i forhold alle andre i sammenligningsgruppen.  

Innvandrerbefolkningen1har fortsatt den kraftige økningen i Frøya de senere årene og har desidert 

størst andel sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for 

Frøya kommune. 

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er relatert til oppdrettsnæring og 

andre næringer tilknyttet havbruk. I snitt ble det etablert 8,3 nye foretak i perioden 2010 – 2018, 

som er noe høyere enn snittet i Trøndelag. 

Andel av befolkningen mellom 15 – 74 år som er i arbeid lå på 69,6% for Frøya i 4. kvartal 2018. Dette 

er over landsnittet fra 2017 som lå på 67 %, og snittet i Trøndelag fra 2018, som lå på ca. 65%. I juli 

2019 lå arbeidsledigheten i Frøya på 2,9 %, som er høyere enn landssnittet (2,4%) og snittet i 

Trøndelag.  

Levekår og befolkning  

Folkehelse og medvirkning  
Frøya kommune utarbeidet en samlet oversikt over folkehelsen i kommunen i 2015. Denne 

oversikten pekte på utfordringer, årsaker, konsekvenser og muligheter innenfor folkehelsearbeidet. 

Den var grunnlag for den forrige planstrategien, og vil også være en del av kunnskapsgrunnlaget for 

                                                           
1 Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere. 
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den nye. I tillegg gjennomførte kommunen en Ungdata-undersøkelse og utarbeidet et Barnetråkk i 

2015.  

Ungdata-undersøkelsen fra mars 2015 viste at ungdommene på Frøya har et høyere alkoholforbruk 

med tidligere debut enn landsgjennomsnittet. Dette kan sies å være et «distriktsfenomen». 

Kommunen er MOT-kommune, som blant annet jobber med rusforebygging. I tillegg oppga 

ungdommene høyere erfaring med kjøring av motorisert kjøretøy i beruset tilstand enn kommuner i 

resten av fylket. 

Frøya kommune har pr.d.d. en gyldig Trafikksikkerhetsplan ut 2020, men denne må rulleres i den nye 

perioden. Samtidig har ikke kommunen noen gyldig ruspolitisk handlingsplan, ettersom den planlagte 

rulleringen i forrige periode ikke ble gjennomført. Det er satt i gang arbeid med en ny ruspolitisk 

plan. 

I etterkant av Ungdata-undersøkelsen inngikk kommunen i et forpliktende samarbeid med Trygg 

Trafikk, med mål om å bli sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette arbeidet er fortsatt 

pågående. Barnetråkk ble brukt som kunnskapsgrunnlag inn i planprosessen ved revidering av 

kommunedelplanen Sistranda, som ble vedtatt i 2018. 

Prosessen rundt utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, samt Ungdata-undersøkelsen og 

Barnetråkk, har gitt kommunen gode erfaringer i forhold til medvirkningsprosesser. Dette vil 

videreføres i videre planprosesser i kommunen. 

Helse og velferd  
Frøya kommune gjennomførte i 2015 et prosjekt angående Morgendagens omsorg (MO). Prosjektet 

ser på en omlegging av pleie- og omsorgstjenestene på bakgrunn av den demografiske utviklingen vi 

vil få i årene fremover. Det er foretatt utredninger og vurderinger av satsningsområder innenfor 

sektoren. Disse ble vedtatt i kommunestyret februar 2016. Videre har direkte arbeid med prosjektet, 

nemlig etableringen av bygningsmassen for MO, startet opp, og er pr.d.d. pågående. 

 

ILLUSTRASJON AV MORGENDAGENS OMSORG. FOTO: ARKITEMA ARCHITECTS 

Frøya kommune har de senere år hatt en stor satsning på kultur og idrett. Frøya kultur- og 

kompetansesenter stod ferdig i 2014. I perioden rundt sist planstrategi jobbet man med konseptet 

Helhetlig Idrettspark. Dette konseptet ble senere konvertert til dagens Frøya Arena. Målet med 
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satsningen på kultur- og idrettstilbudet er å bedre folkehelsa og styrke bolyst, samt gjøre Frøya 

kommune attraktiv for tilreisende. 

Det er foreslått å revidere kulturplanen i den nye planperioden, ettersom den gamle gikk ut i 2019. 

Oppvekst  
Vi er en god kommune for barn å bo i og det finnes mange tilbud til barn. Vi må skape de beste 

skolene og vi må jobbe for, samt skape et renomme for at Frøya er best på oppvekst i Norge. Frøya 

har gjennom flere år kommet lavt ut på Kommunebarometeret innen oppvekstsektoren, særlig 

innenfor nasjonale prøver på ungdomstrinn, grunnskolepoeng og eksamensresultater. Den økende 

befolkningen setter press på oppvekstsektorens kapasitet. 

Kommunen har holdt fokus på å tilrettelegge for utdanning ute i grendene med de mange 

oppvekstsentrene, og Frøya ungdomsskole ble etablert i 2019. Likevel kan ikke fokuset på 

oppvekstsektoren reduseres, ettersom prognosene sier at elevkullene i fremtiden vil fortsette å 

vokse. Det er derfor foreslått at skolebruksplanen, vedtatt 2017, skal rulleres i 2022. 

Miljø og klima  
Næringsgrunnlaget på Frøya er basert på gode naturgitte forhold og det er viktig med fokus på 

bærekraft og ansvarlig forvaltning.  

Målet for klima- og energiplanlegging er å gjennomføre tiltak som gir resultatet i form av reduserte 

klimagassutslipp. Kommunene har viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå 

energieffektivisering og -omlegging. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og 

energiplanlegging som er forankret i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. De 

fleste kommuner har en klima- og energiplan. Det finnes flere internasjonale, nasjonale og 

internasjonale føringer innenfor området.  

Frøya kommunes Energi- og klimaplan ble utarbeidet i 2010, og tar ikke inn over seg de nyeste 

føringer innenfor området. I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2015, er rullering av Energi- og 

klimaplan et av målene innenfor Natur, miljø og klima. Planen ble ikke rullert i forrige planperiode, 

men arbeidet med en ny plan har startet i 2020. 

Administrasjonen i Frøya kommune har lenge jobbet med å sikre rent vann i kommunen, både 

drikkevann og i forhold til utslipp. Den nye hovedplan vann ble vedtatt i 2018, og skal hjelpe til med å 

sikre at Frøya kan fortsette å nyte godt av drikkevannet på øya. Samtidig ble det også lagt ned et 

stort arbeide i en saneringsplan for spredt avløp, for å redusere lokalutslippet i sjøen i kommunen. 

Denne ble vedtatt i 2019, men kort etter opphevet av den nye politiske posisjonen i 2020.  

Vi har også utfordringer i forbindelse med plassering av løsøregjenstander og ulovlige avfallsplasser. 

Kommunen er forurensningsmyndighet. Det kan ses på muligheter til å utarbeide retningslinjer på 

dette området, eventuelt ha et prosjekt i forhold til utfordringen.  

Videre jobber kommunen med et forprosjekt på fjerning av Sitkagran, som har bredt seg ut over 

store deler av Frøya. Forprosjektet dekker området fra Flatval til Sistranda, og en estimerer at en skal 

få bukt med 3000 m3, som tilsvarer 10 000 trær. Hvis forprosjektet lykkes, så er planen å fortsette 

arbeidet. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap  
Etter storbrannen i 2014, så gjennomførte Frøya kommune en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) i 2015, i samarbeid med Hitra kommune. Denne dannet grunnlaget for revideringen av plan for 

kommunal beredskapsledelse (Beredskapsplan) i 2015. 

I oktober 2019 ble «Øvelse Frohavet», den største oljevernøvelsen noen gang gjennomført i Norge. 

Øvelsen var en fullskala øvelse, med tre øvelsesområder i hhv. Brønnøysund, Tustna og på Frøya. Det 

hele ble koordinert fra Bergen og Stavanger, og aksjonsleder var Equinor, mens operasjonsledelsen 

kom fra Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO). Det deltok 12 fartøy og ca. 600 

personer på øvelsen. Det ble i tillegg sluppet 40 kubikkmeter med usaltet popkorn for å simulere 

oljeflakene. 

 

OPPSAMLING AV POPKORN UNDER ØVELSE FROHAVET. FOTO: REINHOLDTSEN/NOFO 

Våren 2020 ble en revidert helhetlig ROS vedtatt politisk. Denne bygger på vurderingene gjort i den 

forrige helhetlige ROS analysen, men har fått inkorporert noen nye elementer, samt kjørt nye 

vurderinger på de eksisterende punktene. Helhetlig ROS og beredskapsplanen vil danne grunnlaget 

for samfunnssikkerhet og beredskap i den nye planperioden. 

Næring og sysselsetting  
Frøya kommune er hjem til flere store bedrifter, de fleste med tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Disse bedriftene er med på å gjøre Frøya til et ettertraktet sted å bo, ettersom det har oppstått en 

mindre næringsklynge på Frøya med leverandører og underleverandører som jobber direkte eller 

indirekte opp mot oppdrett. 

Samtidig som at disse bedriftene gir stabile arbeidsplasser i kommunen, så er det flere av de som i 

tillegg yter tjenester og/eller gir direkte bidrag til lokalsamfunnet. Storhallen, kultur- og 

kompetansesenteret og lignende prosjekter har latt seg finansiere takket være den støtten som 

næringslivet på Frøya viser. 
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Ulempen med å ha en spesialisering av næringen i regionen er at en er sårbare for nedgangstider i 

oppdrettsnæringen. Riktignok har enkelte av bedriftene utvidet sine porteføljer til å omfavne andre 

næringsaspekter, men hovedtyngden er fortsatt knyttet mot oppdrett. 

I 2019 var 70,3 % av Frøyas befolkning i alderen 15-74 år sysselsatt, noe som er høyere enn snittet i 

Trøndelag og landet generelt, som ligger på hhv. 67,8 % og 67,1 %. Hvis en kun ser på innbyggere i 

alderen 20 – 66 år, så ligger snittet på ca. 76,2 % av arbeidsstyrken. Frøya ligger her fortsatt over 

både Trøndelags- og landssnittet, som er på hhv. 74,6 % og 73,5 %. 

Kompetanse  
Som en av Norges største havbrukskommuner, så har næringslivet og utdanningsinstitusjonene 

tilrettelagt for utdanninger og studietilbud som gir innpass til havbruksnæringen eller dennes 

underleverandører. Denne spesialiseringen har plassert Frøya i en fordelaktig posisjon med tanke på 

å sikre arbeidskraft til næringen, samt få majoriteten av befolkningen ut i lokalt arbeide. 

Denne storsatsingen har også en bakside, ved at antallet elever som søker seg til studiespesialisering 

i kommunen har falt betydelig over årene. Dette er ikke et unikt problem for Frøya, ettersom Hitra 

også opplever en sterk nedgang i mer tradisjonelle studieretninger. Dette har over tid skapt et 

underskudd av frøyværinger med høyere utdannelse, som skaper problemer med tanke på 

rekruttering til administrative stillinger. 

I tillegg har Frøya den laveste andelen elever i Trøndelag som faktisk fullfører videregående 

utdanning. I sum har kun 56,8 % av elevene fullført VGS de fra 2013 til 2018. Nærmeste kommune i 

prosent er Namsskogan, som hadde en fullføringsgrad på 64,1 %, mens snittet i Trøndelag lå på 76,2 

%. Hitra hadde en fullføringsgrad på 67,8% mens nye Ørland lå på 65,4 % (Bjugn hadde 65,5 %, og 

Ørland hadde 65,4% før sammenslåingen). 

Rekruttering til offentlig sektor har i flere år vært utfordrende, med høy utskiftning av personell i 

enkelte sektorer. I hovedsak er det en mangel på høyere utdanning som gjør rekrutteringsprosessen 

noe problematisk. Som oftest er det personer fra andre steder enn Frøya som søker på stillinger hvor 

høyere utdanning er påkrevd, og disse personene er i de fleste tilfeller nyutdannede som søker 

erfaring. Ettersom at det ikke finnes noe grunnleggende forhold til Frøya i de fleste tilfeller, så er ofte 

disse kandidatene kun ansatt i en kortere periode (1 – 3 år), før de får nye jobber utenfor Frøya. 

Etter hvert som kommunen vokser videre, så vil det bli et større behov for personell i flere sektorer, 

spesielt innenfor helsesektoren grunnet den demografiske utviklingen. Det er derfor viktig å sette et 

balansert kompetanse- og utdanningsmål for kommunen, slik at en i fremtiden kan få dekket mer av 

de arbeidsplassene som krever høyere utdanning med lokal arbeidskraft. 

Gode og varierte skoletilbud, promotering av høyere utdanning og mer kursing for både unge og 

voksne fra alle bakgrunner vil være viktig for en slik visjon. 

Nye næringer  
Frøya har nytt godt av havbruksnæringen og den aktivitet som har kommet som resultat av dette. 

Likevel er det ønskelig for kommunen å øke variasjonen på kommunens næringspark, ettersom 

overfokus eller total dominans av en type næring kan gi uheldige ringvirkninger om økonomien skulle 

snu. Nedgangen i oljeprisen tilbake i 2014 gav mange vestlandskommuner store problemer 

økonomisk, ettersom at mesteparten av næringsaktørene og deres underleverandører var knyttet 

mot oljeindustrien. 
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Som en kystkommune og med en rik kulturhistorie har Frøya mange fordeler for å kunne bygge opp 

om næringer som ikke er direkte knyttet til havbruket. 

Fritids- og turistnæringen har over de senere år bygget seg kraftig opp, selv om flere av aktørene gikk 

på en smell i begynnelsen av Covid-19 pandemien. Likevel så har flere av disse, og spesielt 

havfiskeaktørene fantastiske naturgitte muligheter for å igjen bygge opp næringen. 

Videre så har det vært et fornyet fokus på tang- og tarehøsting, samt algeproduksjon i havet rundt 

Frøya. Dette, sammen med den fortsatte veksten innenfor havbruk legger press på sjøområdene i 

kommunen, og påvirker det tradisjonelle fisket. Som ved forrige planstrategi er Frøya Trøndelags 

største tradisjonelle fiskerikommune. Siden 2015 har antallet fiskefartøy gått noe opp, fra 99 

registrerte fartøy i 2015, til 105 i 2017, og 104 i 2018. For å sikre god vekst i nye næringer, samt 

vedlikeholde eksisterende, så er det viktig med gode dialoger mellom aktører, kommune og 

sektormyndigheter. 

Et nytt segment hvor Frøya potensielt kan gjøre det stort, er innenfor marin energiproduksjon. Med 

sine mange øyer og sund, så finnes det flere steder innenfor kommunegrensene som kan ha 

potensial for tidevann-, bølge-, vind- og solenergi. Det norske engasjementet i marin energi har vært 

svært labert etter at Hydra Tidal Energy Technology sin prototype Morild II havarerte i 2010. 

Mye av årsaken til at Norge trakk seg ut av kappløpet er hvor kapitalintensiv innovasjon i dette 

markedet har vist seg å være. Likevel ser en nå flere lovende prototyper som blir testet ut ved 

Orknøyene i Skottland, både av flytende og bunnfaste tidevannsturbiner. Grunnen til at øysamfunn 

som Orknøyene har klart å etablere innovasjonsmiljøer for slike prosjekter, er naturgitte fordeler 

samt en godt etablert leverandørindustri, som opprinnelig var bygget for havbruk. Frøya, med sin 

bugnende havbruksnæring, naturgitte fordeler og kort vei til store kompetansesentre (Blått 

kompetansesenter, NTNU, SINTEF og Ocean Space Centre), ligger svært godt an til å kunne etablere 

seg som et norsk kraftsenter for utvikling, testing og operasjon av marine energianlegg, såfremt viljen 

for å satse er til stede. 

 

ORBITAL MARINEPOWER'S "ORBITAL 02" 2MW TIDEVANNSTURBIN. FOTO: ORKNEY.COM. 

For å kunne skape en helhetlig oversikt over hvor prioriteringer og ønsker rundt næringslivet på 

Frøya skal utvikle seg, så anbefales det at strategisk næringsplan for Frøya kommune revideres i 

planperioden. 
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Transport og infrastruktur  
Som en kommune i fortsatt vekst, med en stor eksportrettet næring som hjørnesten, så er adkomst 

og infrastruktur essensielt for å sikre videre vekst. Per dags dato finnes det kun to adkomstveier til 

Frøya for næringen, og kun en for innbyggerne. For innbyggerne i Frøya, så er Frøyatunnelen eneste 

veien ut og inn av kommunen, med mindre man har egen båt. Næringen kan i teorien benytte 

sjøveien for å sende og motta gods, men størsteparten av import og eksport til kommunen kommer 

landeveien gjennom tunnelen. 

Denne løsningen er en uhyre sårbar løsning, ettersom det skal lite til før Frøya isoleres fra resten av 

Norge transportmessig. En brann i tunnelen vil effektivt avskjære innbyggerne i kommunen, og det 

finnes ikke noen alternativ form for transport om uhellet først skulle være ute. Det omfattende 

reparasjonsarbeidet i både Frøya- og Hitratunellen, som er planlagt fra 2021 til 2024, viser allerede 

hvor sårbar løsningen er. 

Som en øykommune er sjøveien det enkleste alternativet til tunnelen, og helt essensielt for øyrekka 

og de mange bebodde øyene utenom fast-Frøya. Trykket på fergetjenestene ut til øyrekka, spesielt i 

sommerhalvåret, har fortsatt å øke over årene, og det kan med rette konstateres at dagens tilbud 

ikke er godt nok for å sikre en levende øyrekke med bosetting. 

Samtidig har både næringsliv og innbyggere etterspurt en raskere vei til Trondheim enn dagens 

alternativer. Spesielt har gjenopptagelsen av hurtigbåtavganger fra Siholmen til Trondheim stått høyt 

i kurs. Et slik alternativ vil kunne lette noe på trafikken som i dag går gjennom tunnelen, ettersom en 

må helt til Sandstad på Hitra for å komme seg til Trondheim sjøveien, samt skape nye 

pendlemuligheter og alternativer for befolkningen. Et slik tilbud kan også gi flere reisende adgang til 

Frøya, som tidligere har måtte belage seg på tre timer buss fra Trondheim, eller hurtigbåt med 

påfølgende buss fra Sandstad. 

I perioden opp mot den forrige planstrategien viste Statens Vegvesen sine statistikker at det var en 

høyere ulykkesfrekvens på Frøya for yngre aldersgrupper enn resten av fylket. Det ble initiert flere 

forebyggende tiltak, slik som «Hjem-for-en-50-lapp», samt at trafikksikkerhet ble satt på den politiske 

agendaen i kommunen. Likevel etterspørres det fortsatt etter forbedret kollektivtransport internt på 

Frøya, slik at flere yngre kan delta på fritidsaktiviteter, samt lettere tilgjengeliggjøre resten av Frøya 

utenom aksen Flatval – Sistranda – Nesset. 

Gjennom dette arbeidet ble Frøya sertifisert som Trafikksikker kommune i 2017, en sertifisering som 

varer i grove tre år. Det betyr dermed at det vil bli en ny sertifiseringsvurdering i den påbegynte 

politiske perioden. Det finnes kun seks sertifiserte kommuner i Trøndelag, hvorav alle sammen må 

gjennom en resertifisering i løpet av de neste årene. 
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FIGUR 1: BYGGING AV GANG- OG SYKKELVEG HAMMARVIKA-SISTRANDA. FOTO: FROYA.NO 

Videre er arbeidet med gang- og sykkelveg mellom Hammarvika og Sistranda kommet godt i gang, og 

det arbeides inn mot fylket for å kunne fortsette arbeidet med gang- og sykkelveg videre nordover 

mot Nesset. Dette er viktig arbeid for å redusere antallet ulykker, og Trøndelag har opplevd en 

markant reduksjon i antallet drepte og hardt skadde de siste årene. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging skal sikre at arealbruk og 

transportsystem utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, 

miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Frøya kommune har som mål å arbeide aktivt for realisering av gode og framtidsretta 

kommunikasjonsløsninger mot Trondheim, og for andre samferdselstiltak som er viktige for 

kommunen og regionen. Kommunen vil også ha som mål å legge til rette for brukertilpasset, 

miljøvennlig og trafikksikre kommunikasjonsløsninger.  

Veistandarden på Frøya er generelt svært variabel, men kan ansees som på den dårligere siden av 

spekteret. «Lakseveien» med dets store andel av tungtransport har og er fortsatt sterkt preget av 

mye slitasje på veidekke, men manglende vedlikehold av det resterende vegnettet gjør også at 

standarden kan ansees som dårlig. 

Et fornyet fokus på utbedring av vegnettet til og på Frøya, holdningsskapende arbeid, samt arbeid for 

å føre mer gods fra lastebil over på kjøl, vil kunne bidra til å gi Frøya en fornyet sertifisering som 

Trafikksikker kommune, samt skape et trygt og sikkert lokalsamfunn for våre innbyggere. 

Bredbånd  
Den digitale utviklingen fortsetter med stormskritt, og det å «være på nett» er blitt en større og 

større bit av folkets hverdag. For å sikre gode digitale tjenester til befolkningen, er det viktig med en 

god infrastruktur. 

Det finnes i dag fibertilkobling fra Flatval i sør, til Nesset i nord, og Telenor har begynt å kartlegge 

interessen på Nordskaget. Dette er en god start, men det er fortsatt store deler av Frøya som har 

svært dårlig bredbånd. 

Frøya kommune ønsker en fortsatt aktiv utvikling mot digitale løsninger internt i kommunen og ut til 

befolkningen, samt å være en pådriver for videre infrastrukturutbygging. Dette er også i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. Samhandling vil være viktig i et slikt arbeid, i forhold til øvrige 

offentlige og private tjenesteytere, og i tett dialog med våre tjenestemottakere.  
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Langsiktig arealbruk  

Om kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2018 – 2019, og endelig vedtatt i oktober 2019. Etter en 

runde med meklinger, så gjenstår kun Kommunal- og Moderniseringsdepartementets behandling 

vedrørende skyte- og øvelsesfelt i sjø, hvor Frøya kommune vedtok å utelate området mot innsigelse 

fra Forsvarsbygg. 

Boliger  
Den sterke befolkningsøkningen i Frøya kommune har fortsatt med mer eller mindre uforminsket 

styrke siden den forrige planstrategien. I gjeldende kommuneplan er det blitt satt av flere større 

områder for boliger, både i pressaksen fra Flatval til Nesset, og ute i grendene på Frøya. 

Leiemarkedet er fortsatt trangt, med generelt høye leiepriser for de mulighetene som finnes. 

Utbygging av nye boliger skjer fortsatt i et høyt tempo, men det oppleves fortsatt som at det er 

mangel på boliger. 

Med den siste revisjonen av kommuneplanen ble noen boligområder, som ikke tidligere har blitt 

realisert, fjernet for å kunne åpne mer lovende utbyggingsområder. Det kommunale feltet på 

Holahaugan er under oppføring, og det bygges fortsatt flere nye enheter mellom Flatval og Nesset. 

Det håpes at den nye boligreserven vil stimulere til økt utbygging, både langs pressaksen og ute i 

grendene. Det er ingen plan for å legge til rette for ytterligere områder i perioden. 

Sjøareal  
Frøya kommune sine arealer omfatter et svært stort havområde med mange egnede lokaliteter for 

havbruksnæringa. Hoved problematikken rundt forvaltning av havområdene ligger i konflikten 

mellom den tradisjonelle fiskerinæringen og havbruksnæringen, ettersom egnede lokaliteter ofte 

ligger i områder som anses som viktige for kystfisket. 

Mattilsynet kommenterte i sitt høringsinnspill til oppstart av planstrategien at hensynet til fiskehelse 

og fiskevelferd bør ivaretas. Dette fremmes ofte som en målsetting innenfor havbruksnæringen, men 

det følges ikke alltid automatisk. Frøya kommune bør etterstrebe at dette bringes opp, og at de 

næringer som utgjør en stor del av vår næringspark kan i fremtiden vise til at de tar fiskehelse og 

velferd på alvor. Dette er et arbeide som potensielt kan fremmes i samarbeid med nabokommuner 

eller opp mot fylkeskommunen som lokalitetsbehandler, samt fremmes gjennom lokale 

planprosesser. 

I revideringen av kommuneplanens arealdel ble det hentet informasjon fra Fiskarlaget, slik at 

områder som anses som viktige for de har blitt avsatt til fiskeri, mens de resterende sjøarealene i 

hovedsak har flerbruksformål med åpning for havbruk. 

Videre finnes det et uløst problempunkt rundt Forsvarets skyte- og øvelsesfelt i Frohavet. Det kom 

inn flere innspill fra havbruksnæringen om at det var ønskelig å kunne etablere faste anlegg innenfor 

det området som er avsatt til skyte- og øvingsfelt i Frohavet. Forsvarsbygg svarte med en innsigelse, 

men kommunestyret i Frøya kommune vedtok å fjerne hensynssonen for skyte- og øvelsesfeltet 

uansett. Den påfølgende meklingen fikk ikke løst situasjonen, og saken er nå til behandling hos 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 
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Fiskeridirektoratet kommenterte i sitt innspill at sjøområdene i kommunen vil bli godt ivaretatt 

gjennom den reviderte arealplanen, men at det anbefales å se på planer for næring, energi- og klima, 

vann og avløp samt en tiltaksplan for plast og marin forsøpling. 

Som grunnlaget for Frøyas fortsatte vekst, så er sjøområdene noe av de viktigste vi har. Et sunt og 

robust økosystem gagner hele kommunen, fra beboere til de store havbruksaktørene, og det er 

derfor viktig å påse at de fordeler som naturen har gitt oss ikke forsvinner. Reduksjon av utslipp og 

forsøpling, samt bærekraftig utnyttelse av de ressurser som finnes vil gi kommunen et stabilt 

grunnlag i mange år fremover. 

Natur og naturmangfold 
Frøya kommune er en arealrik kommune, og har historisk hatt store sammenhengende områder med 

mer eller mindre urørt natur. Gjennom den eksplosive veksten av nærings-, fritids- og 

boligbebyggelse, så har opplever kommunen at de en gang helt urørte områdene sakte men sikkert 

spises opp av nye tiltak. Konflikter mellom naturverdier og andre interesser skjer oftere og oftere, 

med reguleringsplan for Uttian Næringsområde som det klareste eksemplet på interessekonflikt i 

kommunen. 

Kommunen har fortsatt store områder som er mer eller mindre urørte, og det er derfor viktig at 

kommunen følger de arealplaner som er satt, og at en prøver å begrense spredt utbygging utenfor 

avsatte områder. Videre er det også viktig å kartlegge det naturmangfoldet som eksisterer på Frøya, 

slik at en lettere kan finne områder som er viktig å bevare for fremtiden. 

Det er foreslått å inkludere mer natur og miljø tematikk i klima- og energiplanen, men det finnes også 

potensial for å utarbeide en egen plan for å ivareta den urørte naturen vi fortsatt har igjen. Avhengig 

av beslutningen som blir tatt i klima- og energiplanarbeidet så vil kommunen vurdere å lage en natur 

og miljøplan som dekker de interesser som finnes fra et naturperspektiv. 

Landbruk  
Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2019 ble det registrert 44 

jordbruksbedrifter i kommunen, en nedgang fra 47 i 2018. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, 

og det ble registrert 4010 sauer som var ett år eller eldre på Frøya i 2019. Sauene går på 

utmarksareal for beite gjennom hele året, både på Fast-Frøya og ute i skjærgården. 

Frøya har fortsatt noen bruk som driver med melk- og kjøttproduksjon. Det ble registrert 73 kyr totalt 

i 2019. 

I 2019 var det grove 7200 dekar jordbruksareal i drift, hvorav 3700 dekar ble rapportert inn som 

fulldyrka jord. Siden 2015 har totalt 86 dekar dyrka og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre 

formål enn landbruk. 

Landbruksnæringen i Frøya kommune har ofte blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i 

havbruket. Likevel gjør de en uvurderlig innsats for Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde 

kulturlandskapet og bidra i kampen mot gjengroing av øyene i kommunen. Videre bidrar de også til 

den nasjonale selvforsyningen av mat og råvarer, som igjen har fått et økt fokus etter mange år med 

nedbygging og nedprioritering av det norske landbruket. Det er derfor viktig å ta vare på de 

landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik at grunnlaget for videre drift ikke 

går tapt. 
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I den nye planperioden er det derfor viktig å sette et lys på vårt lokale landbruk, og skape planer og 

strategier som tar høyde for at Frøya fortsatt skal ha et levende landbruk, som opprettholder 

kulturlandskapet og Frøyas identitet. Det vurderes derfor å inkorporere en jordbruksplan inn i den 

strategiske næringsplanen, for å sikre jordbrukerne og deres arbeide for fremtiden. 

Mineralressurser  
I revidert plan for kommunens arealdel er det eksisterende masseuttaket ved Steinsvatnet blitt 

utvidet for å sikre at kommunen har lokal tilgang på masse, i tråd med Direktoratet for 

mineralforvaltnings innspill til forrige planstrategi. Det forventes at dette nye arealet vil bli 

regulert i løpet av planperioden, slik at videre drift er sikret for en stund videre. 

Utenom dette ene masseuttaket så prøver kommunen å bruke materialer fra prosjekter, slik at 

masse ikke går til spille. 

Videre har kommunen i revidert plan lagt til rette for at det kan etableres et massedeponi, for å 

mellomlagre masse som er tiltenkt andre prosjekter. Dette området må gjennom en 

reguleringsprosess før det kan tas i bruk, men vil samtidig gi kommunen et sted hvor 

overskuddsmasse kan deponeres. 

Strandsone  
I likhet med planstrategi for 2015 – 2019 så har administrasjonen oppfattet politiske signaler på at 

man ønsker en differensiering av forvaltning av strandsonen i kommunen. Dette er ønsket for å 

kunne gi folk mulighet til å bo, feriere og tilbringe tid ved sjøen gjennom tilrettelegging for hus, 

hytter og naust. Samtidig har det også kommet enkelte signaler om at en ønsker å ta vare på de deler 

av kysten som er ubebygd, for å sikre naturmangfoldet i kommunen. 

I 2019 ble det behandlet 36 dispensasjonssøknader fra Plan- og bygningsloven § 1-8. Til 

sammenligning ble det behandlet 42 dispensasjoner i 2018, og 21 dispensasjoner i 2017. Majoriteten 

av disse dispensasjonene omhandlet fritidsboliger, boliger, naust og flytebrygger. En del av disse kan 

forklares med at mange reguleringsplaner og utbyggingsområder i kommunen ikke hadde noen 

eksplisitt byggegrense mot sjø, ettersom det kom en presisering i 2017-2018 som gjorde at mange 

planer og områder falt innenfor Pbl. § 1-8. 

I den reviderte arealplanen har det nå blitt lagt inn eksplisitt byggegrense mot sjø for de planer og 

områder som ble påvirket av Pbl. § 1-8.Dette, sammen med en kartlegging av strandsonen kan gi 

administrasjonen og den politiske ledelsen i Frøya kommune et godt grunnlag for å både ta vare på 

de deler av vår kyst som er ubebygd, samt tilby områder for utbygging til kommunens innbyggere. 

Det har gått ut en høring til samtlige kommuner i landet angående revisjon av strandsoneloven. Her 

har Frøya kommune uttalt seg i høringsprosessen, hvorpå kommunen har bedt om å få endret status 

fra sone 2 (høyt press) til sone 3 (lavt press). Endelig behandling av forslaget vil mest sannsynlig skje 

ila. høsten 2020. 

Næringsareal  
Frøya kommune har flere store næringsområder, samt mange mindre, fordelt utover hele 

kommunen. De tre største næringsområdene finnes på Nordskag, Nesset og 

Nordhammarvik/Melkstaden. Disse områdene har p.d.d ingen ledig kapasitet på allerede 

opparbeidede områder, men det finnes noe utvidelsespotensial for Nordhammarvik/Melkstaden. 
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Nesset kan potensielt utvides noe, men dette vil innbefatte et stort arbeid for å tilrettelegge for 

industri. 

Utenom de allerede opparbeidede områdene finnes det et ferdig regulert område på Skarpneset og 

et par nylig avsatte områder på Tuvneset, Uttian og i Leirvika. Av disse er det kun Leirvika og 

Skarpneset som det ikke er allerede gjort avtaler om etablering. Begge disse områdene har igjen sine 

ulemper ved at strømningsforholdene ved Skarpneset kan være vanskelige, mens Leirvika ligger på 

slutten av en noe lang og smal vei. 

Det har vært signalisert fra politisk hold at en ønsker å tilrettelegge og konsentrere 

næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til 

sjø. Det er derfor viktig for kommunen å revidere sin strategiske næringsplan, slik at en etterpå kan 

jobbe målbevisst for å sikre næringen de arealene de trenger, uten at dette skal gå unødvendig ut 

over både innbyggere og naturmangfold. 

Dispensasjoner  
I perioden frem mot revideringen av kommuneplanens arealdel, opplevde fortsatt Frøya kommune å 

ha et stort antall dispensasjoner. Likevel så har vi sett tegn på at antallet dispensasjoner har blitt noe 

redusert siden ny plan ble vedtatt. 

Den reviderte planen har sikret byggegrenser mot sjø i kommuneplanen, samt i de reguleringsplaner 

som manglet en eksplisitt byggegrense i plantegningene. 

I 2019 ble det behandlet 81 dispensasjoner, som gir et flatt snitt på 27 dispensasjoner per tertial. I 

2020 ble det behandlet 25 dispensasjoner i første tertial (tom. 30.04.2020). Ved å multiplisere dette 

antallet med tre, så får vi et estimat på 75 dispensasjoner behandlet i 2020. Likevel må det her 

påpekes at noen av de 25 dispensasjonene kom opprinnelig inn i 2019, og det er derfor stor 

usikkerhet rundt estimatet.  

Økonomi 
Konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer til Frøya kommune gir et 

strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer, og dette stiller derfor fortsatt krav til 

omstilling og endring. Vi må fortsatt ha fokus på økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering 

for å komme i mål i planperioden.  

Fjorårets effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjennomført tiltak for å redusere driften 

med 3% har vist at virksomhetene nå er på et nivå hvor det kan bli vanskelig å redusere ytterligere-

med utgangspunkt i dagens struktur og aktivitetsomfang.  

Virksomhetene rapporterer om økte behov grunnet nye utfordringer som må løses. Fagfolkene har 

store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt 

ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester. 

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus og 

omsorgsboliger, behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et ledd i å utvikle 

kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta for å imøtekomme 

framtidas behov for tjenester.  
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Å fullføre større planer, og å følge opp planvedtak med økonomiske midler vil bli en prioritert 

oppgaven i planperioden. I perioden vi nå har lagt bak oss, er det også kommet på plass flere sentrale 

tema- og fagplaner som målrettet skal bidra til å utvikle både organisasjonen, tjenestene og 

samfunnet. Flere av planene er nå under realisering. Dette forutsetter at sammenhengen mellom 

planer og økonomi, struktureres slik at en gjennomføring ut fra tilgjengelig økonomisk handlingsrom 

sikres. Innføring av budsjett- og analyseverktøyet Framsikt gir oss nye og langt bedre muligheter for å 

legge til rette for dette. 

Kommunereformen og interkommunalt samarbeid  
I forrige planperiode ble det ikke noen større endring for Frøya mtp. kommunereformen. Kommunen 

står fortsatt som en selvstendig enhet, og det ser ikke ut som noen sammenslåing vil komme opp 

med det første. 

Mange av kommunens eldre interkommunale samarbeid har blitt avviklet over årene, og per dags 

dato er det kun et fåtall igjen. Det arbeides med en interkommunal ruspolitisk plan etter ønske fra 

politirådet og Hitra kommune, og et brannsamarbeid mellom kommunene. Videre har det nylig blitt 

vedtatt interkommunalt samarbeid om NAV sine tjenester, hvor Frøya er vertskommune. 

Administrasjonen ser også at samarbeid med Hitra på flere områder kan gi gode synergier i 

øyregionen, fra forvaltning til helsemessig arbeide, så lenge det er politisk enighet og utarbeides et 

felles grunnlag for slikt arbeide. 

Vurdering av kommuneplanens samfunns- og arealdel  
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (samfunnsplanen) ble vedtatt juni 2015. Prosessen med 

rullering gikk over 1,5 år. I planprogrammet ble hovedutfordringene påpekt i teksten over 

omhandlet. Dette dannet grunnlag for fire satsningsområder;  

• Levekår og folkehelse  

• Natur, miljø og klima  

• Samfunn, næring og kultur  

• Organisasjonen Frøya kommune  

Planen var gjenstand for en omfattende medvirkning fra innbyggere, politikere, interessenter og 

sektormyndigheter gjennom visjonsprosess, høring, folkemøter, fremtidsverksted og gjestebud. Det 

var en uttalt intensjon gjennom hele planprosessen at planen skulle bli et anvendelig arbeidsverktøy 

for samfunnsutviklingen.  

I forrige planperiode ble det arbeidet med å implementere samfunnsplanen i resten av 

organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i den nye planperioden, ettersom noen av de 

forespeilede planene for rullering baserer seg på den foregående samfunnsplanen. I tillegg går 

kommunens organisasjon gjennom noen restruktureringer i forskjellige sektorer. Dette, sammen 

med samfunnsplanens langsiktige horisont, gjør at det vurderes som unødvendig å rullere 

samfunnsplanen i inneværende politiske periode.  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) ble vedtatt høsten 2019. Den reviderte planen har ryddet 

opp i en del uklarheter og mangler som fantes i den forrige planen, og er således et godt verktøy for 

videre forvaltning av kommunens areal. Likevel så skaper den enorme næringsmessige veksten 
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problemer, ettersom det mange av de eksisterende næringsområdene ikke har plass til å ta i mot 

større nyetableringer. En tematisk vurdering av næringsområder er derfor vurdert som nødvendig i 

kommende planperiode.  

Frøya kommunes planhierarki  
I kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 ble kommunens planhierarki oppdatert og fornyet til den 

versjon som vises her. 

 

Dette planhierarkiet har blitt brukt i samtlige nye planer som er blitt vedtatt i kommunen etter 2015, 

og vil fortsatt være det gjeldende hierarkiet i inneværende planperiode. 

Foreslått rullering  
På bakgrunn av kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde forslås følgende rullering i inneværende 

valgperiode:  

Planer etter Plan- og bygningsloven  
Dette er planprosesser som gjennomføres etter lovkravene i Plan- og bygningsloven. Dette omfatter 

planer i nivå 1 og 2 i planhierarkiet. 
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Temaplaner  
Dette omfatter planer som ligger i nivå 3 i kommunens planhierarki. Disse omfatter konkretiseringer 
gjennom mål og tiltak for spesifikke områder. Man har her valgt å ikke inkludere reguleringsplaner. 
Dette fordi reguleringsplaner ofte initieres av private aktører.  
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Samlet oversikt – forslag til rullerte planer i perioden 2020-2024  
Denne oversikten inkluderer ikke planer som er under utarbeidelse. Planer som er lagt inn som kun 

«vurderes rullert» er ikke garantert rullert inneværende planperioden, men rulleres ved behov. 

 

Temaplanene er ikke omfattet av prosesskrav til planarbeid fra Plan- og bygningsloven. Dette vil si at 
man ikke har krav om høringer, medvirkningsprosesser eller politisk vedtak av plan. Det er allikevel et 
ønske at man hvor dette er naturlig innenfor temaet, innbyr til medvirkning. I tillegg ønskes at 
planene fremmes politisk som orienteringssaker. Dette for å gi politisk nivå innsikt i og holde de 
oppdatert i det administrative arbeidet som gjøres. 
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Prosess: 
Vedtak om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble fattet i sak 98/20 i Formannskapet. 

Dokumentet er utarbeidet av Virksomhet for forvaltning i Frøya kommune. Planstrategien er i tillegg 

presentert for rådsteam, lederforum og planforum i kommunen. 

Invitasjon til innspill fra sektormyndigheter og nabokommuner ble sendt ut 16.04.20. 

Kommunen mottok innspill fra: 

• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

• Trøndelag fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Fylkesmannen i Trøndelag 

• Kystverket Midt-Norge 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Fiskeridirektoratet 

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

• Mattilsynet 

• Hitra kommune 

Disse innspillene er innarbeidet i planstrategien. 

Videre ble planen behandlet av Formannskapet i sak 193/20, hvor planen ble vedtatt lagt ut til 

offentlig høring og ettersyn i 30 dager den 21.08.2020. 

Kommunen mottok innspill fra: 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Statens Vegvesen 

• Frøya eldre- og brukerråd 

• Trøndelag Fylkeskommune 

• Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren 

• Fylkesmannen i Trøndelag 

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

Deres innspill er blitt behandlet i egen merknadsbehandling. 

Kilder: 

• SSB 

• Nasjonale befolkningsframskrivinger, SSB 2020 

• Kommuneplanens samfunnsdel 

• Trøndelag i tall 2019, 2018 og 2017 

• Oversikt folkehelse, Frøya kommune 2015 

• Nøkkeltallsanalyse 2020 og 2019, KOSTRA-rapporteringer. 

• Ungdata 2015. 

 



Innsender m. mottaksdato Merknad Behandling 

DSB, 
24.08.2020 

Generell merknad om at DSB 
ikke har kapasitet til å gå inn i 
alle mottatte plansaker. 
 
Kommenterer videre at det er 
Fylkesmannen som har ansvar 
for å følge opp hensynet til 
samfunnssikkerhet i plansaker, 
og har ansvar for samordning 
av statlige innsigelser. 

Tatt til orientering 

Statens Vegvesen, 
03.09.2020 

Viser til at det står at 
kommunen har en 
trafikksikkerhetsplan for 2016 
– 2020 som må rulleres. Denne 
står ikke i listen over planer, 
men handlingsplan for 
trafikksikkerhet 2009 – 2012 
står nevnt. 
 
Anser det som positivt at 
kommunen har startet opp 
arbeid med ny energi- og 
klimaplan i 2020. 

Tatt til etterretning. 
Her har listen over planer ikke 
blitt korrekt oppdatert i 
prosessen. Dette ordnes i 
revidert utgave av 
dokumentet. 

Frøya eldre- og brukerråd, 
07.09.2020 

Støtter formannskapets sin 
behandling om å offentliggjøre 
planstrategien. Har ingen 
ytterligere merknad. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag fylkeskommune, 
10.09.2020 

Summerer bakgrunnen for 
hvorfor hver kommune skal 
lage en planstrategi etter hvert 
valg. 
 
Fylkeskommunen oppfordrer 
videre kommunen til å gjøre en 
vurdering av hvilke av 
bærekraftsmålene som er 
relevante for kommunen, og 
knytte disse til planarbeidet. 
 
Videre kommenteres det at 
Trøndelagsplanen ble vedtatt i 
desember 2018, og lister opp 
satsningene som ble fremmet i 
denne. I tillegg påminnes 
kommunene at ny regional 
plan for vannforvaltning 
planlegges vedtatt i 2021, og at 
denne må kobles inn når klar. 
 

 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fylkeskommunen anbefaler 
kommunene å se på 
muligheter på tvers av 
kommunegrensene. 
 
Oppsettet over planer som 
foreslås utarbeidet/rullert er 
bra, men dokumentet er litt 
vanskelig å lese, og bør 
omstruktureres/reduseres 
noe. 

Tatt til orientering. Kommunen 
ser på muligheter for å kjøre 
flere samarbeid med Hitra. 
 
 
Tatt til etterretning. Denne 
biten av planen har blitt 
revidert etter høringen. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
bergmesteren, 
16.09.2020 

Er positive til kommunens 
vurdering i planstrategien, og 
har ingen merknader til 
høringen. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i Trøndelag, 
12.09.2020 

Fylkesmannens respons er delt 
inn i en generell del, før hver 
fagavdeling kommer med sine 
innspill. 
 
Generelt 
Dokumentet er tungt å lese, og 
kan forbedres. Opplisting av 
planer er bra, men 
kommunens utfordringer 
kommer ikke godt frem. 
 
Økonomi/økonomiske 
konsekvenser er nesten 
fraværende i planstrategien. 
 
 
Kommunen anbefales å se til 
kunnskap fra 
kommunereformen. 
 
Arealbruk og -utvikling 
Viktig å revidere kommunens 
bolig- og strategiske 
næringsplan. Det er også viktig 
at landbruk og blågrønn sektor 
blir tema i næringsplanen. 
 
Klima og miljø 
Anbefaler å lage en 
sektorovergripende plan for 
klima og miljø, som kan 
innarbeides hos flere ulike 
etater. Innholdet i denne 
planen kan omfatte mange av 
de temaene som tas opp i 
planstrategien, som f.eks 

 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Dokumentet blir revidert til 
siste behandlingen. 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Avsnitt om økonomi og 
økonomiplaner er blitt 
inkludert. 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Dette er 
allerede inkludert i 
planstrategien. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
Det vurderes å utvide klima- og 
energiplanen til å bli en mer 
omfattende plan. Hvis dette 
ikke blir tilfellet, så vil en egen 
klima- og miljø plan vurderes. 
 
 



sitkahogst, marin energi, 
klimaregnskap og 
klimatilpasning etc. 
 
Kommunen bør utarbeide en 
plan for beitebruk. 
 
Kunnskapsgrunnlaget i 
kommunen er stedvis godt, 
men stort sett relativt dårlig. 
Det anbefales derfor at 
kommunen utarbeider 
strategier for naturmangfold. 
 
Folkehelse og tjenesteyting 
Folkehelseloven stiller krav til 
at kommunen skal ha en 
løpende oversikt over 
folkehelsen. 
 
Kommunen skal videre 
utarbeide et samlet 
oversiktsdokument hvert 
fjerde år, som skal ligge til 
grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. 
 
Frøya kommune må vise 
hvordan Meld. St. 15 (2017-
2018) «leve livet» skal følges 
opp gjennom planstrategien. 

 
 
 
 
Tatt til orientering. Dette er 
allerede inkludert. 
 
Tatt til orientering. Strategier 
for naturmangfold er tenkt 
implementert i utvidet klima- 
og energiplan eller i egen 
klima- og miljøplan. 
 
 
 
Tatt til orientering. 
Rammeområde Familie og 
Helse jobber med oversikten 
over folkehelse, og denne 
forventes ferdigstilt ila. 2020, 
ettersom arbeidet er noe 
forsinket. Videre vil de 
helhetlige planene ta for seg 
det langsiktige arbeidet, 
inklusiv hvordan Meld. St. 15 
(2017 - 2018) skal følges opp. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
23.09.2020 

NVE har delt sine merknader 
opp i tre deler. 
 
Arealplaner 
Ved revidering av arealplaner 
bør kommunen legge vekt på 
helhetlig forvaltning i 
nedbørsfelt, vurdere behovet 
for overordna overvannsplaner 
og planlegge den kommunale 
utviklingen for å forhindre 
senere problemer. 
 
Overordnet ROS og 
klimatilpasning 
Planstrategien bør gi føringer 
for hvordan kommunen skal 
arbeide med den overordnede 
ROS-analysen, så faren for 
flom og skred kan bli 
identifisert på et overordnet 

 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Kommunen 
jobber parallelt med 
overordnet ROS, og fom og 
skredfare er lagt inn her. 
Videre vil kartlegging av 
sårbare områder bli diskutert 



nivå, og at 
tettsteder/utbyggingsområder 
gås gjennom for å finne 
utfordringer knyttet mot dette. 
 
Frøya ligger innenfor et 
område hvor klimaendringene 
vil føre til mer ekstremvær i 
fremtiden. Kommunens 
energi- og klimaplan bør 
rulleres. 
 
Overvann-veiledning 
Viser til «Nasjonale 
forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-
2023» om hvordan 
overvannproblematikk kan 
håndteres. Kommenterer 
videre at «Statlige 
planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og 
klimatilpasning» skal legges til 
grunn ved kommunal 
planlegging. 

videre i klima- og 
energiplanen. 
 
 
 
Tatt til orientering. Arbeidet 
med rullering av kommunens 
energi- og klimaplan har 
allerede startet. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
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Samlet kunnskapsgrunnlag 
Befolkning  
Befolkningsutviklingen i Frøya kommune fra 2004 – 2020 har vært som følger: 

 

Figuren under viser befolkningsveksten per år, samt fordelingen av veksten på fødselsoverskudd og 

netto tilflytting. 
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Demografi 
Befolkningsutviklingen i de forskjellige aldersgruppene for perioden 2015 – 2020 vises nedenfor. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 år 60 59 58 56 59 60 

1 – 5 år 275 285 309 308 308 305 

6 – 12 år 338 350 362 375 388 421 

13 – 15 år 162 161 148 135 131 127 

16 – 19 år 258 251 236 234 221 201 

20 – 44 år 1 536 1 666 1 761 1 769 1 830 1 874 

45 – 66 år 1 290 1 295 1 321 1 346 1 379 1 412 

67 – 79 år 446 476 484 491 510 521 

80 – 89 år 221 211 209 196 193 182 

90 år + 48 45 49 52 49 48 

Totalt 4 634 4 799 4 937 4 962 5 068 5 151 

 

Befolkningsdata pr. 01.01.2020 gir følgende resultater for Frøya og sammenligningskommunene. 

Andel av Frøya Hitra Trøndelag Norge 

0 åringer 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 

1-5 år 5,9 % 5,2 % 5,5 % 5,5 % 

 6 – 12 år 8,2 % 6,6 % 8,3 % 8,4 % 

13 – 15 år 2,5 % 3,3 % 3,5 % 3,6 % 

16 – 19 år 3,9 % 4,7 % 4,8 % 4,8 % 

20 – 44 år 36,4 % 32,3 % 33,9 % 33,3 % 

45 – 66 år 27,4 % 28,4 % 27,3 % 28,0 % 

67 – 79 år  10,1 % 13,6 % 11,4 % 11,1 % 

80 – 89 år 3,5 % 4,3 % 3,5 % 3,5 % 

90 år + 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

Total befolkning 5 151 5 050 468 702 5 367 580 
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Befolkningsframskriving 
Den følgende illustrasjonen er hentet fra SSB, og viser historisk utvikling samt framskrivning av 

fruktbarhet, levealder, nettoinnvandring og folketallet i Norge pr. 1. januar 2020. 
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Følgende kart viser prognosene for hovedalternativet i Trøndelag fra 2018 til 2040, hentet fra 

«Trøndelag i tall, 2019». 

 

Demografisk framskriving 
 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

0 år 65 64 64 64 64 62 63 66 

1 – 5 år 305 306 316 323 325 318 322 332 

6 – 12 år 412 406 405 404 407 429 437 440 

13 – 15 år 135 156 178 183 177 180 189 191 

16 – 19 år 192 183 170 188 209 240 241 259 

20 – 44 år 1 729 1 725 1 732 1 710 1 705 1 718 1 725 1 721 

45 – 66 år 1 395 1 409 1 411 1 423 1 427 1 454 1 538 1 589 

67 – 79 år 533 545 556 571 585 659 724 788 

80 – 89 år 190 190 192 201 204 266 298 348 

90 år + 49 49 51 50 55 50 63 87 

Totalt 5010 5033 5075 5117 5158 5376 5600 5821 
*Tallene er hentet fra sist demografisk framskrivning, gjort i 2018, og tallene stemmer dermed ikke overens med 

virkeligheten. 
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Befolkningsstruktur 
 Frøya Hitra Trøndelag Norge 

Skilte og separerte  7,7 % 9,4 % 8,2 % 9,2 % 

Uføretrygde 11,1 % 12,4 % 10,7 % 10,5 % 

Enslige 80 år og oppover 54,3 % 47,8 % 48,8 % 49,1 % 

Enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden 

0,8 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 

Fødte pr. 1000 innbyggere 11,5 10,0 10,1 10,2 

Døde pr. 1000 innbyggere 10,9 10,2 7,7 7,6 

Innvandrerbefolkning* 27,5 % 21,1 % 11,8 % 16,1 % 
*Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere. 

Innflytting 
 Frøya Hitra Trøndelag Norge* 

Innflytting  304 258 13 077 52 153 

Utflytting 224 231 11 157 26 826 

Nettoinnflytting 80 27 1 920 25 327 

*Tallene tar for seg emigrering og immigrering til Norge. 

Andre befolkningsdata 
 Frøya Hitra 

Andel som bor i tettsteder 30,7 % 27,8 % 

Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenter i 
minutter 

14 12 

Andel arbeidsledige 15 – 29 år 8,8 % 10,8 % 

Andel arbeidsledige 30 – 74 år 5,8 % 7,7 % 

Andel av befolkning som pendler ut av 
bostedskommunen 

7,5 % 8,5 % 

Næring og sysselsetting 
 Antall Prosent 

Jordbruk, skogbruk og fiske 375 13,7 % 

Sekundærnæringer 999 36,6 % 

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel etc. 605 22,2 % 

Off. adm, forsvar sosialforsikring 103 3,7 % 

Undervisning 170 6,2 % 

Helse- og sosialtjenester 437 16,0 % 

Personlig tjenesteyting 36 1,3 % 

Totalt 2 725 -  

Langsiktig arealbruk 
 2016 2017 2018 2019 2020* 

Dispensasjoner 49 66 87 81 25 

Klagesaker 7 12 26 15 10 
*Tallene er kun for 1. tertial. 
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Annen informasjon 
Fullføring videregående utdanning i løpet av 5 år (2013 – 2018), hentet fra «Trøndelag i tall 2019». 
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FRØYA KOMMUNE 
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Tilbakemelding - Offentliggjøring - kommunal planstrategi 2020 - 2024 - 
Frøya kommune 
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 

Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:     
 
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider 
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det 
likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn 
til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 
 

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  
 
Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Administrasjon 
 
 

Helle G Nielsen   Ajeen Arvesen 
Seksjonssjef    Førstekonsulent  
   

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Transport og samfunn Torunn Moltumyr / 73582822 20/72295-4 19/2264 03.09.2020 

     

      

Tilbakemelding - Kommunal planstrategi 2020 – 2024, Frøya kommune 

Viser til deres brev av 20.08.2020. 

  

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Frøya kommune har en trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2020, som det i ny 

planstrategi står at må rulleres. Under forslag til rullerte planer i perioden 2020-2024 er 

ikke denne nevnt, men «Handlingsplan for trafikksikkerhet 2009-2012». Det er uklart for 

oss om dette er to ulike planer som begge foreslås rullert. Statens vegvesen mener arbeid 

med trafikksikkerhet er viktig for Frøya kommune. Med planlagte trafikksikkerhetstiltak vil 

kommunen kunne søke trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen om tilskudd til 

gjennomføring av tiltak. 

 

Statens vegvesen registrerer også som positivt at kommunen har startet opp arbeid med ny 

energi- og klimaplan i 2020. 

 

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

 

June Stubmo 

Seksjonsleder Torunn Moltumyr 
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Dato:  16.09.2020 
Vår ref:  20/01790-4 
Deres ref:     

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 
for Frøya kommune 2020–2024 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 20. august 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planstrategien 
Frøya kommune ber om innspill til utarbeiding av ny planstrategi for inneværende 
planperiode. Planstrategien skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide 
med for den nyvalgte kommunale planmyndigheten. Ved behandlingen skal 
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller delvis. 
 
Uttalelse fra DMF 
Vi viser til vår uttalelse til varsel om oppstart datert 28.04.2020. I uttalelsen viser vi 
blant annet til hvordan de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging omtaler planlegging rundt mineralforekomster og tilhørende tema.  
 
Planstrategien poengterer at viktige mineralske forekomster skal sikres i planene og bli 
vurdert mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Det nevnes også at tilgangen 
til, og lagring av, byggeråstoff skal sees i et regionalt perspektiv. I tillegg skal 
masseuttaket på Steinsvatnet utvides for å sikre kommunen tilgang på masser. 
 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan tas ut der de 
naturlig forekommer. Mineralindustrien i Norge bidrar med en rekke mineraler som er 
nødvendig for samfunnet, den skaper arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger i 
lokalsamfunnet. Stabil og forutsigbar ressurstilgang er viktig, ikke bare for pågående 
mineralvirksomhet, men også for virksomheter og produksjon som er avhengig av 
mineralressurser som råvare. Tilgang på byggeråstoffer spesielt er i mange tilfeller 
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avgjørende for å kunne realisere planlagte utbyggingstiltak. God planlegging og 
synliggjøring av mineralressurser, på kommunalt og regionalt nivå, bidrar også til å gi 
mineralnæringen forutsigbare rammebetingelser på kort og lang sikt. DMF er derfor 
positive til kommunens vurdering i planstrategien og har dermed ingen merknader til 
høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020-2024. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Bye 
seksjonsleder rådgiver 
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Uttalelse - kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Frøya kommune 

Fylkesmannen har mottatt kommunal planstrategi for Frøya kommune til gjennomsyn. Vi har 
følgende innspill: 
 
Generelt 
Dokumentet er i utgangspunktet godt strukturert, men det er en del gjengivelser og er til tider tung å 
lese. Innholdsfortegnelse mangler. Opplistingen av planer som foreslås utarbeidet/rullert er bra, 
men en oversikt over kommunens viktigste utfordringer kommer ikke så tydelig fram. 
 
Det gis en god beskrivelse av befolkningsutvikling og demografi. Det vil kunne være et godt grep å 
benytte befolkningsutvikling og demografi som utgangspunkt for fremtidige behov og investeringer 
og for strategien innen ulike områder.  
 
Kommunen kan med fordel også tydeliggjøre at bærekraftig økonomi er ryggraden i lokalsamfunnet, 
og at eventuelle endringer i økonomiske rammer vil kunne kreve prioriteringer i tiden som kommer. 
Økonomi og økonomiske konsekvenser/utfordringer er nesten fraværende i planstrategien. 
 
Frøya kommune vurderer at hverken kommuneplanens samfunnsdel eller kommunedelplan 
Sistranda skal revideres innenfor denne planperioden, men mulig en delvis revidering av 
kommuneplanens arealdel mtp næringsareal. Frøya kommune vurderer også rullering av flere andre 
temaplaner.  
 
Fylkesmannen oppfordrer også kommunen til å se hen til kunnskapen fra arbeidet som ble 
gjennomført i forbindelse med kommunereformen, spesielt med tanke på de utfordringene som da 
ble identifisert og hvordan Frøya kommune ønsker å møte disse. Det er også viktig at det settes 
fokus på samfunnsplanen. 
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Arealbruk og -utvikling 
Frøya er Trøndelags største fiskerikommune. Det er også en kommune med stor vekst innenfor 
oppdrettsnæringen. Veksten har ført til behov for arbeidskraft utenfra og tilflytting. Dette fører bl.a. 
til et behov for flere boliger enn det som er tilgjengelig og har bidratt til økt boligbygging. Veksten i 
havbruksnæringen fører også til press på eksisterende næringsarealer. Kunnskap om behovet for 
boliger og næringsarealer på sikt vil være et viktig grunnlag for å etablere langsiktige strategier for 
arealbruken. Det er i denne sammenheng viktig å revidere både strategisk næringsplan og 
kommunens boligplan.  
 
Landbruksnæringen på Frøya er ikke en så stor næring, men den er viktig både for å sikre lokal 
matforsyning og for å holde kulturlandskapet åpent. Landbruksnæringen består i hovedsak av 
sauehold, men enkelte driver også med melk- og kjøttproduksjon. Sauene går på utmarksbeite året 
rundt. Det forventes at landbruk, på lik linje med andre næringer i kommunen, omhandles i 
strategisk næringsplan når denne skal revideres. Med bakgrunn i ressursene på Frøya vil det være 
naturlig at også utvikling innenfor blågrønn sektor blir et viktig tema i næringsplanen. 
 
På Frøya, som de fleste andre steder, har folket bosatt seg der de fant et levebrød. Det innebærer at 
nye boligområder og nye næringsområder ofte skaper press på omkringliggende jordbruksarealer.  
Det er viktig å ha fokus på utvikling av gode tettsteder gjennom fortetting og transformasjon og 
«utvikling innover» for å unngå nedbygging av verdifulle landbruksareal. Betydningen av å 
opprettholde landbrukets ressursgrunnlag bør være et gjennomgående tema i kommunens 
strategiske planlegging.  
 
 
Klima og miljø 
Frøya kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn i planstrategien, og det er et viktig og riktig 
utgangspunkt. 
 
De nasjonale forventningene til kommunene er at de, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, skal 
skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning. Stikkord i denne sammenheng er god nok avfallshåndtering, reduksjon 
av forurensning og bærekraftig bruk av ressursene. Videre handler det om å bekjempe 
klimaendringene og konsekvensene av dem. Andre viktige arbeidsområder er å beskytte, 
gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, stanse tap av artsmangfold, samt bevare 
og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Kommunen tar 
opp mange relevante tema som bør gås gjennom og vurderes. 
 
Frøya kommunes Energi- og klimaplan er fra 2010, og arbeidet med å revidere denne er i gang. 
Planen bør ha relevante og realistiske måloppnåelser, og tilpasses kommunens faktiske forhold. Vi 
vil anbefale kommunen å vurdere å utarbeide en sektorovergripende plan for klima og miljø som kan 
omfatte flere tema, noe som kan bidra til at målene og strategiene blir innarbeidet hos flere ulike 
etater. 
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Fylkesmannen som miljømyndighet er av den oppfatning at flere tema som berører klima og miljø 
kan og bør ses i sammenheng med hverandre. Klimaregnskap og klimatilpasning henger naturlig 
sammen med flere andre tema som for eksempel samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
og bevaring og restaurering av myr. Naturmangfold henger sammen med friluftsliv, klimatilpasning, 
arealbruk m.m.  
 
Frøya kommune vurderer å utarbeide en plan for beitebruk. Dette kan gjerne innarbeides i en videre 
plan da beite bør ses i sammenheng med friluftsliv, skjøtsel etter sitkahogst og naturmangfold 
gjennom skjøtsel av kystlynghei. 
 
Sitkahogst kan gjerne ses i sammenheng med andre tema innenfor klima og miljø, og kan vurderes 
innarbeidet i en plan for klima og miljø. 
  
Kommunen vurderer å kartlegge strandsonen, noe som vil være fornuftig. Flere tema i strandsonen 
kan og bør ses i sammenheng med f.eks. klimatilpasning, friluftsliv, forsøpling, naturmangfold, 
næringsaktivitet på land og i sjøen osv. 
 
Marin energi er også et tema som hører naturlig hjemme i en klima- og miljøplan. Det samme 
gjelder temaene høsting av tang og tare og algeproduksjon, samt avfall og forsøpling.  
 
Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet ser det som svært viktig at kommunen på nytt vedtar 
en plan for reduksjon av spredte avløp. 
 
Vi foreslår at kommunen vurderer å utarbeide en plan for klima og miljø som kan inneholde 
strategier for temaene arealbruksstrategier (bolig, næring, strandsone, høsting av tang/tare, 
algeproduksjon), samordnet areal- og transportplanlegging, klima, marin energi, klimatilpasning, 
naturmangfold, skjøtsel av natur (sitkahogst, beite) samt avfall og forurensning. Andre relevante 
tema kan være friluftsliv, sti og løypenett samt motorferdsel til sjøs, Om disse temaene er del av 
samme plan vil det være enklere for flere fagetater å se dem i sammenheng der det er naturlig. Også 
hovedplan vann og avløp kan være nyttig å se på i sammenheng med de noen av de andre temaene 
som her er omtalt.   
 
Kunnskap om naturmangfoldet bør ligge til grunn for all arealplanlegging. Kunnskapsgrunnlaget i 
Frøya kommune er stedvis godt, mens det stort sett er relativt dårlig. Det er behov for et bedre 
kunnskapsgrunnlag. Strategier for naturmangfold er et veldig nyttig grunnlag i videre 
arealplanlegging, og kan bidra til å gjøre planleggingen mer forutsigbar.  
 
Det er positivt om kommunen rullerer boligplanen. Å utarbeide en strategisk næringsplan som sikrer 
næringsareal, uten at det går unødig utover innbyggere og naturmangfold er svært fornuftig. 
 
 
 
 



  Side: 4/4 

Folkehelse og tjenesteyting 
Planstrategien for Frøya baserer seg på oversiktsdokumentet fra 2015. For å kunne iverksette tiltak 
som har effekt på folkehelsen må kommunen ha «oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne». Folkehelseloven stiller krav til at 
kommunen skal ha en løpende oversikt over folkehelsen. Den løpende oversikten skal 
dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet jmf. folkehelseloven § 4.  
 
Kommunen skal videre utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år, som skal ligge til 
grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. I et langsiktig og systematisk arbeid med folkehelse er 
tendens og utvikling viktig å kartlegge og vurdere i lokal kontekst. Oversiktsdokumentet skal 
foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven § 7-1 og § 10-1. For 
veiledning til hvordan Frøya kan arbeide systematisk med folkehelsearbeidet og utarbeidelse av 
oversiktsdokument vises til helsedirektoratets «veileder til lov og forskrift om systematisk 
folkehelsearbeid» (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid). 
 
Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet», er en kvalitetsreform for eldre, som legger opp til at eldre 
skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Reformen 
har fokus på plan som det viktigste redskapet for å skape et aldersvennlig samfunn. Det er viktig at 
Frøya kommune gjennom bl.a. arbeidet med planstrategien, viser hvordan dette skal følges opp, og 
hvilke prioriteringer som gjøres på planområdet som bidrar til å utvikle et bærekraftig aldersvennlig 
samfunn. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Aimée Leistad Arkiv: GNR 20/14  

Arkivsaksnr.: 19/1754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

 

GNR 20 BNR 14 (4) KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen tas til følge.  

2. Vedtak av 18 august 2020 (sak 194/20) oppheves 

3. Tiltakshaver oppfordres til å innarbeide omsøkte tiltak i en reguleringsplan for 

området.  

 

 

Vedlegg: 

 

(Gamle) Kommuneplanens bestemmelser, 15. februar 2011.  

Gjeldende kommuneplan finner dere her 

Gjeldende kommunedelplan finner dere her  

Søknad om tillatelse til fradeling, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 26.november 2019 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 3.desember 2019 

Melding om vedtak, oversendt søker 12.desember 2019 

Klage, 20.desember 2019 

Kommunen etterspør klagebegrunnelse, 31. januar 2020 

Klage med begrunnelse, 28. februar 2020 

Innsigelser til nabovarsel, 11.juli 2019 

Søknad om tillatelse til tiltak, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 11.februar 2020 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 18.februar 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker 19.februar 2020 

Saksfremlegg klage på dispensasjonsavslag, 28.april 2020 

Saksprotokoll klage på dispensasjonsavslag, 30.april 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker 14.mai 2020 

Høringsuttalelse dipsensasjonsbehandling fra Trøndelag Fylkeskommune, 5.juni 2020 

Høringsuttalelse dipsensasjonsbehandling fra Kystverket, 5.juni 2020 



Frarådning dipsensasjonsbehandling fra Fylkesmannen i Trøndelag, 8.juni 2020 

Henvendelse fra NVE, 9.juni 2020 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 16.juli 2020 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 18.august 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker, 31. august 2020 

Klage på vedtak om dispensasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag, 21.september 2020 

Beslutning om utsatt iverksetting av vedtak, samt orientering om mottatt klage, oversendt 

søker, 23.september 2020 

Purring på uttalelse til klage, oversendt søker 15.oktober 2020 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

FMT- Fylkesmannen i Trøndelag 

FSK- Formannskapet  

HOAT- Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester  

KPA- Kommuneplanens arealdel 

KDP- Kommunedelplan 

LNF- Landbruks-, natur og friluftsområde 

NVE- Norges vassdrag- og energidirektorat 

TFK- Trøndelag fylkeskommune 

 

Klagefrist og klageinteresse:  

Orientering om vedtak ble oversendt Fylkesmannen i Trøndelag (FMT) den 31.august 2020. 

FMT påklaget vedtaket den 18.september 2020. Klagen er vurdert fremsatt rettidig jf. fvl. § 

29 første ledd. Fylkesmannen i Trøndelag har rettslig klageinteresse jf. pbl. § 1-9 tredje ledd.   

 

Saksopplysninger:  

Den 5. september 2019 mottok Frøya kommune søknad om dispensasjon fra bygge- og 

deleforbudet i LNF-området i Kommunedelplanen for Sistranda, samt dispensasjonssøknad fra 

forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag i pbl. § 1-8, for fradeling og sammenslåing av 

eiendom med gnr. 20, bnr. 14 og bnr. 4.  

 

Samme dag mottok kommunen søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-

området i Kommunedelplanen for Sistranda, samt fra forbudet mot tiltak langs sjø og 

vassdrag i pbl. § 1-8, for tiltak som bestod av utfylling i sjø, rivning av eksisterende naust og 

oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg på eiendom 20/14 (4).  

 

Ansvarlig søker Norgeshus AS, søker på vegne av tiltakshaver, KI Eiendommer AS. Søker 

ønsker å fradele en parsell av eiendom med gnr. 20 bnr. 4 og slå den sammen med eiendom 

med gnr. 20, bnr. 14. KI Eiendommer AS er hjemmelshavere til begge eiendommene. 

Hensikten bak delingen er utfylling i sjø og utbygging av næringsbygget som ligger på 

eiendom 20/14 i dag.  

 

Tiltaket er nabovarslet jfr. Pbl. § 21-3. Det er innkommet merknader til saken fra Cathrine 

Sæther Klevjer og Sigrun Sæther, hjemmelshavere av gnr. 20, bnr. 11, datert 26.08.2019, 

samt fra Statens Vegvesen.   

 



Merknadene fra eierne av 20/11 knyttet seg i hovedsak til inngripen i strandsonen, at området 

vil fremstå som et industriområde, maksimal utnyttelse av tomten, fyllingsfot blir for nære 

tomtegrensen, høyde på bygg er for dominerende i forhold til eksisterende bebyggelse, 

forringelse av utsikt, redusering av naboeiendommers verdi, forringelse av strandsonen som 

rekreasjonsområde, hinder av allmenn ferdsel, samt fare for at strandsonen blir helt gjenbygd.  

 

Merknadene fra Statens vegvesen, forvalter av Fylkesveg 714, datert 28.08.2019 går ut på 

bruk av avkjørsel og avstand til vei.  

 

Søkers kommentar til merknader – Norgeshus, datert 05.09.2019:  

«Det påpekes i merknaden at areal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagt 

nabovarsel til søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en 

misforståelse.  

Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealet for tomtestørrelsen 

som søkes om sammenslåing med 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha et 

planert areal på ca. 800 m2.  

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser 

ut i sjø skal føres vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt 

tomteareal fra 6.251 m2 til 6.356 m2 som bemerkes av nabo.  

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger tilknyttet 

fradelingsaken, men gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme fells avkjørsel som i 

dag benyttes av eiendom 20/14 og av Rabben Marina, eiendom 19/125, slik det kommer fram 

i tomtekartet (vedlegg D-3).  

Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser knyttet til fylkesvegene i 

Trøndelag, og at det i denne saken kreves en byggegrense på minimum 12 meter fra midten 

av fv.714. Dette gjelder også parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til 

grunn i søknad om tiltak som vedlegg D-1, viser parkering parallelt med fv. 714. Det 

opplyses herved at avstanden til midten av vegen er over 12 meter.  

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere.» 

 

Dispensasjonssøknaden ble i den første behandlingen ikke forelagt andre myndigheter jfr. pbl. 

§ 21-5.  

Det følger av pbl. § 19-1 at før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og pbl. § 1-8, skal 

saken sendes på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 

berørt. Opprinnelig innstilling fra Kommunedirektøren var at det ikke skulle gis dispensasjon 

som omsøkt. Det ble derfor ikke vurdert som nødvendig å sende søknaden på høring til andre 

myndigheter.  

 

Dispensasjonssøknaden for fradelingen ble behandlet i FSK den 3.desember 2019 (sak 

187/19), hvor søknaden ble enstemmig avslått.  

 

Klage på avslaget ble oversendt kommunen 20.desember, med supplerende informasjon den 

28. februar 2020.  

 

Dispensasjonssøknaden for utfylling i sjø, rivning av naust og tilbygg til eksisterende 

næringsbygg ble behandlet i FSK den 18.februar 2020 (sak 36/20) hvor søknaden ble 

enstemmig avslått.  

 

Klage på vedtaket ble oversendt kommunen 28. februar 2020.  



 

Den 5.mars 2020 blir kommunen kontaktet av Fylkesmannen i Trøndelag hvor de ber om å få 

oversendt dispensasjonsvedtaket i sak 19/1754. Dette blir oversendt samme dag.  

 

Kommunen behandlet klagen på de to dispensasjonsavslagene i FSK den 30.april 2020 (sak 

123/20).  

Kommunedirektørens innstilling var at klagene ikke skulle tas til følge og oversendes 

Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

Følgende vedtak ble fattet av FSK:  

«Formannskapet støtter klager. Formannskapet ber om at de påklagede sakene som gjelder 

dispensasjonen tas opp til ny behandling i planutvalget etter at høring er gjennomført.» 

Saken ble deretter sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling.  

 

Dispensasjonssøknadene ble sendt på høring til Trøndelag Fylkeskommune (TFK), Kystverket 

og Fylkesmannen i Trøndelag den 13.mai 2020. Den 9.juni 2020 fikk kommunen oversendt 

henvendelse fra Norges vassdrag- og energidirektorat med forespørsel om å få søknadene 

oversendt. Dette ble oversendt den 11.juni 2020, kommunen har etter dette, ikke mottatt 

merknader eller uttalelse fra NVE.  

 

TFK og Kystverket hadde ingen innsigelser til dispensasjonene. FMT frarådet at det ble gitt 

dispensasjon da tiltaket i helhet ble vurdert for stort til å avgjøres i en dispensasjonssak. FMT 

ba om å bli orientert om evt positivt vedtak og ville deretter vurdere å påklage vedtaket.  

 

Dispensasjonssøknadene ble igjen behandlet i FSK den 18.august 2020 (sak 194/20).  

FSK fattet vedtak om at dispensasjon ble innvilget. Vedtaket om dispensasjon ble påklaget av 

Fylkesmannen i Trøndelag i klage av 18.september 2020.  

 

Kommunen vurderte at omsøkte området er et viktig friluftsområde, samt at en utfylling i sjø 

og grunnarbeider på tomt vil kunne medføre uopprettelig skade eller tap som ikke kan 

tilbakeføres, og besluttet utsatt iverksetting av vedtak til endelig klagebehandling er avgjort, 

jf. fvl. § 42.   

 

Underrettelse om mottatt klage, beslutning om utsatt iverksettelse, samt anledning til å 

kommentere klagers anførsler ble oversendt søker den 23.september 2020, med frist for 

uttalelse satt til 14.oktober 2020. Kommunen mottok ingen uttalelse fra søker innen fristen og 

purring med ny frist for uttalelse satt til utgangen av 16.oktober 2020, ble oversendt søker 

15.oktober 2020. Søker har fremdeles ikke kommentert klagen.  

 

 

Planstatus:  

Eiendom 20/4 som søkes slått sammen med eiendom 20/14, hvor omsøkte tiltak ønskes utført 

på, befinner seg i et område som i kommunedelplanen for Sistranda (PlanID 1620201508) er 

avsatt til LNFR- areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

 

I AR5 er parsellen av eiendom 20/4 registrert som fulldyrket jord.  

Området i sjø som ønskes utfylt er i kommunedelplanen avsatt til kombinerte formål i sjø og 

vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (FFNF).  



 

 
Oversiktsbilde, omsøkte parsell av 20/4 som ønskes slått sammen med 20/14. Omsøkte område markert i rødt 

 

Rettslig utgangspunkt: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan 

oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr. fvl. § 33 andre ledd.  

 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «rettighetslov». Med dette menes at tiltakshaver har krav 

på å få tillatelse dersom det man søker om ikke er i strid med de materielle bestemmelser 

nedfelt i lov eller plangrunnlag, jf pbl § 21-4 første ledd.  

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke 

områder som ikke skal bebygges. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og 

forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i 

etterkant av vedtak av arealdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, 

kommunen og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende 

arealplan er et resultat av en omfattende prosess med stor medvirkning.  

 

Det er krav om detaljregulering før tiltak i alle områdene som nevnes i KPA § 3.1. Formålet 

med denne bestemmelsen, og kravet om regulering, er at utvidelse og nyetableringer i disse 

områdene skal foregå på en kontrollert måte. 

 

I områder der to planer overlapper, er det planen med høyest detaljeringsgrad som gjelder 

fremfor den med lavest. I området disse to eiendommene befinner seg, er det  

Kommunedelplanen for Sistranda (planid: 1620201508) som er gjeldende plan.  

Kommunedelplanen er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder. Det følger av kommuneplanen § 25.1 at arealbruken i området styres av 

vedtatt kommunedelplan.  

 

Det følger av formålsbestemmelsene til pbl. at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i 

samsvar med lov, forskrift og planvedtak, jf. pbl § 1-1 3.ledd.  



 

Klage: 

Klager anfører i all hovedsak at det samlede tiltaket er av en slik art og omfang at det ikke 

kan avgjøres gjennom dispensasjonsbehandling, men at det burde utarbeides en 

reguleringsplan, hvor man også får muligheten til å utrede flere forhold som FMT mener er 

for dårlig belyst og vurdert i denne saken (se vedlegg for klagen i sin helhet).   

 

Kommunedirektørens vurdering:  

Kommunedirektøren er positiv til at private aktører tar initiativ til å bidra til utvikling av 

kommunen. Eiendommen hvor hoveddelen av omsøkte tiltak skal foregå (det som i dag er 

parsell av 20/4) er imidlertid i KDP avsatt til LNFR- og Kombinert formål i sjø og vassdrag 

(FFNAF), samt at det er innenfor dele- og byggeforbudet i strandsonen jf. pbl § 1-8.  

Det følger av St.mld. nr. 26 (2006-2007) at byggeforbudet skal håndheves strengt i 

strandsonen. Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvedtak.  

 

Eiendommen er avsatt til LNFR og nesten hele eiendommen er i tillegg registrert med 

fulldyrket jord. Jordvernet er vesentlig innskjerpet, jf. Stortingets behandling av Nasjonal 

jordvernstrategi i 2015. Særlig skal jordvernet praktiseres strengere når det gjelder formål 

som bolig, næring og fritid. Det skal med andre ord svært store samfunnsinteresser til for at 

jordvernet skal måtte vike.  

 

Planlagt utfylling i sjø er også, etter kommunedirektørens vurdering, av så stort omfang at det 

ikke anses forsvarlig å gi dispensasjon, men at slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en 

reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. En reguleringsprosess sikrer en helhetlig og oversiktlig 

plan for hele området. Ved en reguleringsplan får sektormyndigheter og innbyggerne mulighet 

til å uttale seg om saken og komme med merknader. Dette vil åpne for en mer demokratisk 

prosess, samt en forutsigbarhet man ikke oppnår gjennom en dispensasjonssøknad. For å sikre 

sektormyndighetenes og innbyggernes interesser har Frøya kommune signalisert at det er 

ønskelig at tiltak i størst mulig grad skal tas gjennom en planprosess fremfor 

enkeltdispensasjoner.  

 

Kommunedirektøren anbefaler derfor søker å igangsette en detaljregulering av området 

ettersom kommunen ikke er motstander av tiltaket, men ønsker å sikre en god og riktig 

behandling av saken.  

 

Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-områder er å bevare landskaps- og jordbrukshensyn, 

naturen og friluftsinteresser, samt sikre allmenn ferdsel.  

 

Det søkes dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i pbl. § 1-8, samt kombinertformålet 

(FFNAF) i sjø i KDP.  

 

Hensynet bak bestemmelsen om bygge- og deleforbud i strandsonen er at allmennhetens 

tilgang til, og ferdsel i sjø skal bevares. Ved utbygging i strandsonen skal det tas særlig hensyn 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne hensyn.  

 

Hensynet bak bestemmelsen FFNAF er å hindre utbygging av installasjoner og tiltak som er til 

hinder for ferdsel og utbygging i områder som er av natur- friluftsinteresse. Områder av 



allmenn interesse skal ikke privatiseres, og tiltak skal ikke være til hinder for adkomst til 

områder av allmenn interesse.  

Kommunedirektøren vurderer at omsøkte tiltak helt klart vil medfører en ytterligere 

privatisering av strandlinjen i området.   

 

Dispensasjoner skal behandles etter reglene i pbl. Det er vilkårene i pbl. § 19-2 som må være 

oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Paragraf 19-2 inneholder to kumulative vilkår 

som må oppfylles. Første vilkår sier at hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke må bli vesentlig tilsidesatt. Andre vilkår sier at 

fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Det er kommunedirektørens vurdering at tiltenkte tiltak vesentlig vil tilsidesette 

arealformålene.  

 

Ettersom det første vilkåret ikke er vurdert oppfylt, ser ikke kommunedirektøren det 

hensiktsmessig å vurdere vilkår nummer to.  

 

Dersom klagen ikke tas til følge, må den oversendes FMT som ordinær klagsak. 

Fylkesmannen vil deretter be om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner 

settesfylkesmann.  

 

Konklusjon:  

Kommunen er forpliktet til å følge strategi for differensiert strandsoneforvaltning som sier at 

det ved vurdering av dispensasjoner skal legges særlig vekt på statlige og regionale rammer 

og mål, og terskelen for å gi dispensasjon skal være særlig høy.  

 

Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket vesentlig tilsidesetter planformålet, og det 

kan dermed ikke gis dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 2. ledd.  

 

1. Klagen tas til følge.  

2. Vedtak av 18 august 2020 (sak 194/20) oppheves 

3. Tiltakshaver oppfordres til å innarbeide omsøkte tiltak i en reguleringsplan for 

området.  

 

 

 

 

 



Fra: Monica Moum [monica.moum@norgeshus.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 05.09.2019 08:37:30 

Emne: Søknad om fradeling/sammenslåing - 20/4 og 14 Nordfrøyvegen 330 

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg; C-6 Kvittering for nabovarsel - fradeling.pdf; C-7 5155-

opplysninger-gitt-i-nabovarsel - signert.pdf; C-8 Uttalelse til nabovarsel - Fradeling av eiendom 

og riving av tomt - Gnr. 20 bnr. 4 - Nordfrøyveien 330 - Frøya kommune.pdf; C-9 Innsiglese 

nabovarsel for eiendom 5014-20_4.pdf; C-10 Kommentar til nabovarsel fradeling.pdf; D-3 ARK-

2-0-03 Tomtekart.pdf; J-1 rekvisisjon-av-oppmaaling-og-matrforing-for-saker-etter-ml-bokmaal - 

signert.pdf; 5153-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett_2019 - signert.pdf; B-2 Skjema 

for dispensasjon - signert.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt ligger dokumenter for søknad om fradeling og sammenslåing av eiendommen 20/4 og 14 i Frøya 
kommune.  
 
Samtidig sendes søknad om tiltak på samme eiendom. Se egen e-post. 
 
Vi håper på positiv tilbakemelding. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
NORGESHUS AS 
Monica Moum 
Master i arkitektur 
 
Tlf.: 488 85 821 – E-post: monica.moum@norgeshus.no 

 
 

 

 
 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
Sentralbord: 815 73 500 

www.norgeshus.no 

 
 

 
 
 







Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel   sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverSted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr.Festenr.Bnr.

Side 1 av 1

AnleggNybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg 

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner VeglovenKommunale vedtekter

Vedlegg nr.
B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.
Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. 

Vedlegg nr.
C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Blankett 5155 Bokmål    © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015
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—
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20 4 Nordfrøyveien 330 7260 Sistranda

KI Eiendommer AS FRØYA

2

Kommunedelplan for Sistranda (PlanID 1620201508)

Fradeling av eiendommen 20/4 til to deler A og B. Del B (ca. 1 mål) sammenslås med 20/14 som vist i tomtekart. Nytt areal
på 20/14 (inkludert areal for utfylling i sjø) er ca. 6,4 mål.
Eksisterende naust rives.

Norgeshus AS

Monica Moum monica.moum@norgeshus.no 48885821

Norgeshus AS PB 161

7223 Melhus monica.moum@norgeshus.no

2
3

Melhus 08.08.19

MONICA MOUM

I anledning saken søkes det dispensasjon om fradeling i LNFR-område.



 

 

 

 

  

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 

        
        
 

Norgeshus AS - Melhus 

Postboks 161 

7223 MELHUS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Victoria Thorgersen /    19/224350-2    28.08.2019 

     

      

Uttalelse til nabovarsel - Fradeling av eiendom og riving av tomt - Gnr. 20 

bnr. 4 - Nordfrøyveien 330 - Frøya kommune 

Vi viser til nabovarsel datert 19. august 2019 

 

Nabovarselet gjelder en fradeling av eiendommen 20/4 i to deler, hvor del B slås sammen 

med nabotomt 20/14. Et eksisterende naust på del B rives, og i anledning saken søkes det 

dispensasjon om fradeling i LNFR-område. 

 

Da nabovarselet kun gjelder fradeling av en eiendom vil ikke Statens vegvesen ha noen 

anmerkninger i denne saken. Vi gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme felles 

avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 20/14 og av Rabben Marina.  

 

Trøndelag fylkeskommune har nylig vedtatt nye holdning-/funksjons-klasser knyttet til 

fylkesvegene i Trøndelag. Fylkesveg 714 er kategorisert i funksjonsklasse B som innebærer 

en byggegrense på 50 meter. I denne planen vil en byggegrense på 50 meter omfatte 

størsteparten av arealet det kan bygges på. Statens vegvesen vil her kreve en byggegrense 

på minimum 12 meter fra midten av fv. 714, så lenge alt av parkering legges utenfor denne. 

Bakgrunnen for at vi ønsker en byggegrense på minimum 12 meter er hensynet til både drift 

og vedlikehold, og til potensielle fremtidige utvidelser av vegen. Dette til orientering.  

 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

seksjonssjef Simon Gervais 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



From: Cathrine Sæther Klevjer
To: Monica Moum
Cc: Sigrun; Postmottak
Subject: Innsiglese nabovarsel for eiendom 5014-20/4
Date: mandag 26. august 2019 09.12.56

Innsigelse til nabovarsel for eiendom 5014 – 20/4 datert 12.08.2019

Viser til mottatt nabovarsel ifm tiltak på eiendom gårdsbruk 20, bruksnr 4 med tiltakshaver Norgeshus
v/ Monica Moum, datert 12.08.2019. Denne innsigelsen kommer fra Cathrine S. Klevjer og Sigrun
Sæther, som eiere av naboeiendom med gårdsnr 20, bruksnr 11.

Tiltaket beskrives som fradeling av eiendom 20/4 til to deler, der del B ( strandtomten) slåes sammen
med 20/14. Videre beskrives riving av eksisterende naust. Videre søkes det om dispensasjon om
fradeling i LNFR område.

Som eiere av nabotomt har vi følgende innsigelser til varselet:

Vi mottok tidligere i år nabovarsel, datert 27.6.2019, der det ble varslet om nybygg og annet samt
endring av arealplanen.

Nytt nabovarsel av 12.8.2019 fremstår som en gjennomføring av første del av tiltaket som ble omsøkt
den 27.06.2019; en massiv utfylling av strandsonen og oppføring av et stort kontorbygg. Det
bekreftes av tekst i søknad om dispensasjon om fradeling og arealoverføring av eiendom i LNFR. Vi
viser derfor til våre innsigelser til det som fremdeles synes å være målsettingen med det reviderte
varslet:

«Tiltaket innebærer en massiv utfylling i strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal på planlagt
utfylling, men anslås å være ca 800 m2 ut over eksiterende utfylling. Nabovarselet beskriver at det
«skal søkes om dispensasjon fra arealplaner for utfylling i sjø og bygging i LNFR område» og videre
at dette skal «hensyntaes i prosessen med byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss anledning til
å vurdere hva dette innebærer ift gjeldende arealplan. For oss som naboer synes dette som en stor
inngripen i strandsonen, og vil innebære at hele området, inkludert vår eiendom, vil fremstå som et
industriområde.

Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av tomten, der en beskriver en utfylling med kant med
fyllingsfot 1 meter fra tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi ikke å være rimelig avstand til
tomtegrense.

Videre angir tiltaket oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 meter. Med et
areal på 18 x 22 meter vil dette fremstå som et dominerende bygg ift eksisterende bygningsmasse
både på angjeldende tomt og spesielt i forhold til mindre naust i strandlinja. Den massive bygningen
vil også hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9.

Bygget vil fremstå som dominerende med en høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 meter. Det er
rimelig å anta at tiltaket vil påvirke verdien av vår eiendom negativt.

Strandsonen anses som rekreasjonsområde. Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten til benytte
dette området til rekreasjon.

Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten av å bygge et så massivt næringsbygg i strandsonen.»

Videre påpekes at utfylling av strandsonen i denne revisjonen av tegningen (Norgeshus, tegning
«ARK–2-0-03») er ny utfylling 1302 m2, er en økning fra forrige omsøkte tiltak. Det synes som
økningen baseres på en endring der utfylling ikke følger naturlig forlengelse av tomtegrense, men en
«planlagt tomtegrense vinkelrett fra strandlinje». I vår forrige innsigelse anslo vi utfyllingen i
strandsonen å være 800 m2, mens det er nå opplyst at utfyllingen i strandsonen er oppgitt å være
1.301,5 m2. Det totale arealet ble 27.6.2019 anslått til å være 6.251 m2, mens det nå er anslått å
være 6.356 m2. Vi vil gjøre oppmerksom på at marbakken er yttergrense for strandeieres
eiendomsgrense.



Begrunnelse for dispensasjonssøknaden er bl.a at «det er med på å fremme positiv utvikling for
sentrumsområdene på Sistranda, som i andre tilfeller utvikles i beltet mellom FV714 og strandlinjen».
Vi ser at utbygging av strandsonen vil være med på å forringe verdien av vår eiendom. Det vil også
begrense våre muligheter til å utvikle vår eiendom som rekreasjonssted. Ved å tillate næringsutvikling
i strandsonen, begrenses muligheten for allmenn ferdsel og allemannsretten.

Etter det vi har forstått ønsker Frøya kommune å utnytte arealer på oversiden av FV714 til
boligformål, med økt boligbygging i området er det synd om strandsonen blir gjenbygd og ikke gjort
tilgjengelig for allmenn ferdsel. 

Viser forøvrig til bestemmelser i kommunedelplan for Sistranda planid 1620201508, spesielt til
punktene 1.9, 1.19 og 3.2.

Med hilsen

Sigrun Sæther og Cathrine Sæther Klevjer



Vedlegg C-10

Frøya kommune
Byggesak
Postboks 152
7261 Sistranda

Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato:
19-0302/MMO 05.09.19

Kommentar til nabovarsel om fradeling -
Gnr. 20/Bnr. 4 –Nordfrøyveien 330, Sistranda.

Vedlagt søknad om fradeling av eiendom i tilknytning søknad om tiltak for oppføring av tilbygg til
eksisterende lagerbygg/varehandel i Nordfrøyveien 317 på Sistranda.

Nabovarselet er sendtpr. post, utstedt 14.08.19. Det er mottatt to merknader. Merknadene er
mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer som eiere aveiendommen 20/11, samt
Planforvaltningsseksjonen Trøndelag v/Statens vegvesen. Viser til vedlegg C-8og C-9.

Det påpekes i merknaden atareal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagtnabovarsel
til søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en misforståelse.
Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealetfor tomtestørrelsen som søkes
om sammenslåingmed 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha etplanert areal på ca. 800
m2.

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser ut i sjø
skal føres vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt tomteareal fra 6.251
m2 til 6.356 m2 som bemerkes avnabo.

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger
tilknyttet fradelingsaken, men gjør oppmerksom på at ny tomt skal
benytte samme fells avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 20/14 og
av Rabben Marina, slik det kommer fram i tomtekartet(vedlegg D-3).
Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser
knyttet til fylkesvegene i Trøndelag, og at det i denne saken kreves en
byggegrense på minimum 12 meter fra midten av fv.714. Dette gjelder
også parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til grunn i
søknad om tiltak som vedlegg D-1, viser parkering parallelt med fv. 714.
Det opplyses herved atavstanden til midten av vegen er over 12 meter.
Se utsnitt.

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere.

Vennlig hilsen
NORGESHUS AS

Monica Moum
Master i arkitektur

Mobil:
E-post:
Adresse:
Internett:

48 88 58 21
monica.moum@norgeshus.no
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
www.norgeshus.no



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Tomtekart

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-0-03

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 000

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.

Del B av 20/4
1 023,5 m 2

Del 1 av 20/4
7 973 m2

20/14
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Tomtekart1 :1 000

FRADELING
Eiendom 20/4 fradeles i to deler A og B.

SAMMENSLÅING
Del B av 20/4 er tenkt sammenslått med 20/14 og del for utfylling i sjø.
Ny eiendom 20/14 måler til sammen ca. 6356 m 2.

VEDLEGG D3

Fradeling 20/4

20/4

Nordfrøyveien 330









1 0





12.8.19



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 20/4  

Arkivsaksnr.: 19/2131    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 20 BNR 4 OG 14  - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL OG PBL § 1-8 TIL 

NÆRINGSFORMÅL 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i 

Kommunedelplanen for Sistranda og dele- og byggeforbudet langs sjø og 

vassdrag jfr. pbl. § 1-8, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med 

at lovens formålsbestemmelse (1-1) blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Tomtekart 

3. Insigelse på nabovarsel, Cathrine S. Klevjer 

4. Uttalelse til nabovarsel, Statens vegvesen 

5. Kommentar til nabovarsel - Norgeshus 

 

Saksopplysninger:   

 

KI Eiendommer AS (Norgeshus) søker om fradeling av eiendom gnr. 20, bnr. 4 på Rabben, 

Sistranda. Parsellen som ønskes fradelt har et areal på 1023,5 m2 og er i kommunedelplanen for 

Sistranda (KDP) avsatt til LNF-formål. Arealet ligger også i strandsonen og omfattes derfor av 

bygge- og deleforbudet langs sjø- og vassdrag jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8. 

Eiendommen som ønskes fradelt skal slås sammen med gnr. 20, bnr. 14 og utbygges i 

sammenheng med den aktiviteten som er der i dag, trelast/byggvare. 

Det søkes i denne sammenhengen derfor dispensasjon fra LNF-formålet i KDP og pbl. § 1-8. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er ikke forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-

5. Det er følgende merknader til saken: 

Innsigelse/merknad fra Cathrine Sæther Klevjer og Sigrun Sæther 

hjemmelshaver gnr. 20, bnr. 11, datert 26.08.2019: 



Tiltaket beskrives som fradeling av eiendom 20/4 til to deler, der del B (strandtomten) slåes 

sammen med 20/14. Videre beskrives riving av eksisterende naust. Videre søkes det om 

dispensasjon om fradeling i LNFR område. 

Som eiere av nabotomt har vi følgende innsigelser til varselet: 

Vi mottok tidligere i år nabovarsel, datert 27.6.2019, der det ble varslet om nybygg og annet 

samt endring av arealplanen. 

Nytt nabovarsel av 12.8.2019 fremstår som en gjennomføring av første del av tiltaket som ble 

omsøkt den 27.06.2019; en massiv utfylling av strandsonen og oppføring av et stort kontorbygg. 

Det bekreftes av tekst i søknad om dispensasjon om fradeling og arealoverføring av eiendom i 

LNFR. Vi viser derfor til våre innsigelser til det som fremdeles synes å være målsettingen med 

det reviderte varslet: 

«Tiltaket innebærer en massiv utfylling i strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal på planlagt 

utfylling, men anslås å være ca 800 m2 ut over eksiterende utfylling. Nabovarselet beskriver at 

det «skal søkes om dispensasjon fra arealplaner for utfylling i sjø og bygging i LNFR område» 

og videre at dette skal «hensyntaes i prosessen med byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 

anledning til å vurdere hva dette innebærer ift gjeldende arealplan. For oss som naboer synes 

dette som en stor inngripen i strandsonen, og vil innebære at hele området, inkludert vår 

eiendom, vil fremstå som et industriområde. 

Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av tomten, der en beskriver en utfylling med kant med 

fyllingsfot 1 meter fra tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi ikke å være rimelig avstand til 

tomtegrense. 

Videre angir tiltaket oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 meter. Med 

et areal på 18 x 22 meter vil dette fremstå som et dominerende bygg ift eksisterende 

bygningsmasse både på angjeldende tomt og spesielt i forhold til mindre naust i strandlinja. Den 

massive bygningen vil også hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt gjelder dette hus oppført på 

gnr 20 bnr 9. 

Bygget vil fremstå som dominerende med en høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 meter. Det 

er rimelig å anta at tiltaket vil påvirke verdien av vår eiendom negativt. 

Strandsonen anses som rekreasjonsområde. Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten til 

benytte dette området til rekreasjon.  

Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten av å bygge et så massivt næringsbygg i 

strandsonen.» 

Videre påpekes at utfylling av strandsonen i denne revisjonen av tegningen (Norgeshus, tegning 

«ARK–2-0-03») er ny utfylling 1302 m2, er en økning fra forrige omsøkte tiltak. Det synes som 

økningen baseres på en endring der utfylling ikke følger naturlig forlengelse av tomtegrense, men 

en «planlagt tomtegrense vinkelrett fra strandlinje». I vår forrige innsigelse anslo vi utfyllingen i 

strandsonen å være 800 m2, mens det er nå opplyst at utfyllingen i strandsonen er oppgitt å være 

1.301,5 m2. Det totale arealet ble 27.6.2019 anslått til å være 6.251 m2, mens det nå er anslått å 



være 6.356 m2. Vi vil gjøre oppmerksom på at marbakken er yttergrense for strandeieres 

eiendomsgrense. 

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden er bl.a at «det er med på å fremme positiv utvikling for 

sentrumsområdene på Sistranda, som i andre tilfeller utvikles i beltet mellom FV714 og 

strandlinjen». 

Vi ser at utbygging av strandsonen vil være med på å forringe verdien av vår eiendom. Det vil 

også begrense våre muligheter til å utvikle vår eiendom som rekreasjonssted. Ved å tillate 

næringsutvikling i strandsonen, begrenses muligheten for allmenn ferdsel og allemannsretten. 

Etter det vi har forstått ønsker Frøya kommune å utnytte arealer på oversiden av FV714 til 

boligformål, med økt boligbygging i området er det synd om strandsonen blir gjenbygd og ikke 

gjort tilgjengelig for allmenn ferdsel. Viser forøvrig til bestemmelser i kommunedelplan for 

Sistranda planid 1620201508, spesielt til punktene 1.9, 1.19 og 3.2.» 

Rådmannens kommentar: 

Siden området er avsatt til LNF-formål så tar kommunen merknadene til etterettning.  

Merknad fra Statens vegvesen 

forvalter av Fylkesveg 714, datert 28.08.2019: 

«Da nabovarselet kun gjelder fradeling av en eiendom vil ikke Statens vegvesen ha noen 

anmerkninger i denne saken. Vi gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme felles 

avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 20/14 og av Rabben Marina. 

Trøndelag fylkeskommune har nylig vedtatt nye holdning-/funksjons-klasser knyttet til 

fylkesvegene i Trøndelag. Fylkesveg 714 er kategorisert i funksjonsklasse B som innebærer en 

byggegrense på 50 meter. I denne planen vil en byggegrense på 50 meter omfatte størsteparten 

av arealet det kan bygges på. Statens vegvesen vil her kreve en byggegrense på minimum 12 

meter fra midten av fv. 714, så lenge alt av parkering legges utenfor denne. Bakgrunnen for at vi 

ønsker en byggegrense på minimum 12 meter er hensynet til både drift og vedlikehold, og til 

potensielle fremtidige utvidelser av vegen. Dette til orientering». 

Rådmannens kommentar:  

Merknadene fra Statens vegvesen går ut på bruk av avkjørsel og avstand til avstand til vei. 

Rådmannen tar uttalelsen til etterretning.  

Søkers kommentar til merknader – Norgeshus, datert 05.09.2019: 

Vedlagt søknad om fradeling av eiendom i tilknytning søknad om tiltak for oppføring av tilbygg til 

eksisterende lagerbygg/varehandel i Nordfrøyveien 317 på Sistranda. 

Nabovarselet er sendt pr. post, utstedt 14.08.19. Det er mottatt to merknader. Merknadene er 

mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer som eiere av eiendommen 20/11, samt 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag/v /Statens vegvesen. Viser til vedlegg C-8og C-9. 



Det påpekes i merknaden at areal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagt 

nabovarsel til søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en 

misforståelse. 

Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealet for tomtestørrelsen som 

søkes om sammenslåing med 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha et planert areal på 

ca. 800 m2. 

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser ut i 

sjø skal føres vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt tomteareal fra 

6.251 m2 til 6.356 m2 som bemerkes av nabo. 

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger tilknyttet fradelingsaken, 

men gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme fells avkjørsel som i dag benyttes av 

eiendom 20/14 og av Rabben Marina, slik det kommer fram i tomtekartet(vedlegg D-3). 

Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser knyttet til fylkesvegene i 

Trøndelag, og at det i denne saken kreves en byggegrense på minimum 12 meter fra midten av 

fv.714. Dette gjelder også parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til grunn i 

søknad om tiltak som vedlegg D-1, viser parkering parallelt med fv. 714. Det opplyses herved at 

avstanden til midten av vegen er over 12 meter. 

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere. 

Søkers begrunnelse: 

Utdrag fra søknad.  

 

Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven (pbl.) 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) 

Forkortelser og definisjoner: 

PBL – Plan- og bygningsloven 

KPA – Kommuneplanens arealdel 



KDP – Kommunedelplan 

LNF – Landbruk- natur og friluftsområde 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, kommunen 

og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende arealplan er ett resultat av 

en omfattende prosess med stor medvirkning. 

Det er krav om detaljregulering før tiltak i alle områdene som nevnes i KPA pkt. 3.1. Formålet med 

denne bestemmelsen, og krevet om regulering, er at utvidelse og nyetableringer i disse områdene skal 

foregå på en kontrollert måte. 

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 

Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 følger 

det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli liggende 

som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike arealer skal i 

det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 

området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 



skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

PBL. § 1-8 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt 

å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- 

og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges 

vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø 

samt estetisk utforming av omgivelsene.  

 

 

Vurdering av naturmangfoldloven: 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 

(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke 

true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

Rådmannens vurdering: 

Som angitt tidligere søkes det dispensasjon fra dele- og byggeforbudet i strandsonen jfr. pbl. § 1-8, 

og Bygge- og deleforbudet i LNF-formålet angitt i KDP for Sistranda. 

Rådmannen viser til De statlige 

planretningslinjene for differensiert 

strandsoneforvaltning, hvor Frøya 

kommune er vurdert til å være en 

kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) 

Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det 

at bygge-forbudet skal håndheves 

strengt. Utbygging skal skje etter en 

bevisst og langsiktig planlegging og ikke 

på grunnlag av enkeltvedtak. Gjennom 

kommuneplanen er det åpnet for en 

differensiert strandsoneforvaltning, hvor 

man skal samlokalisere inngrepene i 

strandsonen, jamfør § 3.9 i 

kommuneplanens bestemmelser og 

planprogram. Dette er en strategi Frøya kommune har forpliktet seg til å følge. Ved 

dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, jf. 

pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi dispensasjon skal derfor være særlig høy. 

Kommunen viser til Stortingsmelding nr- 26, Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, 

hvor det påpekes at byggeforbudet i strandsonen i utgangspunktet skal håndheves streng. Der det 

likevel er aktuelt med utbygging, skal dette skje etter bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvise tiltak. Det er på bakgrunn av dette at kommunen sterkt vil fraråde 

dispensasjon for fradeling, (og senere utbygging) som omsøkt.  

 
Figur 1: Tomtekart som viser utbyggingsplaner for området 



Kommunens arealreserver skal forvaltes etter 

overordnet plan, med tanke på bærekraft og 

langsiktig planlegging. Det er derfor uheldig 

dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis 

tillatelse ved å innvilge dispensasjon. Kommunen 

anbefaler søker/utbygger om å kontakte 

planmyndigheten for se på muligheten til å istedet 

regulere området. På bakgrunn av det overnevnte, 

og merknadene fra nabo, er det helt klart at 

tiltaket vil medføre vesentlig tilsidesette hensynet 

bak lovens formålsbestemmelse, § 1-1. 

 

 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår 

som begge må være oppfylt:  

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om 

fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon 

innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse.  

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt eller vurdert her er ikke ansett 

for å være relevant ved vurderingen av dispensasjonssøknaden. 

Konklusjon 

Rådmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon som omsøkt. Dersom planutvalget likevel vil gå imot 

rådmannens innstilling, må saken sendes på høring til følgende sektormyndigheter: Fylkesmannen i 

Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Kystverket før det fattes positivt vedtak. 

 

 

 

 
Figur 2: Utsnitt av KDP 
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 Rådhusgata 25 Telefon:  
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 03.12.2019 

Sak: 187/19  Arkivsak: 19/2131 

 

SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 4 OG 14 - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL OG PBL § 1-8 

TIL NÆRINGSFORMÅL  

 

Vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i Kommunedelplanen for 

Sistranda og dele- og byggeforbudet langs sjø og vassdrag jfr. pbl. § 1-8, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 03.12.19: 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Andrea Øiahals Slungård 

Arkivkode:  

GNR 20/4 
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19/2131 
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Behandling: 

187/19 Formannskapet 03.12.2019 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 20 BNR 4 OG 14 DELINGSSAK  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2019 sak 187/19 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 03.12.19: 

 

Vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i Kommunedelplanen for 

Sistranda og dele- og byggeforbudet langs sjø og vassdrag jfr. pbl. § 1-8, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Enstemmig.  

 

 

Innstilling: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i Kommunedelplanen for 

Sistranda og dele- og byggeforbudet langs sjø og vassdrag jfr. pbl. § 1-8, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Utredning: 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Tomtekart 

3. Insigelse på nabovarsel, Cathrine S. Klevjer 

4. Uttalelse til nabovarsel, Statens vegvesen 

5. Kommentar til nabovarsel - Norgeshus 

 

Saksopplysninger:   

 

KI Eiendommer AS (Norgeshus) søker om fradeling av eiendom gnr. 20, bnr. 4 på Rabben, 

Sistranda. Parsellen som ønskes fradelt har et areal på 1023,5 m2 og er i kommunedelplanen for 

Sistranda (KDP) avsatt til LNF-formål. Arealet ligger også i strandsonen og omfattes derfor av 

bygge- og deleforbudet langs sjø- og vassdrag jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8. 

Eiendommen som ønskes fradelt skal slås sammen med gnr. 20, bnr. 14 og utbygges i sammenheng 

med den aktiviteten som er der i dag, trelast/byggvare. 

Det søkes i denne sammenhengen derfor dispensasjon fra LNF-formålet i KDP og pbl. § 1-8. 

Merknader: 



2 av 8 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er ikke forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-

5. Det er følgende merknader til saken: 

Innsigelse/merknad fra Cathrine Sæther Klevjer og Sigrun Sæther 

hjemmelshaver gnr. 20, bnr. 11, datert 26.08.2019: 

Tiltaket beskrives som fradeling av eiendom 20/4 til to deler, der del B (strandtomten) slåes 

sammen med 20/14. Videre beskrives riving av eksisterende naust. Videre søkes det om 

dispensasjon om fradeling i LNFR område. 

Som eiere av nabotomt har vi følgende innsigelser til varselet: 

Vi mottok tidligere i år nabovarsel, datert 27.6.2019, der det ble varslet om nybygg og annet samt 

endring av arealplanen. 

Nytt nabovarsel av 12.8.2019 fremstår som en gjennomføring av første del av tiltaket som ble 

omsøkt den 27.06.2019; en massiv utfylling av strandsonen og oppføring av et stort kontorbygg. 

Det bekreftes av tekst i søknad om dispensasjon om fradeling og arealoverføring av eiendom i 

LNFR. Vi viser derfor til våre innsigelser til det som fremdeles synes å være målsettingen med det 

reviderte varslet: 

«Tiltaket innebærer en massiv utfylling i strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal på planlagt 

utfylling, men anslås å være ca 800 m2 ut over eksiterende utfylling. Nabovarselet beskriver at det 

«skal søkes om dispensasjon fra arealplaner for utfylling i sjø og bygging i LNFR område» og 

videre at dette skal «hensyntaes i prosessen med byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 

anledning til å vurdere hva dette innebærer ift gjeldende arealplan. For oss som naboer synes 

dette som en stor inngripen i strandsonen, og vil innebære at hele området, inkludert vår eiendom, 

vil fremstå som et industriområde. 

Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av tomten, der en beskriver en utfylling med kant med 

fyllingsfot 1 meter fra tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi ikke å være rimelig avstand til 

tomtegrense. 

Videre angir tiltaket oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 meter. Med et 

areal på 18 x 22 meter vil dette fremstå som et dominerende bygg ift eksisterende bygningsmasse 

både på angjeldende tomt og spesielt i forhold til mindre naust i strandlinja. Den massive 

bygningen vil også hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt gjelder dette hus oppført på gnr 20 

bnr 9. 

Bygget vil fremstå som dominerende med en høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 meter. Det 

er rimelig å anta at tiltaket vil påvirke verdien av vår eiendom negativt. 

Strandsonen anses som rekreasjonsområde. Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten til 

benytte dette området til rekreasjon.  

Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten av å bygge et så massivt næringsbygg i strandsonen.» 

Videre påpekes at utfylling av strandsonen i denne revisjonen av tegningen (Norgeshus, tegning 

«ARK–2-0-03») er ny utfylling 1302 m2, er en økning fra forrige omsøkte tiltak. Det synes som 

økningen baseres på en endring der utfylling ikke følger naturlig forlengelse av tomtegrense, men 
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en «planlagt tomtegrense vinkelrett fra strandlinje». I vår forrige innsigelse anslo vi utfyllingen i 

strandsonen å være 800 m2, mens det er nå opplyst at utfyllingen i strandsonen er oppgitt å være 

1.301,5 m2. Det totale arealet ble 27.6.2019 anslått til å være 6.251 m2, mens det nå er anslått å 

være 6.356 m2. Vi vil gjøre oppmerksom på at marbakken er yttergrense for strandeieres 

eiendomsgrense. 

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden er bl.a at «det er med på å fremme positiv utvikling for 

sentrumsområdene på Sistranda, som i andre tilfeller utvikles i beltet mellom FV714 og 

strandlinjen». 

Vi ser at utbygging av strandsonen vil være med på å forringe verdien av vår eiendom. Det vil 

også begrense våre muligheter til å utvikle vår eiendom som rekreasjonssted. Ved å tillate 

næringsutvikling i strandsonen, begrenses muligheten for allmenn ferdsel og allemannsretten. 

Etter det vi har forstått ønsker Frøya kommune å utnytte arealer på oversiden av FV714 til 

boligformål, med økt boligbygging i området er det synd om strandsonen blir gjenbygd og ikke 

gjort tilgjengelig for allmenn ferdsel. Viser forøvrig til bestemmelser i kommunedelplan for 

Sistranda planid 1620201508, spesielt til punktene 1.9, 1.19 og 3.2.» 

Rådmannens kommentar: 

Siden området er avsatt til LNF-formål så tar kommunen merknadene til etterettning.  

Merknad fra Statens vegvesen 

forvalter av Fylkesveg 714, datert 28.08.2019: 

«Da nabovarselet kun gjelder fradeling av en eiendom vil ikke Statens vegvesen ha noen 

anmerkninger i denne saken. Vi gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme felles 

avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 20/14 og av Rabben Marina. 

Trøndelag fylkeskommune har nylig vedtatt nye holdning-/funksjons-klasser knyttet til 

fylkesvegene i Trøndelag. Fylkesveg 714 er kategorisert i funksjonsklasse B som innebærer en 

byggegrense på 50 meter. I denne planen vil en byggegrense på 50 meter omfatte størsteparten av 

arealet det kan bygges på. Statens vegvesen vil her kreve en byggegrense på minimum 12 meter 

fra midten av fv. 714, så lenge alt av parkering legges utenfor denne. Bakgrunnen for at vi ønsker 

en byggegrense på minimum 12 meter er hensynet til både drift og vedlikehold, og til potensielle 

fremtidige utvidelser av vegen. Dette til orientering». 

Rådmannens kommentar:  

Merknadene fra Statens vegvesen går ut på bruk av avkjørsel og avstand til avstand til vei. 

Rådmannen tar uttalelsen til etterretning.  

Søkers kommentar til merknader – Norgeshus, datert 05.09.2019: 

Vedlagt søknad om fradeling av eiendom i tilknytning søknad om tiltak for oppføring av tilbygg til 

eksisterende lagerbygg/varehandel i Nordfrøyveien 317 på Sistranda. 
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Nabovarselet er sendt pr. post, utstedt 14.08.19. Det er mottatt to merknader. Merknadene er 

mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer som eiere av eiendommen 20/11, samt 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag/v /Statens vegvesen. Viser til vedlegg C-8og C-9. 

Det påpekes i merknaden at areal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagt nabovarsel 

til søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en misforståelse. 

Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealet for tomtestørrelsen som 

søkes om sammenslåing med 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha et planert areal på 

ca. 800 m2. 

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser ut i sjø 

skal føres vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt tomteareal fra 6.251 

m2 til 6.356 m2 som bemerkes av nabo. 

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger tilknyttet fradelingsaken, men 

gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme fells avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 

20/14 og av Rabben Marina, slik det kommer fram i tomtekartet(vedlegg D-3). 

Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser knyttet til fylkesvegene i 

Trøndelag, og at det i denne saken kreves en byggegrense på minimum 12 meter fra midten av 

fv.714. Dette gjelder også parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til grunn i søknad 

om tiltak som vedlegg D-1, viser parkering parallelt med fv. 714. Det opplyses herved at avstanden 

til midten av vegen er over 12 meter. 

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere. 

Søkers begrunnelse: 

Utdrag fra søknad.  

 

Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven (pbl.) 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) 

Forkortelser og definisjoner: 
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PBL – Plan- og bygningsloven 

KPA – Kommuneplanens arealdel 

KDP – Kommunedelplan 

LNF – Landbruk- natur og friluftsområde 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, kommunen og 

sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende arealplan er ett resultat av en 

omfattende prosess med stor medvirkning. 

Det er krav om detaljregulering før tiltak i alle områdene som nevnes i KPA pkt. 3.1. Formålet med 

denne bestemmelsen, og krevet om regulering, er at utvidelse og nyetableringer i disse områdene skal 

foregå på en kontrollert måte. 

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det 

enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 

Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 følger 

det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli liggende 

som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike arealer skal i 

det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 

området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 
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landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 

skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

PBL. § 1-8 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt å 

hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- og 

bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges vekt 

på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt 

estetisk utforming av omgivelsene.  

 

 

Vurdering av naturmangfoldloven: 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 

(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke 

true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

Rådmannens vurdering: 

Som angitt tidligere søkes det dispensasjon fra dele- og byggeforbudet i strandsonen jfr. pbl. § 1-8, 

og Bygge- og deleforbudet i LNF-formålet angitt i KDP for Sistranda. 

Rådmannen viser til De statlige 

planretningslinjene for differensiert 

strandsoneforvaltning, hvor Frøya 

kommune er vurdert til å være en 

kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) 

Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det at 

bygge-forbudet skal håndheves strengt. 

Utbygging skal skje etter en bevisst og 

langsiktig planlegging og ikke på grunnlag 

av enkeltvedtak. Gjennom 

kommuneplanen er det åpnet for en 

differensiert strandsoneforvaltning, hvor 

man skal samlokalisere inngrepene i 

strandsonen, jamfør § 3.9 i 

kommuneplanens bestemmelser og 

planprogram. Dette er en strategi Frøya kommune har forpliktet seg til å følge. Ved 

dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, jf. 

pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi dispensasjon skal derfor være særlig høy. 

Kommunen viser til Stortingsmelding nr- 26, Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor 

det påpekes at byggeforbudet i strandsonen i utgangspunktet skal håndheves streng. Der det likevel 

er aktuelt med utbygging, skal dette skje etter bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag 

av enkeltvise tiltak. Det er på bakgrunn av dette at kommunen sterkt vil fraråde dispensasjon for 

fradeling, (og senere utbygging) som omsøkt.  

  
Figur 1: Tomtekart som viser utbyggingsplaner for området 
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Kommunens arealreserver skal forvaltes etter 

overordnet plan, med tanke på bærekraft og 

langsiktig planlegging. Det er derfor uheldig 

dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis 

tillatelse ved å innvilge dispensasjon. Kommunen 

anbefaler søker/utbygger om å kontakte 

planmyndigheten for se på muligheten til å istedet 

regulere området. På bakgrunn av det overnevnte, 

og merknadene fra nabo, er det helt klart at tiltaket 

vil medføre vesentlig tilsidesette hensynet bak 

lovens formålsbestemmelse, § 1-1. 

 

 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som 

begge må være oppfylt:  

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om 

fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon 

innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse.  

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt eller vurdert her er ikke ansett 

for å være relevant ved vurderingen av dispensasjonssøknaden. 

Konklusjon 

Rådmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon som omsøkt. Dersom planutvalget likevel vil gå imot 

rådmannens innstilling, må saken sendes på høring til følgende sektormyndigheter: Fylkesmannen i 

Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Kystverket før det fattes positivt vedtak. 

 

  
Figur 2: Utsnitt av KDP 



 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

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

7261 Sistranda 7260 Sistranda 

 
 

Norgeshus AS 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/2131 GNR 20/4 Sistranda, 12.12.2019 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 4 OG 14: DELINGSSAK 

 

Formannskapet behandlet saken i møte den 03.12.2019 sak 187/19. Følgende vedtak ble 

fattet:  

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i 

Kommunedelplan for Sistranda og dele- og byggeforbudet langs sjø og 

vassdrag jfr. pbl. § 1-8. som omsøkt.  

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1. Vedtaket begrunnes med 

at lovens formålsbestemmelse (1-1) blir vesentlig tilsidesatt.  

 

Enstemmig.  

 

NB! Dette vedtak skal ikke forstås som en tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 

20-2.  

 

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven 

§ 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 

29. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag, klagen oversendes Frøya kommune for 

saksforberedelser.   
 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Andrea Øiahals Slungård 

Byggesaksbehandler 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 



Fra: Monica Moum [monica.moum@norgeshus.no] 

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

Kopi: Andrea Øiahals Slungård [Andrea.Oiahals.Slungard@froya.kommune.no]; Espen Skagen 

[Espen.Skagen@froya.kommune.no]; Frode Riiber [Frode.Riiber@norgeshus.no] 

Sendt: 20.12.2019 10:25:41 

Emne: Sak 19/2131, gnr 20 bnr 4 og 14 

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg 

Hei, 
 
Viser til sak 19/2131 der det den 12.12.19 ble mottatt avslag på søknad om dispensasjon i anledning 
tiltak på eiendommene gnr 20 bnr 4 og 14. 
 
Ønsker herved å legge inn klage på vedtaket. Begrunnelse for klagen ettersendes i løpet av januar 2020.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
NORGESHUS AS 
Monica Moum 
Master i arkitektur 
 
Tlf.: 488 85 821 – E-post: monica.moum@norgeshus.no 

 
 

 

 
 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 

Sentralbord: 815 73 500 

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

7261 Sistranda 7260 Sistranda 

 
 

Norgeshus AS 

Monica Moum 
Postboks 161 

7223 MELHUS 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/2131 GNR 20/4 Sistranda, 31.01.2020 

 

 

GNR 20 BNR 4 OG 14: KLAGE PÅ AVSLAG  

SØKNAD OM DISPENSASJON  

 

Viser til fritavbrytende klage mottatt her 20.12.2019 hvor det informeres om at nærmere 

begrunnelse for klagen vil oversendes i løpet av januar 2020. 

 

Kommunen kan ikke se å ha mottatt ytterligere begrunnelse for klagen. Kommunen 

oppfordrer til å begrunne søknaden, herunder peke på de forhold det klages på og ønsket 

utfall.  

 

Kommunen imøteser ytterligere begrunnelse så snart som mulig og innen fire uker fra dette 

brevs dato.  

 

I det tilfellet dere  ikke ønsker at klagen skal behandles må kommunen motta 

tilbakemelding på dette innen fire uker fra dette brevs dato.  

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Andrea Øiahals Slungård 

Byggesaksbehandler 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

  



  
 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda  
 
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
19/2131 og 
ËSSK/1921 

31.01.2020 og 
19.02.2020 

19-0302/MMO 27.02.2020 

 

 
Klage på vedtak –  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.   
 
 

Det er mottatt avslag på dispensasjonssøknad for oppføring av bygning og fradeling av eiendom i LNF-
område og planformålet FFNF i KPD. Det ble gitt klageadgang i fire uker fra brev mottatt 31.01.2020, 
likeså tre uker fra brev mottatt 19.02.2020.  
Som ansvarlig søker hos Norgeshus AS oversender jeg på vegne av KI Eiendommer AS med dette 
brevet herved klage på vedtakene. 
 
Bygge- og deleforbud i LNF-område og planformålet FFNF i KPD. 
Vedtakene som ligger til grunn for denne klagen beskrives ovenfor som avslag på dispensasjon for 
oppføring av bygning og fradeling av eiendom i LNF-område og planformålet FFNF.  
 
Naturlig utvikling 
Tiltaket som omsøkes gjelder tilbygg på eksisterende bebyggelse i område for sentrumsformål, hvorav 
tilbygget befinner seg i LNF/FFNF-område, samt fradeling/sammenslåing av eiendommene i samme 
arealformål. Se oversikt i situasjonsplan (Vedlegg D-1). Tilbygget vil bli brukt til varehandel og 
kontorer, slik eksisterende bebyggelse brukes i dag. Vi ser på tiltaket som en naturlig utvikling av 
eksisterende eiendom, og vil fremme at et avslag på dispensasjonssøknad vil være et hinder for 
utviklingen av virksomheten, både når det gjelder omsetning, arbeidsplasser og eksistens. 
 
Utnyttelse og regulering 
Eiendommen 20/14 som i dag er bebygd er regulert til sentrumsformål. Ved område for 
sentrumsformål gir KPA en begrensning på utnyttelse %-BRA lik 200%. Det omsøkte tiltaket tilsvarer 
omtrent 1/3 av eksisterende bebyggelse på eiendommen. Tiltaket medfører sammen med parkering 
og eksisterende bebyggelse, en %-BRA på kun 40 %. Dette beskriver en spesielt lav utnyttelse iht. 
kravet, og utmerker seg ikke negativt i forhold til hva som ellers er tillatt i strandsonen på Frøya. 
Vi ser heller ikke behovet for å regulere området på nytt, slik det ytres en mening om i brevene. En 
regulering virker å være urimelig i dette tilfellet, da det er snakk om å gå inn i en stor og fordyrende 
reguleringsprosess for et lite tilbygg med fotavtrykk i underkant av 440 m2. 
 
 
 



Infrastruktur og strandlinje
Det omsøkte tiltaket benytter eksisterende avkjørsel fra hovedvegen, og det er gitt tillatelse fra
Vegvesenet vedrørende avstand fra vegen. Det benyttes også eksisterende vann- og avløpsrør som
tilhører eiendommen i dag. Disse forlenges over til det omsøkte tiltaket, og det kreves dermed ingen
graving på annens eiendom. Dette betyr at alle kostnader som gjelder prosjektets utførelse dekkes av
utbygger, ingen kostnader vil falle på kommunen.

Slik strandlinjen på eiendommen oppleves i dag blir den ikke særlig benyttet av allmennheten. På
eiendommen 20/4 står det i dag et naust som er med på å privatisere strandlinjen i dette området.
Plankartet er merket med framtidig tursti langs vannkanten (nedenfor forsterket med blåstiplet linje).
Denne er lagt på utsiden av eksisterende bebyggelse på 20/14, og vi ser det på som en god løsning å
videreføre denne på utsiden av omsøkte tiltak. Vi ser dermed ikke tiltaket som en faktor som gjør
området spesielt mindre tilgjengelig for allmenheten.

Figur 1 Utsnitt fra plankart KPA–blåstiplet linje viser fremtidig tursti

Vi ber om at disse forholdene tas til vurdering for avslag på dispensasjonssøknaden, og ber om
godkjenning av tidligere innsendte dispensasjonssøknader. Kommunen er også en myndighet som har
mulighet til å gi dispensasjoner, og vi ber om at denne muligheten benyttes i dette tilfellet.

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

I anledning saken vises det til planforslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Planen har status
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning og ikrafttredelsesdato 21.10.2019.

Slik plankartet viser ligger hele eiendommen i arealformål for Bebyggelse og anlegg.

Figur 2Utsnitt fra KPA 2018-2030



  
 

Som vi er inne på i tidligere innsendt dispensasjonssøknad vil en dispensasjon fra 
kommunedelplanens arealformål bidra til å øke andelen næringslokaler, som er viktig med tanke på 
veksten som har vært i kommunen de siste årene. Dette i tråd med annen bebyggelse som er oppført 
i tilsvarende områder på Sistranda og omegn. Vi ber om at dette forholdet blir tatt særlig til vurdering 
da det i KPA 2018-2030 også ytres behov om sentrumsnære næringsarealer for mindre etableringer. 
Avslag på søknad om dispensasjon hindrer naturlig næringsutvikling og vil stride imot det kommunen 
selv skriver om næringsutvikling i kommunen. 
 
 
Avslag på søknad om tillatelse til tiltak i rammesøknad (Deres referanse: AILE/2062) 
Det ble den 27.02.2020 mottatt avslag på søknad om tillatelse til tiltak i rammesøknad. Det vises til 
søknad om vesentlig terrenginngrep og tilbygg. Ettersom klageadgang som gjelder avslag på oppføring 
av tiltak i LNF-område gjelder i tre uker fra 19.02.2020 anser vi ikke dette avslaget som gyldig, og ber 
om at dette brevet hensyntas. 
 
 
 
På bakgrunn av det som skrives ovenfor er det etter vår vurdering flere fordeler enn ulemper ved å gi 
dispensasjon til oppføring av bygning og fradeling/sammenslåing av eiendommer. Vi ber om at 
punktene i dette brevet gjennomgås og tas til etterretning for ny vurdering av tidligere innsendte 
dispensasjonssøknader. 
 
Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon, ta kontakt med undertegnede.  

 
Vi håper dette går i orden.   
 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur, ansvarlig søker  
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VEDLEGG D1Tomtegrense

Byggegrense

Omriss bygg

Takflate

Rives

Innkjørsel

Utnyttelse
Samlet tomteareal 20/14 + 20/4 + utfylling: 6355,6 m 2

BRA ny bebyggelse: 788,3 m 2

BYA ny bebyggelse: 434,1 m 2

BRA eksisterende: ca. 1263 m 2

hvorav varehandel/lager: ukjent, antar ca. 1220 m 2

hvorav naust: ca. 43 m 2 (rives)
BYA eksisterende: ca. 1259 m 2

hvorav varehandel/lager: ca. 1100 + 113 m 2

hvorav naust: ca. 46 m 3 (rives)

Eksisterende parkering: 19 stk a 18 m 2 = 342 m 2

Ny parkering: 12 stk a 18 m 2 = 216 m 2

Totalt parkeringsareal: 558 m 2

Situasjon etter tiltak:
Totalt BRA (bebyggelse + parkering) = 2566,3 m 2 = 40% BRA
Totalt BYA (bebyggelse + parkering) = 2205 m 2 = 35% BYA

Parkering
Krav til 1,5 plasser pr. 100 m 2 BRA kontor/varehandel.
Tiltaket krever totalt 31 parkeringsplasser, hvorav 12 nye.

Sikring mot fall
Ved nivåforskjeller over 0,5 m med hardt underlag skal det sikres mot fall. Det må
sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader
forebygges.

N
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BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRØYA
KOMMUNE.

1. RETTSVIRKNING
Med hjemmel i PBL § 11-6.

Kommuneplanens bestemmelser og arealbruk gjelder foran eldre planer.
Kommuneplanens arealdel omfatter hele Frøya kommune sitt sjø og landareal.
Revisjonen omfatter kommuneplanens arealdel fra 2001, Kystsoneplanen fra 1999,
Kommunedelplanene for Hamarvik/Flatval 30.08.01, Nordskag Kverva 29.03.01,
Leirvika Bonenget 27.11.02, Sandvika Klubben Gurvikdalen 26.06.00, Dyrøya
30.06.05, Titran 26.10.00, Nesset/Dyrvik 29.03.01, Uttian 29.03..2001, Mausund
04.03.03, Sula 27.01.04, Bogøya 27.09.07.
Følgende Strandsoneplan innarbeides i kommuneplanen: Fillingsnes øst.
Følgende reguleringsplan innarbeides i kommuneplanen: Ottervika

2. HENSYNSSONER.
Gitt med hjemmel i PBL § 11-8.

a) Det er innført hensynssone for restriksjonsområder for drikkevannskildene
Restriksjoner for drikkevannskilder gjelder for alle tiltak innenfor sonene.
Gjelder hensynssoner:

1. Kirkdalsvatnet
2. Hammarvatnet.
Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan
påvirke vannkvaliteten.
Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot fradeling og oppføring av bolig-
ervervs- og fritidsbebyggelse.

For Hammarvatnet gjelder også hensyn som viktig kulturmiljø.

c) Hensynssone for bevaring av naturmiljø:
3. Hensynssone for Froan naturreservat og landskapsvernområde:

Fylkesmannen har forvaltningsmyndigheten i området. Det tillates ikke tiltak
som er i strid med verneforskriften eller tiltak som forringer verdiene som ligger
til grunn for vernet i Froan.
4. Stormyra naturreservat.
5. Vassholmen naturreservat. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet.
Vern av sjøfugl.

c) Hensynssone bevaring av kulturmiljø:
6. Halten: Forslag til bebyggelsesplan for Halten fra 2003 skal legges til grunn for

behandling av byggesaker i hensynssonen. Temakart
7. Rottingen
8. Vågøya
9. Heia, Titran.

d) Hensynssone for framtidig vindmøllepark. 10:
Tiltak innenfor denne sonen skal ikke være til hinder for framtidig bygging av

vindmøller. Hensynssonen gjelder fram til konsesjonsbehandlingen er avgjort.
Dersom konsesjon blir gitt, vil hensynssonen måtte erstattes av reguleringsplan
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for tiltaket. Dersom konsesjon ikke blir gitt, opphører hensynssonen og planformål
i plankartet blir gjeldende.

d) Hensynssone områder båndlagt i påvente av reguleringsplanlegging:
11. Utbyggingsområdet Sørøyan
12) Skarpneset
13) Kverva boligområde.

f) Hensynssone der gjeldende reguleringsplan fortsattskal gjelde. I denne sonen
gjelder reguleringsplan angitt med planident.

3. GENERELLE BESTEMMELSER TIL PLANEN:
Gitt med hjemmel i § 11-9. Gjelder hele Frøya kommune.

3.1. Krav om reguleringsplan før tiltak: § 11.9.1.
Gjelder i følgende områder avsatt til byggeområder i kommuneplanen:
Til boligformål Utbyggingsområde bolig(UB):
Hamarvik /Flatval;UB1,UB2, UB14,UB15,UB16.
Dyrvik/Nesset:UB3,UB4,UB5,
Stølan/Svellingen; UB6
Dyrøya: UB8,UB9,
Valen: UB11
Nordskag/Kverva: UB7.
Til utbyggingsformål fritidsbolig: (UF)
Hallaren :UF 24 og Stølan UF 23
Til utbyggingsformål bolig og fritid: (UBF)
Mausund: UBF 21,UBF 22, UBF 26, UF 26
Bogøya: UBF 20,UBF19,
Sula: UBF 17, UBF18

Til komplett materiale for reguleringsplan kreves plan for tekniske anlegg som vann,
avløp og veg.

3.2. Utbyggingsavtaler: § 11.9.2.
Frøya kommune vil vurdere å inngå utbyggingsavtalermed private for å sikre
opparbeiding og ferdigstillelse av byggeområder forbolig, næring og infrastruktur.
Det kan kreves utbyggingsavtaler for planlegging og utbygginger av næringsområder
og boligområder.
Utbyggingsavtaler kan inneholde avtale om fordeling av utgifter til teknisk
infrastruktur, opparbeiding av friområder, gang-og sykkelveger med mer som er
nødvendig for utbygging i et område. Vedtak om utbyggingsavtale gjøres i
forbindelse med reguleringsprosessen.

3.3. Bestemmelser om utslipp av sanitært avløpsvann:
PBL § 11.9.3.
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BESTEMMELSER TIL OMRÅDEINNDELING AV FRØYA KOMMUNE JAMFØR
FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAP 12, §§ 12-8 – 12-9

1. Virkeområde
Bestemmelsen gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter,
turistbedrifter og liknende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For
virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder dette bare dersom det er
innlagt vann.

2. Områdeinndeling vist i Temakart bestemmelser om avløp.
a) Følsomt område:

Drikkevannskildene Kirkdalsvatnet og Hammarvatnet med tilhørende
lokalt nedbørsfelt. – Hensynssone i plankartet.
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-8 punkt b) i
Forurensningsforskriftens kap. 12

b)Normalt område:
Alle ferskvannsforekomster i Frøya kommune og alle andre land- og
vannområder som ikke kommer innenfor a) eller c).
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-8 punkt c) i
Forurensningsforskriftens kap. 12.

c) Mindre følsomt område:
Kystfarvann med tilstrekkelig dybde (minimum 2 meter under laveste
vannstand) og tilstrekkelig vannutskifting.
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-9 i
Forurensningsforskriftens kap. 12.

Kommuneplanen kartfester Frøya kommunes inndeling i følsomt, normalt og
mindre følsomt område. Temakartet gir en illustrasjon av områdeinndelingen
og minimums krav til renseeffekt. Lokale forhold kan resultere i strengere krav
til renseeffekt.

3. Forhold til eksisterende utslipp
Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av
forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt
gjeldende.
Utslipp etablert før 1. januar 2007) og som det på tidspunkt for etablering ikke
måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er
fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme
at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.

4. Avvikende krav
Med hjemmel i Forurensningsforskriftens kap. 12 § 12-5 kan Frøya kommune
fastsette krav som fraviker bestemmelsene i §§ 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11,
12-12 og 12-13. Det vises til egen veileder fra Frøya kommune.

3.4. Rekkefølgekrav: § 11.9.4.
Lekeplasser og uteoppholdsarealer skal ferdigstilles samtidig med ferdigstilling av
veger og annen infrastruktur.
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3.5. Krav til areal for lekeplasser og uteoppholdsarealer: § 11.9.5.
I reguleringsplanlegging og ved søknad om tiltak skal byggeområder disponeres og
nye bygg utformes slik at det oppnås gode private og felles utearealer. Alle
boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av tilstrekkelig størrelse og
kvalitet i samsvar med følgende areal- og kvalitetskrav:
Privatareal:
Minimum 6 m2 pr boenhet for leilighetsbygg og blokkbebyggelse.
Minimum 30 m2 pr boenhet for annen type bebyggelse.
Fellesareal (minimumsareal pr boenhet ved 4 eller flere enheter):
25 m2 for leilighetsbygg og blokkbebyggelse.
50 m2 for annen type bebyggelse.
Arealene skal tilrettelegges for allsidig lek og andre aktiviteter, for ulike
brukergrupper, til ulike tider på året.
Arealene skal ha en skjermet plassering med gode sol- terreng- og miljøforhold.
Terrenget skal ingen steder være brattere enn 1:3.
Arealene skal ha trafikksikker og tydelig adkomst direkte fra boligområdene de
tilhører. Det skal dokumenteres tilfredsstillende parkeringsareal.

Frøya kommune har følgende norm for parkeringsareal:
Enebolig,småhus: 3 biler pr. leilighet
Rekkehus: 2 biler pr.leilighet
Hybel/Hybelbygg: 1 bil pr.hybel
Kirke, kino,teater forsamlingshus: 0,5 bil pr.sittteplass
Forretningsbygg:
Detaljhandel: 1,5 bil pr.100m2
Varehus: 3,0 bil pr 100m2
Kontor: 1,5 bil pr 100m2
Skoler:
Barnehage/barneskole: 0,6 bil pr. ansatt
Videregående skole 0,6 bil pr.ansatt og 0,4 bil pr.elev over 18 år.
Industri:
Verksted: 1,2 bil pr 100m2
Lager: 0,5 bil pr.100m2
Hotell/gjestgiveri: 1,0 bil pr.rom og 0,5 bil pr.ansatt
Restaurant,kafè, gatekjøkken,kiosk: 0,3 bil pr.sitteplass
Idrettsanlegg: 0,5 bil pr tilskuer og 0,3 bil pr.ansatt
Sykehus/sykehjem: 0,3 bil pr.sengeplass og 0,6 bil pr.ansatt
Bensinstasjon: min.12 bil for service og minst 6 bil for tanking

3.6. Krav om tilgjengelighet for alle.
Offentlige bygg, næringsbygg og leilighetsbygg skal vise tilfredsstillende
tilrettelegging for universell utforming. Utforming vises i henhold til bestemmelser i
teknisk forskrift.

3.7. Miljø, estetikk.
Der det etter kommunens vurdering er eksisterende, bevaringsverdige bygningsmiljø
kan det kreves at ny bebyggelse skal tilpasse seg dette. Dette kan gjelde både
sjøhusbebyggelse, bolig-/fritidsbebyggelse og annen bebyggelse.
Før ombygging eller riving av eldre SEFRAK registrerts bygninger godkjennes kan
det kreves at det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet (fylkesantikvar).
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3.8. Kulturminner: PBL § 11.9.7.
Alle inngrep/tiltak skal undersøkes mht kulturminner før tillatelse til tiltaket blir gitt.
Kjente registrerte kulturminner er avmerket i plankartet.
Slettringen, Vingleia, Sula og Halten fyrstasjoner er fredet.
Hallaren, Titran og Sauøya kirkesteder er viktige kulturminner.

3.9. Byggegrenser i Strandsonen.PBL§11.9.6.
(Unntak fra PBL § 1.8).

Det er innført differensiert strandsoneforvaltning i hele kommunen.

For byggeområder og LNF med tillatt spredt bygging gjelder byggegrenser som
varierer fra 0-100 m fra sjøen.

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.

Nauster 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.
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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.

3.11. Miljø.
Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand ut over eget behov til
husbruk, er ikke tillatt.

3.12.
Hus på flytende konstruksjoner som flytekaier er bare tillatt i tilknytning til
akvakulturanlegg.

4. BESTEMMELSER TIL BESTEMTE AREALFORMÅL.
Gitt med hjemmel i PBL § 11-10.

4.1. BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL§ 11-7, 1.

4.1.1. Byggeområde sjøhus/naust (Annen type bebyggelse og anlegg):

Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.
Maksimal tomtestørrelse er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 meter.

4.1.2. Byggeområde for bolig.
I områder avsatt til byggeområde bolig, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes før
området inngår i en detaljreguleringsplan. Gjelder områdene:
Hamarvik /Flatval;UB1,UB2, UB14,UB15,UB16.
Dyrvik/Nesset:UB3,UB4,UB5,
Stølan/Svellingen; UB6
Dyrøya: UB8,UB9,
Valen: UB11
Nordskag/Kverva: UB13 og UB7.
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I områder avsatt til byggeområde bolig der det ikke er krav om reguleringsplan tillates
oppført boliger. Hvert bygg kan inneholde 2 boenheter. Dette er områder med
eksisterende boliger, og der det tillates fortetting.
I områder hvor det ikke kreves detaljreguleringsplan skal nybygg /tilbygg gis en god
estetisk utforming og underordne seg den stedlige byggeskikk på en god måte.
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig. Bygg skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår
silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.

For all boligbebyggelse skal det dokumenteres at behovet for lekeplasser og
tilstrekkelige utearealer er dekket innenfor rimelig avstand eventuelt i nærliggende
områder. (Bestemmelsene 3.5.)
Byggesøknad skal vise tilfredsstillende tekniske løsninger og vise tilfredsstillende
adkomst.

4.1.3. Byggeområde fritidsbolig.

Innenfor området byggeområde fritidsbolig kan det ikke iverksettes søknadspliktig
tiltak før området inngår i reguleringsplan.
Gjelder områdene:
Hallaren :UF 24 og Stølan UF 23
Til utbyggingsformål bolig og fritid: (UBF)
Mausund: UBF 21,UBF22, UBF 26
Bogøya: UBF 20,UBF19,
Sula: UBF 17, UBF18.

I områder avsatt til byggeområde fritidsbolig tillates oppført fritidsboliger dersom
tiltaket kan vise tilfredsstillende adkomst og parkering, og bygget underordner seg
landskapet og tilpasser seg eksisterende bebyggelse.
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største
tillatte BYA er 25 %.

4.1.4. Byggeområde fritids- og turistformål:

Innenfor område avsatt til fritids- turistformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig
tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan.
I arealkategori område for sjøtilknytta turisme, skal følgende bestemmelser gjelde:
Ved utforming av reguleringsplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og
beskrives særskilt.
Det settes strenge krav til infrastruktur i reguleringsplaner for turisme/reiseliv, bl.a.
skal turstier for allmenn benyttelse planlegges og opparbeides.
Sjøtilknytta reiseliv skal ikke være til hinder for utvikling av småbåthavn med
nødvendig infrastruktur for området/grenda.
Sjøtilknytta reiseliv skal baseres på bærekraftig bruk av naturressursene i området.

4.1.5. Byggeområde næringsbebyggelse:

Næringsområde Leirvik eksisterende.
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Næringsområde Bonenget eksisterende.
Næringsområde ’Dyrøy nord slipp’ eksisterende.
Næringsområde Dyrøy trelast eksisterende.
Næringsområde ved Dyrøy fergeleie eksisterende.
Næringsområde Måsøyvalen- inngår i område med krav til reguleringsplan-
Næringsområde Hestøya , Uttian eksisterende.
Næringsområde Meløya, Uttian eksisterende
Næringsområde Valen eksisterende.
Vikasundet Tangfabrikk eksisterende.
Næringsområde Dyrvik eksisterende.

Innenfor næringsområder er det tillatt med bygg på inntil max mønehøyde 12 m.
Nye næringsbygg ved sjø skal ligge på kote +3.0 o h.
Ved søknad om ny virksomhet, nye bygg, utvidet virksomhet innenfor
næringsområder skal det dokumenteres godkjent adkomst og tilfredsstillende
parkering for ansatte og besøkende.
Innenfor områder avsatt til næring kan det tillates nybygg/tilbygg og ominnredning til
næringsvirksomhet. Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere evt utslippssøknad,
støy og annen forurensing i forhold til omgivelsene
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig.

Innenfor områder avsatt til næringsformål, der det i området inngår areal for
massetak, kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før det er levert godkjent
uttaksplan og plan for istandsetting etter avsluttet uttak.
Uttaksperiode skal være tidsavgrenset. Det skal utarbeides godkjent sikringsplan
både for uttaksperioden og etter avslutning.
Det tillates ikke ytterligere utfyllinger i sjø uten at det er vist godkjenning etter havne-
og farvannsloven og kulturminnemyndigheter.

4.1.6. Byggeområde forretning:

Innenfor området kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før området inngår i
detaljreguleringsplan. For forretningsbygg skal detutarbeides utomhusplan som viser
adkomst, parkering, gangadkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede – krav
om universell utforming.

4.1.7. Byggeområde offentlig formål:
Omfatter barnehager, skoler, offentlige kontorer og bygg til allmennyttige formål som
grendehus og kulturhus. Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell
utforming, parkering, adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel.

4.1.8. Byggeområde grav og urnelund:
Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering,
adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel

4.1.9. Byggeområde idrettsanlegg:

Det tillates oppført bygninger og tilhørende med nødvendige funksjoner
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Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering,
adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel.

4.2. BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR § 11-7, 2.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-10.

4.2.1.Underformål: Havn :

I arealkategori havneområder, skal følgende bestemmelser gjelde.
I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for
betjening av skipstrafikken og andre transportmidler samt parkering.
Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan dersom det ikke endrer
eksisterende transportnett og det ikke er i strid med annet lovverk.

Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at
eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet
til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt.

4.3. BESTEMMELSER TIL GRØNNSTRUKTUR § 11-7,3.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-10.

4.3.1. Turveg:
Arealet omfatter viktige trasèer for turområder til fots. Trasèene skal holdes åpne og
tilgjengelige for bruk til formålet.
Det kan tillates utbedring av traseen i form av grusing (asfaltering), drenering, legging
av klopper i myrområder og tiltak som merking.
Behov for parkering løses i nærheten av offentlig veg.

4.4. BESTEMMELSER TIL LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL -
§ 11-7,5. Bestemmelser i tråd med PBL § 11-11.

4.4.1. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål
Gjelder for LNF- områder der det bare er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden
næring eller fradele areal til slike formål.

Eksisterende lovlige boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen.
Erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging på eksisterende lovlig etablert
bolig kan tillates.
Bod skal fortrinnsvis bygges sammen med boligen, og ikke lengre borte fra boligen
enn 6 meter, og ikke mellom boligen og sjøen/vassdrag.

Gjelder ikke i områder med verdifullt biologisk mangfold.
Nye boliger tillates ikke.

Eksisterende lovlige fritidseiendommer i LNF-områder inngår i planen.
Gjelder ikke i områder med verdifullt biologisk mangfold. Temakart datert xx.
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Erstatningsbygg, tilbygg, påbygg, og bod kan tillates. Max tillatt BRA er 90m2.

Bod skal fortrinnsvis bygges sammen med fritidsboligen, men ikke lengre borte fra
fritidsboligen enn 6 meter, og ikke mellom fritidsboligen og sjøen/vassdrag.

Anneks er en frittliggende enkel bod/bygning tilknyttet fritidshus eller bolig som kan
innredes for overnattig. Anneks skal ikke kunne fradeles.

Eksisterende lovlig oppførte naust inngår i planen. Nye naust til fritidsformål skal ikke
tillates. Bestemmelser for bygging i strandsonen 3.10 gjelder.

Tilbygg, påbygg og lignende må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.

Det tillates oppført nødvendige bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen med sikte
på landbruk, fiske, fangst, ferdsel og akvakultur. Bestemmelser for bygging i
strandsonen 3.10 gjelder. Det tillates bygninger(naust) til næringsformål
Det må dokumenteres formålet med bygget, og nødvendig dokumentasjon på
yrkesutøvelse. Tiltak i strandsonen skal ikke være til hinder for allmennhetens tilgang
til strandsonen og skal ikke omfatte store terrenginngrep og unødvendig inngrep i
landskapet.

4.4.2. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål der spredt bygging av bolig
fritidsbolig eller næringsbygg er tillatt. (antall enheter er definert i plankartet).

Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.

Ved utbygging av 4 enheter eller mer er det krav om reguleringsplan.
Dersom det er krav om bygging av nye veger er det krav om reguleringsplan.

Lokaliseringskriterier:
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for landbruksproduksjon. Dette
gjelder dyrka mark i produksjon, som har vært i produksjon og arealer med beitebruk.
Det tillates ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m.
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen.
Søknadspliktige tiltak skal ikke tillates i områder med verdifullt biologisk mangfold vist
på Temakart xx.

Før byggetillatelse gis skal byggets plassering dokumenteres i forhold til eksisterende
bebyggelse og i terrenget.
Før det gis byggetillatelse skal det for bolig vises nødvendig teknisk infrastruktur som
vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i
boligbebyggelse.
Det skal vises hvordan kjøreadkomst, parkering med mer skal løses.
For fritidsbolig skal det vises planlagte løsninger for vann, avløp og strømtilførsel.
Det kan ikke kreves kjøreadkomst til alle fritidsboliger, men det skal vises til
parkeringsplass nært offentlig veg.
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Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig. Bygninger skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår
silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for allminnelig ferdsel og
friluftsliv.
Søknadspliktige tiltak må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.

Dersom tiltaket omfatter behov for bygging av veg, skal dette gjøres på en mest
mulig skånsom måte og vegen skal være åpen/ tilgjengelig for allmennheten.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største
tillatte BYA er 25 %.
Maksimal tomtestørrelse for naust er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10
meter.

4.5. BESTEMMELSER TIL BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG § 11-7,6.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-11.

4.5.1.Farleder.
Farleder er markert i plankartet.
Temakart merket farleder og forvaltningssoner viserareal der kystverket har
forvaltningsansvar. Søknader om tiltak skal etter 01.01.2010 forelegges kystverket til
uttalelse og vedtak etter havne-og farvannsloven. Overordna for skipstrafikk skal
sikres. Tiltak skal ikke føre til stenging eller innskrenking av tilgjengelighet og
framkommelighet.

4.5.2.Underformål: Fiskerihavner (ferdsel og fiske) er markert med FH i plankartet.
Fiskerihavner : Aursøyane, Bremnesvågen, Dyrvik, Gjæsingen, Halten,
Hammervågen, Havnevågen(Flatval), Inntian,Kya Mausundvær (Måøyholet og
Gårdsøyaakeila), Nesset,Sandvik, Sauøya, Sistranda, Sula, Sætervågen, Sørburøya,
Titran og Ørnflaugvågen.
Søknader om tiltak skal etter 01.01.2010 forelegges kystverket til uttalelse og vedtak
etter havne-og farvannsloven.
Disse skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskeriretta
næringsvirksomhet.
Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske
innretninger av midlertidig eller varig art.
Bygninger: I tilknytning til fiskerihavner tillatesoppført brygger, naust, lager,
industribygg for båt- og fiskeutstyr som er nødvendig i næringsvirksomhet. For bygg
til bruk i næring, tillates innredning for overnatting og sanitære anlegg som
tilfredsstiller mattilsynets krav.
Bestemmelsene for bygging i strandsonen 3.10 gjelder.
Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er
eier/medeier av fiskeriregistrert fartøy.

4.5.3.Underformål: Småbåthavner(SBH)
jfr. plan- og bygningslovens § 11-9 og § 11-11:
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Før etablering av småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan.
Det skal utarbeides egen småbåthavnplan for Frøya kommune.

Småbåthavner skal etableres som fellesområder.
I arealkategorien område for småbåthavn, kan bølgedempende tiltak tillates i
sjødelen av formålsområdet.

Følgende bestemmelser skal gjelde:
Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak, som for eksempel molo med
steinmasser og/eller vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er
dette ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljreguleringsplan.
I alle småbåthavner skal det være minst 1 gjesteplasser pr. 1 0 båtplasser for allmenn
benyttelse, disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett
tilgjengelig.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse.
Bestemmelsene for bygging i strandsonen 3.1 0 gjelder.

4.5.4. Drikkevann:
Arealformål for Kirkdalsvatnet og Hamarvatnet m/nedslagsfelt.
Klausuleringsbestemmelser og restriksjon for drikkevannskilder gjelder.
Kan følges opp med klausulering etter drikkevannsforskriften
Innenfor drikkevannskilden m/nedslagsfelt (tilsvarer hensynssonen) er det ikke tillatt
med inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten.
Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot fradeling og oppføring av bolig- ervervs-
og fritidsbebyggelse.
Områder som pr.i dag dyrkes ved pløying kan fortsatt pløyes. På dyrka arealer tillates
ikke husdyrbeite nærmere enn 50 meter fra drikkevannskilden.

4.5.5. Fiske:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal fiskeriinteressene veie tyngst og være avgjørende for tillatelse
til tiltak. Gjelder følgende områder:

F: Erviksvaet (3) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Bleika/Sandøya (4) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Dragsnessvaet (6) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Bogaskjærflua (8): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Straumøyvågen (9): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt. Fiskefelt og
stegnsetting. Sektormyndigheter kan godkjenne oppdrett av skjell i dette området.
F: Rognansvaet (10): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Dyrøysvaet (1 1 ): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.

4.5.6. Naturområder:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.



Dato: 15.02.11 13

I disse områdene skal naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for
tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:
N: Svingla (5) : område avsatt på bakgrunn av naturinteresser: myteområde grågås.
N – (1 6):
Fredet : Område definert som Ramsarområde 23.03.1 996. Naturverninteresser
viktigst.
N 1 7 og 1 8: Område Froan landskapsvernområde.
N – (1 9 Humlingsværet og Hilbåskjæret, 20 Hågsjælan, 21 Toskjæra ): kystsoneplan
1 999:
Områder avsatt med bakgrunn i naturinteresser – sjøfugl. Naturverninteresser
viktigst.

4.5.7. Friluftsområde:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal friluftsinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for
tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

F: Andsteinen (7) : Viktig friluftsområde.

4.5.8. Kombinasjon naturområde /akvakultur:
F – Skarsvåg (1 5) kystsoneplan 1 999:
Etablering av akvakultur / Tiltak i sjø skal vise hensyn til vassdrag med anadrome
fiskeslag. Også kvartærgeoligisk verneverdi.

4.5.9. Kombinasjon friluftsområde/natur:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal hensynet til naturinteresser og viktig friluftsområde veie tyngst
og være avgjørende for tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

FFN: Lammøyvågen (1 ): Område med friluftsinteresser, natur /vade og andefugl og
kulturinteresser.
FNF: Titran (1 3): Område viktig for natur, kultur og friluftsinteresser.

4.5.1 0.Kombinasjon friluftsområde /natur/fiskeinteresser:
I disse områdene skal hensynet til fiske- og naturinteresser og viktig friluftsområde
være avgjørende for tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

FNF: Storfjorden (1 4): Område avsatt på grunn av natur, fiske- og friluftsinteresser.
Viktig viltommråde for fugl, viktig utfartsområde, lokalt fiskefelt.

FNF: Ofsøyvågen (2): Område med friluftsinteresser, andefugl, låssetting for sei.



Dato: 15.02.11 14

NFF: Kya (12) : Avsatt med bakgrunn i natur, fiskeri og friluftsinteresser.
Sjøfugl,kultur,fiskerihavn.

4.5.11.Kombinasjon fiske/ferdsel/akvakultur/natur/friluftsområder.

Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis
sektormyndighetene gir sin tillatelse.

4.5.12. Vassdrag /ferskvann med byggeforbud.
Byggeforbud 50 m for ferskvann som har vanntilførsel til akvakulturanlegg.
Gjelder følgende vann : Ervikvatnet, Valavatnet, Skagavatnet, Kystavatnet,
Steinkarsvatnet, Kvernhusvatnet.

Byggeforbud 50 m for følgende ferskvann på bakgrunn av friluftsinteresser som fiske
og bading: Steinsvatnet, Langvatnet, Ervikvatnet, Husvatnet, Kjeisvatnet og
Korsvatnet.



Fra: Cathrine [cathrine.klevjer@yahoo.no] 

Til: monica.moum@norgeshus.no [monica.moum@norgeshus.no] 

Kopi: Sigrun [sigrunks@gmail.com]; Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Sendt: 11.07.2019 21:36:46 

Emne: Innsigelse til nabovarsel ifbm tiltak på eiendommen gnr 20 bnr 14 

Vedlegg:  

Innsigelse til nabovarsel for tiltak på eiendom 5014-20/14 
 

Viser til mottatt nabovarsel ifm eiendom gårdsbruk 20, bruksnr 14 med tiltakshaver Norgeshus v/ Monica 

Moum, datert 27.06.2019. Denne innsigelsen kommer fra Cathrine S. Klevjer og Sigrun Sæther, som eiere av 

naboeiendom med gårdsnr 20, bruksnr 11. 

 

Tiltaket beskriver nytt tilbygg til eksisterende lagerbygg på det som beskrives som en sammenslåing av tomt 

20/114 og 20/4. 

 

Som eiere av nabotomten har vi følgende innsigelser; 

 

Tiltaket innebærer en massiv utfylling i strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal på planlagt utfylling, men 
anslås å være ca 800 m2 ut over eksiterende utfylling.  Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om 

dispensasjon fra arealplaner for utfylling innsjø og bygging i LNFR område» og videre at dette skal «hensyntaes 

i prosessen med byggesøknad».  Kort tidsfrist har ikke gitt oss anledning til å vurdere hva dette innebærer ift 

gjeldende arealplan. For oss som naboer synes dette som en stor inngripen i strandsonen, og vil innebære at hele 

området, inkludert vår eiendom, vil  fremstå som et industriområde. 

 

Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av tomten, der en beskriver en utfylling med kant med fyllingsfot 1 

meter fra tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi ikke å være rimelig avstand til tomtegrense. 

 

Videre angir tiltaket oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 meter. Med et areal på 18 x 

22 meter vil dette fremstå som et dominerende bygg  ift eksisterende bygningsmasse både på angjeldende tomt 

og spesielt i forhold til mindre naust i strandlinja. Den massive bygningen vil også hemme dagens utsikt over 
sjøen, spesielt gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9. 

 

Bygget vil fremstå som dominerende med en høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 meter. Det er rimelig å 

anta at tiltaket vil påvirke verdien av vår eiendom negativt. 

 

Strandsonen anses som rekreasjonsområde. Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten til benytte dette 

området til rekreasjon. 

 

Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten av å bygge et så massivt næringsbygg i strandsonen. 

 

Nabovarselet er sendt ut like før vår ferie startet. Vi har akkurat mottatt varselet og ser på dette som en relativt 
stor endring i strandsonen nær vår eiendom. Vi ønsket i utgangspunktet å be om mer tid til å gi tilsvar, men når 

vi prøvde å kontakte deres kontor fikk vi beskjed om at kontoret var stengt i uke 28, 29 og 30. 

 

Bakgrunn for utsatt frist er at vi skal få anledning til en befaring på eiendommen i løpet av de nærmeste ukene. 

Vi forbeholder oss retten til å begrunne innsigelsene nærmere etter at vi har vært på befaring på området. 

 

 

Mvh 

Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer 

 

Sendt fra min iPad 



Fra: Monica Moum [monica.moum@norgeshus.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 05.09.2019 08:33:44 

Emne: Søknad om tillatelse til tiltak - 20/4 og 14 Nordfrøyvegen 317 

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg; C-5 Kommentar til nabovarsel.pdf; C-6 Kvittering for 

nabovarsel - fradeling.pdf; C-7 Opplysninger gitt i nabovarsel fradeling.pdf; D1-3 og E1-5 19-

0302 Hovedprosjekt 09.08.19.pdf; F-1 Vurdering av hensynssone.pdf; G-1 Gjennomforingsplan 

00 S1.pdf; G-2 Ansvarsrett Norgeshus AS.pdf; I-1 Tillatelse Statens Vegvesen.pdf; Q-1 

Følgebrev til søknad.pdf; Q-2 Referat forhåndskonferanse - gnr. 20 bnr. 14 og 4.pdf; 5174-

soknad-om-tillatelse-til-tiltak_2019 - signert.pdf; 5177-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke - 

signert.pdf; A-1 5175-opplysninger-om-tiltakets-ytre-rammer.pdf; B-1 Dispenasjonssøknad.pdf; 

B-2 Skjema for dispensasjon - signert.pdf; C-1 Kvittering for nabovarsel.pdf; C-2 Opplysninger 

gitt i nabovarsel.pdf; C-3 Merknad nabovarsel Sæther.pdf; C-4 Merknad nabovarsel THM Invest 

AS.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt ligger dokumenter for søknad om tillatelse til tiltak i 20/4 og 14 Nordfrøyvegen 317 i Frøya 
kommune.  
 
Samtidig sendes søknad om fradeling og sammenslåing som del av samme tiltak. Se egen e-post. 
 
Vi håper på positiv tilbakemelding. 
 
Med vennlig hilsen 
 
NORGESHUS AS 
Monica Moum 
Master i arkitektur 
 
Tlf.: 488 85 821 – E-post: monica.moum@norgeshus.no 

 
 

 

 
 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 

Sentralbord: 815 73 500 

www.norgeshus.no 

 
 

 
 
 



  
 

Vedlegg C-5 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda 
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
  19-0302/MMO 07.08.19 

 

 
Kommentar til nabovarsel -  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.     
 
Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til eksisterende lagerbygg/varehandel i 

Nordfrøyveien 317 på Sistranda.  

 

Tiltaket er nabovarslet pr. post. Nabovarselet ble utstedt 02.07.19, og nærliggende ferietid er 

hensynstatt med å vurdere innsigelser mottatt innen 5 uker fra utstedt nabovarsel. Det er mottatt to 

merknader. Merknadene er mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer som eiere av 

eiendommen 20/11, samt Hallgeir Ivan Bremnes v/THM Invest AS som eier av eiendommen 19/125. 

Viser til vedlegg C-3 og C-4.  

 

Merknaden kommenterer utfylling i sjø. Det blir i merknaden ytret mening om at den planlagte 

fyllingen er massiv og at fyllingsfoten mot tomtegrense til eiendommen 20/11 ikke har tilstrekkelig 

avstand.  

Den planerte delen av fyllingen har et areal på omtrent 800 m2. Som en forlengelse av eksisterende 

fylling på eiendommen 20/14 anses ikke denne som mer massiv på noen måte. En utfylling vil heller 

bidra til en bedre utnyttelse av tomten og dermed god videreutvikling av sentrumsområdene på 

Sistranda. I forbindelse med utfyllingen, søkes det dispensasjon fra bygging i FFNF-område, se vedlegg 

B-1. Når det gjelder avstand fra tomtegrense til fyllingsfot er denne satt til 1 m, og anses som 

tilstrekkelig. Fyllingen vil i hovedsak heller ikke grense mot eiendommen 20/11, men mot sjø. Denne 

delen av merknaden besvares dermed ikke i større grad. 

 

Andre forhold som er kommentert er bygningens grunnflate og høyde. I henhold til bestemmelser er 

både tiltakets høyde og %-BRA innenfor dette med god margin. Det er også ytret bekymring om at 

tiltaket vil hemme dagens utsikt over sjøen fra boligen på 20/9. Minste avstand mellom denne 

bygningen og tiltaket er ca. 112 m, og ettersom boligen antas å ligge på kote +11, og tiltakets 

gesimshøyde ligger på kote +11,6 anser vi ikke at boligen i særlig grad forringes av tiltaket. 



  
 

Vedlegg C-5 

Eiendommen 20/9 er ikke listet opp på tiltakets naboliste, og det kan stilles spørsmål hvorvidt denne 

kommentaren skal vurderes i større grad.  

 

Det er også kommet inn merknad som gjelder eksisterende lagerbygning ved veg og avkjørsel. 

Bygningen er omsøkt og godkjent på et tidligere tidspunkt, og omfatter ikke denne byggesøknaden.  

 

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere. 

 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur  
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  
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20 4 Nordfrøyveien 330 7260 Sistranda

KI Eiendommer AS FRØYA

2

Kommunedelplan for Sistranda (PlanID 1620201508)

Fradeling av eiendommen 20/4 til to deler A og B. Del B (ca. 1 mål) sammenslås med 20/14 som vist i tomtekart. Nytt areal
på 20/14 (inkludert areal for utfylling i sjø) er ca. 6,4 mål.
Eksisterende naust rives.

Norgeshus AS

Monica Moum monica.moum@norgeshus.no 48885821

Norgeshus AS PB 161

7223 Melhus monica.moum@norgeshus.no

2
3

Melhus 08.08.19

MONICA MOUM

I anledning saken søkes det dispensasjon om fradeling i LNFR-område.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Situasjonsplan

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-0302

ARK-2-0-01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3MM O 08.08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m ²

20/1 4Frøya

MM

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 500, 1 : 2000

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Situasjonsplan1 :500 Tiltak iht. arealplan1 :2000

VEDLEGG D1Tomtegrense

Byggegrense

Omriss bygg

Takflate

Rives

Innkjørsel

Utnyttelse
Samlet tomteareal 20/14 + 20/4 + utfylling: 6355,6 m 2

BRA ny bebyggelse: 788,3 m 2

BYA ny bebyggelse: 434,1 m 2

BRA eksisterende: ca. 1263 m 2

hvorav varehandel/lager: ukjent, antar ca. 1220 m 2

hvorav naust: ca. 43 m 2 (rives)
BYA eksisterende: ca. 1259 m 2

hvorav varehandel/lager: ca. 1100 + 113 m 2

hvorav naust: ca. 46 m 3 (rives)

Eksisterende parkering: 19 stk a 18 m 2 = 342 m 2

Ny parkering: 12 stk a 18 m 2 = 216 m 2

Totalt parkeringsareal: 558 m 2

Situasjon etter tiltak:
Totalt BRA (bebyggelse + parkering) = 2566,3 m 2 = 40% BRA
Totalt BYA (bebyggelse + parkering) = 2205 m 2 = 35% BYA

Parkering
Krav til 1,5 plasser pr. 100 m 2 BRA kontor/varehandel.
Tiltaket krever totalt 31 parkeringsplasser, hvorav 12 nye.

Sikring mot fall
Ved nivåforskjeller over 0,5 m med hardt underlag skal det sikres mot fall. Det må
sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader
forebygges.

N



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

B

Tilbygg Frøya Byggvare

Terrengsnitt

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

19-0302

ARK-2-0-02
TEGNING NR.:

2 m

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:

A208.08.19
DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

7260

Nordfrøyveien 317

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

Sistranda

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

MÅLESTOKK:

1:200

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

20/14Frøya

MMO MM

399,5 + 388,8 m²

788,3 m² 434,1 m² 2766,4 m³

788,3 m²

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Terrengsnitt T11:200
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VEDLEGG D2



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Tomtekart

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-0-03

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 000

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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Tomtekart1 :1 000

FRADELING
Eiendom 20/4 fradeles i to deler A og B.

SAMMENSLÅING
Del B av 20/4 er tenkt sammenslått med 20/14 og del for utfylling i sjø.
Ny eiendom 20/14 måler til sammen ca. 6356 m 2.

VEDLEGG D3

Fradeling 20/4

20/4

Nordfrøyveien 330



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Plan H01

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-1 -01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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A: 32,2m 2

Gang
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

H011 :1 00

VEDLEGG E1

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Plan H02

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-1 -02

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

H021 :1 00

VEDLEGG E2

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Snitt A

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

19-0302

ARK-2-2-01
TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3MMO 08.08.19

7260

Nordfrøyveien 317

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m² 434,1 m²

788,3 m²

20/14Frøya

MM

2766,4 m³

MÅLESTOKK:

1:100

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Akus kk ltak må beregnes i detaljfase.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.
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300mm EPS kl. 38
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Snitt A1:100

VEDLEGG E3

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven
og glassbransjens anbefalinger.

Avsatt høyde til takkonstruksjon, etasjeskiller m/nedforing
er ikke dimensjonert, kun antatt.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Snitt B

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-2-02

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.

Fall 1:40

h
>
0
,9

R
o
m
h
ø
y
d
e
:
4
0
0
0

R
o
m
h
ø
y
d
e
:
3
0
0
0
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U-verdi < 0,180 W/m 2K

350mm EPS kl. 38
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0,110 W/m 2K

300mm EPS kl. 38
U-verdi < 0,123 W/m 2K
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Kasseområde

Terreng i fall 1:50 i
avstand min. 3 m fra

bygning

Fall 1:40

+3
Bygningsdeler under

kote +3 skal tåle
sjøvann

Snitt B1 :1 00

Avsatt høyde til takkonstruksjon, etasjeskiller m/nedforing
er ikke dimensjonert, kun antatt.

VEDLEGG E4

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Fasader

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-3-01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 200

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.

Tilknyttingsskap

Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Fasade nordøst1 :200 Fasade nordvest1 :200

Fasade sørvest1 :200 Fasade sørøst1 :200

VEDLEGG E5

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.
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Vedlegg F-1

Frøya kommune
Byggesak
Postboks 152
7261 Sistranda

Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato:
19-0302/MMO 07.08.19

Vurdering av hensynssone -
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.

Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbyggi Nordfrøyveien på Frøya.

Slik det kommer fram av forhåndskonferansen (vedlegg Q-2) befinner deler av eiendommen seg i
hensynssone «stormflo».

Følgende står oppgitt i bestemmelsene i Kommunedelplan for Sistranda (PlanID 1620201508):

Bygningen inneholder kontorer og varehandel, og er dermed beregnet for personopphold.
Sikkerhetsklasse vurderes derfor til F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200år).

Det planlagte tiltaket oppføres med OK gulv H01 på kote +2,1 m, og alle bygningsdeler under kote +3
skal tåle sjøvann.

Risikoreduserende tiltak vil bli gjort ved prosjektering til søknad om igangsetting.

Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon,ta kontakt med undertegnede.

Vennlig hilsen
NORGESHUS AS

Monica Moum
Master i arkitektur

Mobil:
E-post:
Adresse:
Internett:

48 88 58 21
monica.moum@norgeshus.no
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
www.norgeshus.no



DatoVersjonsnr.

Side

av

Gjennomføringsplan

Alle fagområder i
tiltaket

Beskrivelse av ansvarsområdet
hentet fra erklæring om ansvarsrett

Tiltaks-
klasse

Foretakets navn og org.nr.
Søknad om

rammetillatelse

Signatur, ansv. søker

Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Adresse Postnr. Poststed

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)

Søknad om
igangsettings-
tillatelse/ett-
trinnsøknad

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Søknad om
ferdigattest

Eiendom/
byggested

Vedlegg

G

Sett kryss når
arbeidet innen
ansvarsområdet

er avsluttet

Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring
erstattes med dato når denne foreligger

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kommunens saksnr.

Blankett 5185 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016

1 1 1

00 06.08.1 9

1 4 FRØYA Nordfrøyveien 31 7 7260 Sistranda

SØK Ansvarlig søker 1 Norgeshus AS, 948490412

-

PRO -

Utforming Bygningsutforming og situasjonsplan 1 Norgeshus AS, 948490412 06.08.19

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
ferdigattest

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Erklæring og underskrift

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4

Foretak
Organisasjonsnr.Foretakets navn

Adresse

Telefon

Adresse

Postnr. Poststed

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Ansvarsområde

Erklæringen gjelder

Kontaktperson

Foreligger sentral godkjenning ?

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Side

av1

Postnr. Poststed

Mobiltelefon

Bygningsnr. Bolignr.

E-post

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Kommune

Vedlegg nr.

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning?

Ja Nei

Helt Delvis Nei

G-

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3

Side 1 av 2Blankett 5181 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5

Kommunens saksnr.

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Nullstill2 1

20 14 FRØYA

Nordfrøyveien317 7260 Sistranda

Norgeshus AS 948490412

PB 161 7223 Melhus

MonicaMoum 48885821

monica.moum@norgeshus.no

SØK Ansvarlig søker 1

- -

PRO Bygningsutformingog situasjonsplan 1

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

06.08.19

MONICAMOUM



 

 

 

 

  

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 

        
        
 

MONICA MOUM 

LINERLEVEGEN 41 

7224 MELHUS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 19/173262-2    05.07.2019 

     

      

Tillatelse - FV 714 ved eiendommen gnr. 20 bnr. 14 i FRØYA kommune - 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg 

Vi viser til søknad datert 01.07.2019. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i vegloven §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 714 for å 

etablere tilbygg til næringsbygg på gnr. 20 bnr. 14 i Frøya kommune. 

 

Vilkår for dispensasjonen 

 

1. Avstanden fra tilbygget (inkludert takutspring) til senterlinjen på fv. 714 skal være 

minst 34 meter.  

2. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 

dispensasjonen bort. 

 

Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt.  

 

 
Rett til å klage 

Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28.  Mer informasjon om hvordan 

det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra 

vedtaket er mottatt. Klageinstans er Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag (FTU). Klage 

sendes til Statens vegvesen Region midt, som vil videresende klagen til klageinstansen.  
  



  

 

 

2 

Vegavdeling Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor Erik Jule Lian 

seksjonssjef Marthe Fjellheim 
  

 

Vedlegg   

Vegloven §30, §34  

 

  

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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Vedlegg Q-1 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda  
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
Andrea Slungård  19-0302/MMO 12.08.19 

 

 
Følgebrev -  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.   
 
Vedlagt søknad om fradeling av eiendom 20/4 og søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg 
i Nordfrøyveien på Frøya. Tiltakshaver er KI Eiendommer AS. Tilbygget er tenkt oppført i to etasjer, og 
eksisterende bebyggelse på tomta beholdes, herunder lagerbygninger og butikklokale. Eksisterende 
naust på tomta skal rives. For nærmere beskrivelse av fradeling, se eget punkt i dette brevet. 
 
Tiltakets første etasje inneholder lokaler for varehandel med tilhørende støttefunksjoner som 
kontorer og toaletter. I andre etasje er det tenkt et utstillingslokale tilknyttet varehandelen, og resten 
av etasjen rommer kontorer og toaletter. Eksakt inndeling av kontorer i andre etasje er enda ukjent, 
og vil være avhengig av brukernes behov. Tiltaket er universelt utformet som arbeidsbygning.  
 
 
Området omfattes av følgende planer 
For eiendommen gjelder Kommunedelplan for Sistranda, PlanID 1620201508. Eiendommen har 
følgende arealformål: Sentrumsformål, BS1 (20/14), LNFR (20/4) og kombinert formål sjø og vassdrag, 
FFNF (utfylling). Deler av eiendommen befinner seg også i hensynssone «stormflo», se vedlegg F-1. 
 
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarslet pr. post. Merknadene er mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther 
Klevjer som eiere av eiendommen 20/11, samt Hallgeir Ivan Bremnes v/THM Invest AS som eier av 
eiendommen 19/125. Viser til vedlegg gruppe C. 
 
Det er sendt eget nabovarsel som angår fradeling/arealoverføring, og eventuelle merknader på dette 
ettersendes. 
 
 
Riving eksisterende bebyggelse 
Vi søker om riving av eksisterende naust på tomt 20/4. Bygningens BRA tilsvarer 43 m2, og avfallsplan 
for riving av bygningen er dermed ikke nødvendig. 
 
 
Søknad om dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra Vegloven og Kommunedelplan for Sistranda. Tiltaket er i strid med 
Kommunedelplan for Sistranda og dens arealformål iht. tenkt bruk. Se eget vedlegg for 
dispensasjonssøknad. 
 
Tiltaket er også i strid med Vegloven da minste avstand fra senter veg av FV714 til bygningen er under 
50 m. Det er søkt og gitt tillatelse fra Vegvesenet om dispensasjon fra byggegrense mot veg. Se 
vedlegg. 
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Vedlegg Q-1 

 
Byggegrense mot sjø i plankart viser ikke situasjon etter ny fylling. Dersom ny grense videreføres av 
grense på eksisterende fylling antas det at tiltaket vil komme innenfor byggegrense mot sjø. 
 
 
Adkomst 
Eksisterende avkjørsel fra FV714 vil beholdes. Tiltakshaver antar ikke behov for utvidet bruk. Dette på 
bakgrunn av eksisterende og ny funksjon som er nokså lik. 
 
 
Andre myndigheter 
Det er sendt søknad om tillatelse til Arbeidstilsynet. Svar ettersendes når dette foreligger. 
 
Vegvesenet har gitt tillatelse til søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg. Se vedlegg I-1.  
 
I forhåndskonferansen ble det også oppgitt behov for tillatelse eller samtykke fra 
Kystverket/Trondheim Havn og forurensningsmyndighet angående utfylling i sjø. Det ble opplyst at 
dette skal tas videre av kommunen som en del av byggesaken.  
 
 
Andre forhold 
Krav til parkering er satt i kommuneplanens bestemmelser. For detaljhandel er kravet 1,5 bil pr. 100 
m2 BRA. Ved oppføring av det planlagte tiltaket vil samlet BRA være 2008 m2, og antall 
parkeringsplasser må være 31 stk.  
 
 
Sammenslåing av tomter 
Sammen med søknad om tiltak sendes det også søknad om fradeling av eiendommen 20/4 til to deler 
A (8,0 mål) og B (1,0 mål), hvorav del B øst for Nordfrøyveien videre søkes sammenslått med tomt 
20/14 og område for utfylling i sjø (1,3 mål). Med dette oppnår man et samlet tomteareal på 6,4 mål. 
Viser til vedlegg D-3. 
 
De ulike tomtene som sammenslås har ulike arealformål. Som følge av tenkt bruk på ny tomt søkes 
det om dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål LNFR og FFNF. 
 
Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon, ta kontakt med undertegnede.  
 
Vi håper dette går i orden.   
 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur  
 
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  
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Vedlegg Q-1 

Vedleggsoversikt: 
 
A-1  Opplysninger om tiltakets ytre rammer 
 
B-1 Dispensasjonssøknad tilbygg 
B-2 Dispensasjonssøknad fradeling 
 
C-1 Kvittering for nabovarsel A 
C-2 Opplysninger gitt i nabovarsel A 
C-3 Merknad til nabovarsel A 
C-4 Merknad til nabovarsel A 
C-5 Kommentar til nabovarsel A 
C-6 Kvittering for nabovarsel B 
C-7 Opplysninger gitt i nabovarsel B 
 
D-1 ARK-2-0-01 Situasjonsplan 
D-2 ARK-2-0-02 Terrengsnitt 
D-3 ARK-2-0-03 Tomtekart 
 
E-1 ARK-2-1-01 Plan H01 
E-2 ARK-2-1-02 Plan H02 
E-3 ARK-2-2-01 Snitt A 
E-4 ARK-2-2-02 Snitt B 
E-5  ARK-2-3-01 Fasader 
 
F-1 Vurdering av hensynssone 
 
G-1 Gjennomføringsplan V00 
G-2 Ansvarsrett Norgeshus AS 
 
I-1 Tillatelse Statens Vegvesen 
 
J-1 Rekvisisjon av oppmåling og matrikkelføring 
 
Q-1 Følgebrev til søknad  
Q-2 Referat fra forhåndskonferanse 
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Referat for forhåndskonferanse i byggesaker 
 
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse 
mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte kan også 
innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og 
bygningsmyndighetene jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-1.  
 
Kommunens ansvar: 
Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til 
arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, 
krav til plassering av tiltaket, samordning med andre myndigheter jfr. pbl. § 21-5, kommunens 
praksis og saksbehandlingsrutiner, muligheter for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, 
tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlige foretak og annet av betydning. Kommunen skal 
opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid. 
 
Søkers ansvar: 
Søker skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, 
aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket. Søker skal på forhånd gi kommunen 
de opplysninger som er nødvendige for forberedelsen av konferansen. 
 
De opplysninger som er nedfelt i listen nedenfor viser forhold kommunen anbefaler at en 
forhåndskonferanse skal inneholde. Listen skal fylles ut, godkjennes av deltakerne og 
fungerer som referat. 
 
 
Tiltak: Nytt bygg næring, fylling i sjø, 
rivning  

Gnr/bnr:  20/14 og 4 

Møtested: teknisk avdeling - Sistranda Dato/tid: 22.05.2019 
Deltakere:  
Fra søker: Fra kommunen: 
Frode Riiber – søker/tiltakshaver Andrea Øiahals Slungård - 

byggesaksbehandler 
Vidar Grovassbakk - søker Aimee Leistad  
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1. Området omfattes av følgende planer  
Plan: Formål: Merknader: 

Deler av eiendommen 
befinner seg i hensynssone 
«stormflo». 

 Kommuneplan  
x Kommunedelplan Sentrumsformål (SN) 

(20/14) LNFR (20/4) 
kombinert formål sjø og 
vassdrag (FFNF) 

 Reguleringsplan  
 Bebyggelsesplan  
 Andre planer/vedtak  

 
2. Pågående planarbeid 

 Det pågår ikke planarbeid på 
eiendommen/ i området 

Merknader: 
Kommuneplan, ingen endringer i forhold til 
kommunedelplan x Det pågår følgende planarbeid i 

området 
 

3. Bestemmelser i plan/lov 
x Maksimal utnyttelsesgrad  200% BRA (SN) hele 

tomtearealet, forutsettes at 
arealet er slått sammen.  

Merknader: 
Estetikk/utforming, 
se komdelp. Pkt. 1.9 
*Byggegrense mot 
sjø vist i plankartet 

x Maksimal gesims-/mønehøyde: 13m gesims og 16m møne 
(gjennomsnittlig planert 
terreng) (SN) 

 Krav møneretning/takform  
 Krav takvinkel  
 Krav utforming/plassering  
x Byggegrense Pbl. § 29-4, vegl. § 29 pbl. § 

1-8* (SN og LNFR) 
 Annet  

 
4. Sakstype 

x Tiltak som krever søknad og tillatelse jfr. pbl. § 20-1, jfr. 20-3 
 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver jfr. pbl. § 20-4 
 Tiltak som behandles etter annet lovverk jfr. § 20-6 
 Tiltak som er unntatt søknadsplikt jfr. pbl. § 50-5 
 Annet tiltak jfr. pbl. §§ 20-7 og 20-8 
Tiltaksklasse:  
Tiltaksklasse velges på bakgrunn av vanskelighetsgrad og konsekvenser ved eventuelle feil. 
Valg av tiltaksklasse kan bli endret i løpet av prosessen. 

 
5. Ansvarsforhold/kontroll 
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x Tiltaket må dekkes med ansvar jfr. pbl. § 20-3. 
 Tiltaket må ikke dekkes med ansvar jfr. pbl. §§ 20-4 og 20-5 
 Tiltaket kan unntas fra ansvarsrett jfr. pbl. § 23-1 
 Tiltaket kan godkjennes med selvbygger jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 6-7  
 Tiltaket utløser krav om uavhengig 

kontroll. Følgende ansvarsområder 
må ha uavhengig kontroll: 
 

Merknader: 

 
 

 
 

6. Naboforhold 
x Naboer og gjenboere skal varsles jfr. pbl. § 21-3 

 
Merknader: 
Naboliste kan fås vis infoland 

 Skriftlig erklæring fra eier (fester) av 
naboeiendom vedr. byggegrense foreligger. 
 

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre 
ledd eller i nabogrense når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke 
eller ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak jfr. pbl. § 29-4. 

 
7. Dispensasjon 

x Plan FFNF (utfylling i sjø), LNFR 
 Plan- og bygningslov  
 Forskrift  
 Vedtekter  
x Annet Vegl. § 29 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler jfr. pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og bygningsmyndighetene finner at 
vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Alle søknader om dispensasjon behandles politisk i Frøya 
kommune.  

 
8. Adkomst 

 Behov for tinglyst vegrett Merknader: Behov for utvidet bruk av avkjørsel 
  Behov for avgjøringstillatelse 

 Adkomst i henhold til plan 
 

9. Vann og avløp 
x Offentlig vannverk Merknader: 

Ingen endringer  Privat vannverk 
 Ikke innlagt vann 
x Offentlig avløpsanlegg 
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 Privat avløpsanlegg 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Tillatelse eller samtykke fra annen myndighet jfr. pbl. § 21-5, jfr. SAK 10 § 6-2 
 Helsemyndighet  Merknader: 

*Uttalelse eller tillatelse 
etter havne- og 
farvannsloven.  

 Brannvernmyndighet  
x Arbeidsmiljømyndighet Samtykke fra 

arbeidstilsynet, aml. § 
18-9 

x Vegmyndighet Disp. fylkesveg 
byggegrense 

x Havnemyndighet Kystverket/Trondheim 
Havn (utfylling i sjø)* 

x Forurensningsmyndighet Utfylling i sjø 
 Sivilforsvaret  
 Jordlovmyndighet  
 Friluftsmyndighet  
 Kulturminnemyndighet   
 Reindriftsmyndighet  
 Kirkelig myndighet  
 Luftfartsmyndighet  
 Bergverksmyndighet  
 Jernbanemyndighet  
Søker kan selv forelegge saken for berørte myndigheter.  
 
Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter kan ikke plan- og 
bygningsmyndigheten gi igangsettingstillatelse. Rammetillatelse kan gis med forbehold om 
at igangsettingstillatelse ikke gis før forholdet til andre myndigheter er brakt i orden jfr. 
pbl. § 21-4 tredje ledd jfr. pbl. § 21-5.  

 
11. Andre forhold 

Merknader: 
Krav til parkering ihh til gjeldende kommuneplan, se kommuneplanenes bestemmelse pkt. 
3.5. Detaljhandel 1,5 bil per 100m2 (BRA) 
 
Ett-trinns søknad, kommunen har ingen innvendinger mot dette.  
 
 
 



NO 964982597 MVA postmottak@froya.kommune.no www.froya.kommune.no 

 
 
 

 
12. Eventuelt/uavklarte forhold 

Forhåndsuttalelse fra plan vedr. dispensasjonssøknad: positiv/negativ? Hvem er 
høringspart? Se e-post. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Opplysninger og dokumentasjon som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak følger av SAK 
10 § 5-4, samt de opplysninger og dokumentasjon som er presisert nevnte i pkt. 11 i dette 
referat.  
 
      Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven 
 
Vedtak ants å bli fattet ……. uker etter at komplett søknad er mottatt/foreligger. 
 
Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av 
de enkelte parter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nabomerknader, merknader fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlig myndighet m.v. vil kunne føre til krav om endring av 
tiltaket, evt. endring av framdriften av tiltaket.  
 
Signert og godkjent referat skal vedlegges eventuell byggesøknad som senere innsendes.  
 
 
Sted, dato: 22.05.2019 - Sistranda 
 
Saksbehandler Andrea Øiahals Slungård 
 
Referat godkjent og kopi mottatt ………………………………tiltakshaver/ansvarlig søker 

 







    

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Arealdel av kommuneplan
Navn på plan

Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Vedlegg nr.

A-

Side 1 av 2

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Postnr. PoststedAdresse

Bygningsnr.

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

Vedlegg nr.

B –

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19 Kommunale vedtekter/
forskrifter til pblPlan- og bygningsloven med forskrifter Arealplaner

Vedlegg til Byggblankett 5174

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger Ja NeiPbl § 21-1

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

Tomtearealet

%-BYA

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler 

e. Beregnet tomteareal  (b – c) eller (b + d)

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler 

m2

m2

m2

Grad av
utnytting

–

=

Sett kryss for gjeldende plan

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU BRA

m2

m2

m2

m2–

=

U-grad

m2

m2

m2

=

+

BYA

m2% %

Bolignr. Kommune

Vegloven

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)
Redegjørelse i eget vedleggPbl § 31-2

Vedlegg nr.

B –

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon

BYA

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)***

Arealbenevnelser
f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan

(jf. a. og e.) m2

g. Areal eksisterende bebyggelse

i. Areal ny bebyggelse

k. Areal byggesak

%

m2

m2

m2

m2j. Parkeringsareal på terreng

–

+

=

BRA BRA

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2

m2m2

–

+

=

–

+

=

BTA

m2

m2

m2

m2

–

+

=

m2

m2

m2

m2

m2

–

+

=

BYA

h. Areal som skal rives

m2 m2 m2 m2 m2+ + + +

%m2

m. Areal matrikkelen = k – l – j

l. Åpne arealer som inngår i k

m2 m2

m2

m2

–

= = =

j. Parkeringsareal på terreng – –m2 m2Bygnings-
opplysninger
som føres i
Matrikkelen Boliger Boliger Boliger

m2 m2 m2

Annet Annet Annet
m2m2m2

Antall bruksenheter annet

Antall etasjer
Antall bruksenheter bolig

Redegjørelser Vedlegg nr.
D –

Vedlegg nr.

Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere*

**

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg***

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

Vedlegg nr.

D –

D –

– m2
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Nordfrøyveien 317 7260 Sistranda
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Kommunedelplan Sistranda

20/14: Sentrumsformål (BS1)
20/4: LNFR (L1), Kombinert formål sjø og vassdrag (FFNF)

200,00

6355.6

0.0

6355.6

12711

1259.0 1263.0

46.0 43.0

434.1 788.3

558.0 558.0

2205.0 2566.3

35.0 40.0

2
1

1



Side 2 av 2

Krav til byggegrunn  (pbl § 28-1)

Flom

(TEK17 § 7-2) JaNei

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

NeiOffentlig avløpsanlegg

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

NeiJa

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk
Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? NeiJa

Vann-
forsyning

pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

NeiJa

NeiJa

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: TerrengAvløpssystem

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

NeiJa

Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK?:

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og

fritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet.  Unntak:  Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgruppekode

Næringsgrupper – gyldige koder

H Transport og lagring
I Overnattings- og serveringsvirksomhet
J Informasjon og kommunikasjon
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L Omsetning og drift av fast eiendom
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N Forretningsmessig tjenesteyting
O Offentlig administrasjon og forsvar,

trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Løfteinnretninger

Heis

Løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau

Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C Industri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og

varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avløps- og

renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

NeiJa

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?
F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred

(TEK17 § 7-3) JaNei
Vedlegg nr.

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse: F –

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?
S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

F –

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

JaNei
Vedlegg nr.

F –

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

Q –

Hvis ja, må avklaring med berørte myndigheter/rettighetshaver være dokumentert

Ja Nei
Er det høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/
transformator i, over eller i nærheten av tiltaket? Vedlegg nr.

Q –

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Vedlegg nr.
Q –

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

Plassering av tiltaket

Vedlegg nr.

Q –

Trappeheis
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Vedlegg B-1 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda  
 
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
  19-0302/MMO 12.08.19 

 

 
Dispensasjonssøknad –  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.   
 
Vi søker herved dispensasjon fra to forhold tilknyttet hhv. Vegloven og Arealplan.     

 

Vegloven §29 

Tiltaket plasseres ved fv714. Minste avstand fra bygget til vegens midtlinje er under 50 m, og 

overskrider derfor krav til avstand fra fylkesveg i Vegloven. Det søkes dermed om dispensasjon fra 

byggegrense mot veg.  

 

Det er sendt søknad til Statens Vegvesen på dette forholdet, og det er følgelig gitt tillatelse (vedlegg I-

1) til plassering hvor minste avstand fra bygning til vegens midtlinje er minst 34 m.  

 

Planlagt plassering av tiltaket er valgt for å oppnå en naturlig forlengelse av eks. bebyggelse og er med 

på å frigjøre mest mulig plass sørvest for bygningen. Dette er areal som vil bli brukt til blant annet 

parkering og snuareal for brukere. Bygningen følger omliggende bebyggelse som også ligger innenfor 

50 m fra vegens midtlinje. 

 

Eksisterende avkjørsel fra Fv714 benyttes videre, og tiltaket antas å ikke føre til utvidet bruk av 

avkjørsel da eksisterende butikkvirksomhet flyttes til nytt tilbygg.  

 

Arealplan 

I Kommunedelplan for Sistranda (sist revidert 28.09.2018) er eiendommen 20/14 avsatt til 

Sentrumsformål, 20/4 til LNFR og område for ny utfylling i sjø befinner seg i FFNF. Se kartutsnitt på 

situasjonsplan (vedlegg D-1). Det planlagte tiltaket vil brukes til varehandel og kontorer, og bruken vil 

dermed være i strid med arealformålet LNFR og FFNF i kommunedelplanen.  

 



  
 

Vedlegg B-1 

På bakgrunn av eksisterende bygningsmasse på tomten, er det bestemmelsene for Sentrumsformål 

som er lagt til grunn for utforming av tiltaket. Dette tilsier en %-BRA på 200%, samt maksimal tillatt 

gesimshøyde på 13 m og mønehøyde på 16 m.  

 

En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god måte, 

samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til Sistranda 

sentrum. Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på noen måte, og 

fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon, ta kontakt med undertegnede.  

 

Vi håper dette går i orden.   

 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur  
 
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  
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From: Cathrine

To: Monica Moum

Cc: Sigrun;postmottak@froya.kommune.no

Subject: Innsigelse til nabovarsel ifbm tiltak på eiendommen gnr 20 bnr 14

Date: torsdag 11. juli 2019 21.36.58

Innsigelse til nabovarsel for tiltak på eiendom 5014-20/14

Viser til mottatt nabovarsel ifm eiendom gårdsbruk 20, bruksnr 14 med tiltakshaver Norgeshus v/ Monica
Moum, datert 27.06.2019. Denne innsigelsen kommer fra Cathrine S. Klevjer og Sigrun Sæther, som eiere av
naboeiendom med gårdsnr 20, bruksnr 11.

Tiltaket beskriver nytt tilbygg til eksisterende lagerbygg på det som beskrives somen sammenslåing av tomt
20/114 og 20/4.

Som eiere av nabotomten har vi følgende innsigelser;

Tiltaket innebærer en massiv utfylling i strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal på planlagt utfylling, men
anslås å være ca 800 m2 ut over eksiterende utfylling. Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om
dispensasjon fra arealplaner for utfylling innsjø og bygging i LNFR område» og videre at dette skal «hensyntaes
i prosessen med byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss anledning til å vurdere hva dette innebærer ift
gjeldende arealplan. For oss som naboer synes dette som en stor inngripen i strandsonen, og vil innebære athele
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå som et industriområde.

Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av tomten, der en beskriver en utfylling med kant med fyllingsfot 1
meter fra tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi ikke å være rimelig avstand til tomtegrense.

Videre angir tiltaket oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 meter. Med et areal på 18 x
22 meter vil dette fremstå som et dominerende bygg ift eksisterende bygningsmasse både på angjeldende tomt
og spesielt i forhold til mindre naust i strandlinja. Den massive bygningen vil også hemme dagensutsikt over
sjøen, spesielt gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9.

Bygget vil fremstå som dominerende med en høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 meter. Det er rimelig å
anta at tiltaket vil påvirke verdien av vår eiendom negativt.

Strandsonen anses som rekreasjonsområde. Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten til benytte dette
området til rekreasjon.

Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten av å bygge et så massivt næringsbygg i strandsonen.

Nabovarselet er sendt ut like før vår ferie startet. Vi har akkurat mottatt varselet og ser på dette som en relativt
stor endring i strandsonen nær vår eiendom. Vi ønsket i utgangspunktet å be om mer tid til å gi tilsvar, men når
vi prøvde å kontakte deres kontor fikk vi beskjed om at kontoret var stengt i uke 28, 29 og 30.

Bakgrunn for utsatt frist er at vi skal få anledning til en befaring på eiendommen i løpet av de nærmeste ukene.
Vi forbeholder oss retten til å begrunne innsigelsene nærmere etter at vi har vært på befaring på området.

Mvh
Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer

Sendt fra min iPad



From: Hallgeir Ivan Bremnes

To: Monica Moum

Subject: SV: Nabovarsel / innsigelse

Date: tirsdag 30. juli 2019 15.27.05

Hei,

Jeg finner ikke at det er slik høyde du beskriver, da det er lavere i vår reguleringsplan for
eiendommen ved siden. Rabben brygger, (THM Invest as)
Med forbehold om riktig tolkning, det jeg finner av siste kommunedelplan 31/5.18.er (4,3)(4,7)
Gesimshøyde maks 10 meter og 13 meter for møne høyde. Målt fra gjennomsnitt planert
terreng.
Gjeldende for Siholmen – Rabben.

Tegninger oppgir gesimshøyde 9,7 meter, så den er innen for hvis jeg oppfatter dette riktig?

Innsigelse:

Angående lagerbygg ved vei, så er dette 2 gangs søkt dispensasjon, og nå er muligheten åpnet
for å ordne en bedre løsning som er mindre trafikkfarlig og unaturlig bygg/fremtoning.
Jfr. KP punkt 1.8

Hallgeir Bremnes
Arbeidende styreleder
Grunder
Mob: +47 90158802
Mail: hallgeir@bremnesgruppen.no
Web: www.bremnesgruppen.no

Notice of confidentiality. Disclaimer.
The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the addressee and it is
sent in the strictest confidence, and may contain legally privileged information. If you have
received this e-mail in error you must preserve its confidentiality, and immediately advise the
sender. Should you have received this communication in error, please note that making use of
this information, forwarding it, copying it, or in anyway disclosing its content to any other
person, is strictly prohibited. It is the sole responsibility of the addressee to scan this e-mail and
any attachments for computer viruses or other defects. The sender does not accept liability for
any loss or damage of any nature, however caused, which may result directly or indirectly from
this e-mail or any file attached.



Fra: Monica Moum <monica.moum@norgeshus.no>
Sendt: 30. juli 2019 14:12
Til:  Hallgeir Ivan Bremnes <hallgeir@bremnesgruppen.no>
Emne: SV: Nabovarsel

Hei,

Viser til spørsmål ang. nabovarsel.

Tomten ligger i område regulert for Sentrumsformål, der reguleringsplanen har en maksimal
gesims-/mønehøyde på hhv. 13m/16m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Det planlagte tiltaket oppføres på samme kotehøyde som eksisterende lagerbygning. Tiltaket er
ikke en lagerbygning, men skal romme butikk og kontorer som vist i plantegninger. Status for
eksisterende lagerbygning ved veg er per dags dato at den blir stående.

Slik det opplyses om i nabovarselet, skal søkes om dispensasjon fra arealplaner og Vegloven.

Dersom du har innsigelser til nabovarselet, bes det om at disse oversendes snarest mulig.

Med vennlig hilsen

NORGESHUS AS
Monica Moum
Master i arkitektur

Tlf.: 488 85 821 – E-post: monica.moum@norgeshus.no

Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
Sentralbord: 815 73 500
www.norgeshus.no

Fra: Hallgeir Ivan Bremnes <hallgeir@bremnesgruppen.no>
Sendt: søndag 7. juli 2019 19.11
Til:  Monica Moum <monica.moum@norgeshus.no>
Emne: Nabovarsel

Hei,

Mottatt nabovarsel frankert 02.07.2019.

Ser at Gesims høyde oppgis til 9,7 meter, er dette i tråd med gjeldende planer. Mener det er
maks 8 meter gesimshøyde, 9 meter mønehøyde?
Bygges det på samme nivå som eksisterende bygg?
Eksisterende lager/bygg ved hovedvei, sak det fjernes nå når det bygges nytt lager?
Dette er vel en dispensasjon på dette bygget?

Hilsen



Hallgeir Bremnes
THM invest AS

Mob: +47 90158802
Mail: hallgeir@bremnesgruppen.no
Web: www.bremnesgruppen.no

Notice of confidentiality. Disclaimer.
The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the addressee and it is
sent in the strictest confidence, and may contain legally privileged information. If you have
received this e-mail in error you must preserve its confidentiality, and immediately advise the
sender. Should you have received this communication in error, please note that making use of
this information, forwarding it, copying it, or in anyway disclosing its content to any other
person, is strictly prohibited. It is the sole responsibility of the addressee to scan this e-mail and
any attachments for computer viruses or other defects. The sender does not accept liability for
any loss or damage of any nature, however caused, which may result directly or indirectly from
this e-mail or any file attached.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 20/14  

Arkivsaksnr.: 19/1754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 20 BNR 14 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK I LNF OG FFNF-

FORMÅL, RABBEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og 

planformålet FFNF i KDP, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med 

at lovens formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 

blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 

Vedlegg: 

Dispensasjonssøknad 

Merknad fra nabo 

Merknad fra nabo 

Situasjonsplan 

 

Saksopplysninger:   
KI Eiendommer AS søker om oppføring av tiltak og utfylling i sjø i områder som er avsatt til LNF 

og FFNF på Rabben, Sistranda. Utfyllingen i sjø omfatter et areal på ca. 1301 m2. Videre søkes 

det om dispensasjon for planering av område, anlegging av parkeringsplass og oppføring av nytt 

bygg tilknyttet eksisterende lagerbygning, i henhold til søknad og situasjonsplan. 

Det har tidligere vært behandlet en dispensasjon på samme område: I forbindelse med søknad om 

fradeling av eiendom ble det søkt dispensasjon. Saken ble behandlet som sak 187/19 i møte 

03.12.2019 i Formannskapet. 

Denne saken omhandler dispensasjon i forbindelse med byggesøknaden. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er ikke forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-

5. Det er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Kommentar fra Rådmann 

Sigrunn K. Sæther 
og Cathrine Sæter 

11.07.19 Tiltaket innebærer en massiv utfylling i 
strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal 

Merknadene inneholder 
de samme momentene 



Klevjer på planlagt utfylling, men anslås å være ca 
800 m2 ut over eksiterende utfylling. 
Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om 
dispensasjon fra arealplaner for utfylling 
innsjø og bygging i LNFR område» og videre 
at dette skal «hensyntaes i prosessen med 
byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 
anledning til å vurdere hva dette innebærer 
ift gjeldende arealplan. For oss som naboer 
synes dette som en stor inngripen i 
strandsonen, og vil innebære at hele 
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå 
som et industriområde. 
 
Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av 
tomten, der en beskriver en utfylling med 
kant med fyllingsfot 1 meter fra 
tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi 
ikke å være rimelig avstand til tomtegrense. 
Videre angir tiltaket oppføring av et nytt 
tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 
meter. Med et areal på 18 x 
22 meter vil dette fremstå som et 
dominerende bygg ift eksisterende 
bygningsmasse både på angjeldende tomt og 
spesielt i forhold til mindre naust i 
strandlinja. Den massive bygningen vil også 
hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt 
gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9. 
Bygget vil fremstå som dominerende med en 
høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 
meter. Det er rimelig å anta at tiltaket vil 
påvirke verdien av vår eiendom negativt. 
Strandsonen anses som rekreasjonsområde. 
Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten 
til benytte dette området til rekreasjon. 
Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten 
av å bygge et så massivt næringsbygg i 
strandsonen. 
 

som i merknaden som 
kom inn ifm søknad om 
fradeling. 
Dispensasjonssøknaden i 
fradelingsaken ble 
behandlet som sak 
187/19, 03.12.2019 av 
Formannskapet. 
Rådmannen anser derfor 
denne som allerede svart 
ut i behandling av sak 
187/19.  

THM Invest AS 
v/Hallgeir 
Bremmnes 

30.07.19 Innsigelse: Angående lagerbygg ved vei, så er 
dette 2 gangs søkt dispensasjon, og nå er 
muligheten åpnet for å ordne en bedre 
løsning som er mindre trafikkfarlig og 
unatrulig bygg/fremtoning. Jfr. KP punkt 1.8. 

Tiltaket som omtales er 
etter Rådmannens 
vurdering ikke en del av 
tiltaket som omsøkes. Da 
denne ikke er en del av 
søknaden, og de allerede 
har godkjenning kan ikke 
Rådmannen pålegge søker 
om å fjerne eller endre 
tiltaket. Merknaden tas til 
orientering.   

 

Søkers begrunnelse: 

Utdrag fra søknad.  



En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god måte, 

samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til Sistranda 

sentrum. Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på noen måte, og 

fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) 

Forkortelser og definisjoner: 

PBL – Plan- og bygningsloven 

KPA – Kommuneplanens arealdel 

KDP – Kommunedelplan 

LNF – Landbruk- natur og friluftsområde 

FFNF – kombinert formål i sjø – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke 

skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 

Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 følger 

det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli liggende 

som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike arealer skal i 

det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 

området til friluftsliv. 



Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 

skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

FFNF 

I FFNF-området langs sjøen og langs vassdrag og i sjø skal det tas særlig hensyn ferdsel, fiske, natur 

og friluftsliv. Søknadspliktige tiltak i henhold til PBL og som innebærer arealbruksendringer i 

områder avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF), kan ikke finne sted før området inngår 

i reguleringsplan. 

Hovedhensynet bak bestemmelsen er å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til områder av natur- 

og friluftsinteresser og hindre at områder som blir brukt til ferdsel og fiske blir nedbygd med 

enkeltinstallasjoner og tiltak som bidrar til privatisering av slike områder. 

 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Vurdering av naturmangfoldloven: 

Alle saker som berører natur og miljø skal 

vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens 

§§ 8- 12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket 

berører ikke spesielle økosystemer, flora eller 

fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter på 

rødlista, ei heller verneområder, nærområder til 

verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at 

prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

Rådmannens vurdering: 

Som angitt tidligere søkes det dispensasjon fra 

FFMF og LNF-formålet i KDP for Sistranda. 

Tiltaket vil medføre at områder som er registrert 

som fulldyrkajord i AR5 blir nedbygd, dette 

finner rådmannen veldig uheldig.  

Nasjonalt er det sterkt fokus på å hindre 

nedbygging og oppstykking av jord som er av en 

slik kvalitet at den kan nyttiggjøres, eller at den 

kan nyttiggjøres ved opparbeidelse, eller sette i 

stand jord som har blitt dyrket eller brukt til beite 

tidligere. Sammenlignet med andre landsdeler 

kommer Trøndelag uheldig ut når det gjelder å 

klare å holde dyrkamarka i hevd.  

Det er i LNF-områder generelt dele- og 

byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er 

tilknyttet stedbunden næring. Hovedhensynet bak 

arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne 

ferdsels- og friluftsinteresser, bevare landskaps- 

og jordbrukshensyn samt å bevare 

sammenhengende landbruksområder. Uheldig 

omdisponering eller fragmentering av 

landbruksområder og grøntstruktur skal unngås. 

Det tillates ikke tiltak som er privatiserende i 

områder av natur- og fritidsinteresse eller som er 

til hinder for adkomst til slike områder eller 

områder av allmenn interesse.  

Området regnes også av rådmannen som et 

område som er av stor natur- og fritidsinteresse. 

Det er i dag mulig å gå fra dette området og langs 

fjæra bort til Frøya kultur og kompetansesenter. 

Området er populært og brukes av barn og unge.  

Området gikk tidligere inn i det som tidligere var 

planlagt til Sistien. Prosjektet er ikke aktivt i dag, 

 
Figur 1: Tomtekart som viser utbyggingsplaner for området 

 

Figur 2: Utsnitt av KD. 

 

Figur 3: Utsnitt av AR5-kart. Området er registrert 

som fulldyrka jord. 



men KDP har avsatt areal til dette formålet i planen. 

Rådmannen er helt klar på at en dispensasjon fra LNF-formålet i KDP vil medføre omdisponering av 

dyrkajord og bygging i et område som er av natur- og friluftsinteresse og at hensynet bak denne 

bestemmelsen helt klart blir vesentlig tilsidesatt.   

Kommunens arealreserver skal forvaltes etter overordnet plan, med tanke på bærekraft og langsiktig 

planlegging. Det er derfor uheldig dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis tillatelse ved å 

innvilge dispensasjon. Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for se på 

muligheten til å regulere området. På bakgrunn av det overnevnte, og merknadene fra nabo, er det helt 

klart at tiltaket vil medføre at en dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette hensynet bak lovens 

formålsbestemmelse, § 1-1. 

Rådmannen er på generelt grunnlag positiv til at aktører ønsker å utvide, dette skaper en positiv 

utvikling i kommunen. Det er derimot ønskelig at en slik utvikling og utbygging skjer gjennom 

regulering, og ikke gjennom dispensasjon. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som 

begge må være oppfylt:  

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon innebærer en 

vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse.  

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt eller vurdert her er ikke ansett for å 

være relevant ved vurderingen av dispensasjonssøknaden. 

Konklusjon 

Rådmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon som omsøkt. Dersom planutvalget likevel vil gå imot 

rådmannens innstilling, må saken sendes på høring til følgende sektormyndigheter: Fylkesmannen i 

Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Kystverket. 
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SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 14 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK I LNF OG 

FFNF-FORMÅL, RABBEN  

 

Vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og planformålet FFNF i 

KDP, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for å se på  

muligheten til å regulere området. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 

DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK I LNF OG FFNF-

FORMÅL, RABBEN  
 

 

Formannskapet behandlet i møte 18.02.2020 sak 36/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og planformålet 

FFNF i KDP, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at 

lovens formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir 

vesentlig tilsidesatt. 

 

Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for å se på  

muligheten til å regulere området. 

 

Enstemmig. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. Forvaltningsloven §28. 

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet frem til vedkommende part, jfr. Forvaltningsloven §29. Klageinstans er Fylkesmannen i 

Trøndelag, klagen oversendes Frøya kommune for saksforberedelser. 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Espen Skagen 

Fagleder planavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode:  

GNR 20/14 

Arkivsaksnr: 

19/1754 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

36/20 Formannskapet 18.02.2020 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 20 BNR 14 BYGGESAK  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 36/20 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og planformålet FFNF i 

KDP, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for å se på  

muligheten til å regulere området. 

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og planformålet FFNF i 

KDP, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Utredning: 

Vedlegg: 

Dispensasjonssøknad 

Merknad fra nabo 

Merknad fra nabo 

Situasjonsplan 

 

Saksopplysninger:   

KI Eiendommer AS søker om oppføring av tiltak og utfylling i sjø i områder som er avsatt til LNF 

og FFNF på Rabben, Sistranda. Utfyllingen i sjø omfatter et areal på ca. 1301 m2. Videre søkes det 

om dispensasjon for planering av område, anlegging av parkeringsplass og oppføring av nytt bygg 

tilknyttet eksisterende lagerbygning, i henhold til søknad og situasjonsplan. 

Det har tidligere vært behandlet en dispensasjon på samme område: I forbindelse med søknad om 

fradeling av eiendom ble det søkt dispensasjon. Saken ble behandlet som sak 187/19 i møte 

03.12.2019 i Formannskapet. 
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Denne saken omhandler dispensasjon i forbindelse med byggesøknaden. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er ikke forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-

5. Det er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Kommentar fra Rådmann 

Sigrunn K. Sæther 
og Cathrine Sæter 
Klevjer 

11.07.19 Tiltaket innebærer en massiv utfylling i 
strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal 
på planlagt utfylling, men anslås å være ca 
800 m2 ut over eksiterende utfylling. 
Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om 
dispensasjon fra arealplaner for utfylling 
innsjø og bygging i LNFR område» og videre 
at dette skal «hensyntaes i prosessen med 
byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 
anledning til å vurdere hva dette innebærer 
ift gjeldende arealplan. For oss som naboer 
synes dette som en stor inngripen i 
strandsonen, og vil innebære at hele 
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå 
som et industriområde. 
 
Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av 
tomten, der en beskriver en utfylling med 
kant med fyllingsfot 1 meter fra 
tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi 
ikke å være rimelig avstand til tomtegrense. 
Videre angir tiltaket oppføring av et nytt 
tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 
meter. Med et areal på 18 x 
22 meter vil dette fremstå som et 
dominerende bygg ift eksisterende 
bygningsmasse både på angjeldende tomt og 
spesielt i forhold til mindre naust i 
strandlinja. Den massive bygningen vil også 
hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt 
gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9. 
Bygget vil fremstå som dominerende med en 
høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 
meter. Det er rimelig å anta at tiltaket vil 
påvirke verdien av vår eiendom negativt. 
Strandsonen anses som rekreasjonsområde. 
Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten 
til benytte dette området til rekreasjon. 
Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten 
av å bygge et så massivt næringsbygg i 
strandsonen. 
 

Merknadene inneholder 
de samme momentene 
som i merknaden som 
kom inn ifm søknad om 
fradeling. 
Dispensasjonssøknaden i 
fradelingsaken ble 
behandlet som sak 
187/19, 03.12.2019 av 
Formannskapet. 
Rådmannen anser derfor 
denne som allerede svart 
ut i behandling av sak 
187/19.  

THM Invest AS 
v/Hallgeir 
Bremmnes 

30.07.19 Innsigelse: Angående lagerbygg ved vei, så er 
dette 2 gangs søkt dispensasjon, og nå er 
muligheten åpnet for å ordne en bedre 
løsning som er mindre trafikkfarlig og 
unatrulig bygg/fremtoning. Jfr. KP punkt 1.8. 

Tiltaket som omtales er 
etter Rådmannens 
vurdering ikke en del av 
tiltaket som omsøkes. Da 
denne ikke er en del av 
søknaden, og de allerede 
har godkjenning kan ikke 
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Rådmannen pålegge søker 
om å fjerne eller endre 
tiltaket. Merknaden tas til 
orientering.   

 

Søkers begrunnelse: 

Utdrag fra søknad.  

En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god måte, 

samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til Sistranda sentrum. 

Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på noen måte, og fordelene 

med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) 

Forkortelser og definisjoner: 

PBL – Plan- og bygningsloven 

KPA – Kommuneplanens arealdel 

KDP – Kommunedelplan 

LNF – Landbruk- natur og friluftsområde 

FFNF – kombinert formål i sjø – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke 

skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det 

enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 
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Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 følger 

det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli liggende 

som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike arealer skal i 

det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 

området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 

skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

FFNF 

I FFNF-området langs sjøen og langs vassdrag og i sjø skal det tas særlig hensyn ferdsel, fiske, natur 

og friluftsliv. Søknadspliktige tiltak i henhold til PBL og som innebærer arealbruksendringer i 

områder avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF), kan ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

Hovedhensynet bak bestemmelsen er å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til områder av natur- 

og friluftsinteresser og hindre at områder som blir brukt til ferdsel og fiske blir nedbygd med 

enkeltinstallasjoner og tiltak som bidrar til privatisering av slike områder. 
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Vurdering av naturmangfoldloven: 

Alle saker som berører natur og miljø skal 

vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens 

§§ 8- 12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører 

ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. 

Tiltaket vil ikke true arter eller planter på rødlista, 

ei heller verneområder, nærområder til 

verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene 

bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

Rådmannens vurdering: 

Som angitt tidligere søkes det dispensasjon fra 

FFMF og LNF-formålet i KDP for Sistranda. 

Tiltaket vil medføre at områder som er registrert 

som fulldyrkajord i AR5 blir nedbygd, dette finner 

rådmannen veldig uheldig.  

Nasjonalt er det sterkt fokus på å hindre 

nedbygging og oppstykking av jord som er av en 

slik kvalitet at den kan nyttiggjøres, eller at den 

kan nyttiggjøres ved opparbeidelse, eller sette i 

stand jord som har blitt dyrket eller brukt til beite 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

  
Figur 1: Tomtekart som viser utbyggingsplaner for området 
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tidligere. Sammenlignet med andre landsdeler kommer Trøndelag uheldig ut når det gjelder å klare å 

holde dyrkamarka i hevd.  

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 

skal unngås. Det tillates ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse.  

Området regnes også av rådmannen som et område som er av stor natur- og fritidsinteresse. Det er i dag 

mulig å gå fra dette området og langs fjæra bort til Frøya kultur og kompetansesenter. Området er 

populært og brukes av barn og unge.  

Området gikk tidligere inn i det som tidligere var planlagt til Sistien. Prosjektet er ikke aktivt i dag, men 

KDP har avsatt areal til dette formålet i planen. 

Rådmannen er helt klar på at en dispensasjon fra LNF-formålet i KDP vil medføre omdisponering av 

dyrkajord og bygging i et område som er av natur- og friluftsinteresse og at hensynet bak denne 

bestemmelsen helt klart blir vesentlig tilsidesatt.   

Kommunens arealreserver skal forvaltes etter overordnet plan, med tanke på bærekraft og langsiktig 

planlegging. Det er derfor uheldig dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis tillatelse ved å 

innvilge dispensasjon. Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for se på 

muligheten til å regulere området. På bakgrunn av det overnevnte, og merknadene fra nabo, er det helt 

klart at tiltaket vil medføre at en dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette hensynet bak lovens 

formålsbestemmelse, § 1-1. 

Rådmannen er på generelt grunnlag positiv til at aktører ønsker å utvide, dette skaper en positiv 

utvikling i kommunen. Det er derimot ønskelig at en slik utvikling og utbygging skjer gjennom 

regulering, og ikke gjennom dispensasjon. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som 

begge må være oppfylt:  

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon innebærer en 

vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse.  

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt eller vurdert her er ikke ansett for å 

være relevant ved vurderingen av dispensasjonssøknaden. 

Konklusjon 

Rådmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon som omsøkt. Dersom planutvalget likevel vil gå imot 

rådmannens innstilling, må saken sendes på høring til følgende sektormyndigheter: Fylkesmannen i 

Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Kystverket. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Aimée Leistad Arkiv: GNR 20/14  

Arkivsaksnr.: 19/1754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

 

GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING, 

UTFYLLING I SJØ, RIVNING OG OPPFØRING AV TILBYGG -- 

DISPENSASJONSSØKNAD OG BYGGESØKNAD 

 

Forslag til vedtak: 

Klagene tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

Vedlegg:  

(Gamle) Kommuneplanens bestemmelser, 15. februar 2011.  

Gjeldende kommuneplan finner dere her 

Gjeldende kommunedelplan finner dere her  

Søknad om tillatelse til fradeling, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 26.november 2019 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 3.desember 2019 

Melding om vedtak, oversendt søker 12.desember 2019 

Klage, 20.desember 2019 

Kommunen etterspør klagebegrunnelse, 31. januar 2020 

Klage med begrunnelse, 28. februar 2020 

Innsigelser til nabovarsel, 11.juli 2019 

Søknad om tillatelse til tiltak, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 11.februar 2020 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 18.februar 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker 19.februar 2020 

Vedtak om avslag på byggesøknad, oversendt klager 27. februar 2020 

Klage med begrunnelse, 28.februar 2020 (samme som i sak 19/2131) 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

FMT- Fylkesmannen i Trøndelag 

FSK- Formannskapet  

HOAT- Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester  

KPA- Kommuneplanens arealdel 

KDP- Kommunedelplan 

LNF- Landbruks-, natur og friluftsområde 



 

Klagefrist og klageinteresse:  

Klagene er vurdert fremsatt rettidig, tiltakshaver er part i saken og har derfor rettslig 

klageinteresse, jf fvl §§ 29 og 2, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e.  

 

Saksopplysninger:  

Den 5. september 2019 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra bygge- og 

deleforbudet i LNF-området i Kommunedelplanen for Sistranda, samt fra forbudet mot tiltak 

langs sjø og vassdrag i pbl. § 1-8 for fradeling og sammenslåing av eiendom. I tillegg til 

søknad om tillatelse til fradeling/sammenslåing på eiendom med gnr. 20, bnr. 4 og 14.  

 

Samme dag mottok kommunen søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-

området i Kommunedelplanen for Sistranda, samt fra forbudet mot tiltak langs sjø og 

vassdrag i pbl. § 1-8 for utfylling av sjø, rivning av eksisterende naust og oppføring av tilbygg 

til eksisterende næringsbygg på eiendom 20/14 (4).  

 

Samtidig med dispensasjonssøknaden ble det oversendt en byggesøknad om tillatelse til 

utfylling i sjø, rivning av eksisterende naust og oppføring av tilbygg til eksisterende 

næringsbygg på eiendom 20/14 (4).  

 

Tiltakshaver er KI Eiendommer AS (Norgeshus AS). Søker ønsker å fradele en parsell av 

eiendom med gnr. 20, bnr. 4 og slå den sammen med eiendom med gnr. 20, bnr. 14. KI 

Eiendommer AS er hjemmelshavere til begge eiendommene. Hensikten bak delingen er 

utfylling i sjø og utbygging av næringsbygget som ligger på eiendom 20/14 i dag.  

Søknaden om dispensasjon for deling, og søknaden om tillatelse til deling er behandlet i 

kommunens sak 19/2131. 

 
Oversiktsbilde over eiendom 20/4 og 20/14 

Søknaden om dispensasjon for utfylling i sjø, rivning av naust og tilbygg, samt byggesøknaden 

for samme tiltak er behandlet i kommunens sak 19/1754. 

Tiltaket er nabovarslet jfr. Pbl. § 21-3. Det er innkommet merknader til saken fra Cathrine 

Sæther Klevjer og Sigrun Sæther hjemmelshaver gnr. 20, bnr. 11, datert 26.08.2019, samt fra 

Statens Vegvesen.   

 



Merknadene fra eierne av 20/11 knyttet seg i hovedsak til inngripen i strandsonen, at området 

vil fremstå som et industriområde, maksimal utnyttelse av tomten, fyllingsfot blir for nære 

tomtegrensen, høyde på bygg er for dominerende i forhold til eksisterende bebyggelse, 

forringelse av utsikt, redusering av naboeiendommers verdi, forringelse av strandsonen som 

rekreasjonsområde, hinder av allmenn ferdsel, samt fare for at strandsonen blir helt gjenbygd.  

Ettersom området er avsatt til LNF-formål, tar kommunedirektøren merknadene til 

etterretning.  

 

Merknadene fra Statens vegvesen, forvalter av Fylkesveg 714, datert 28.08.2019 går ut på 

bruk av avkjørsel og avstand til vei.  

Kommunedirektøren tar uttalelsen til etterretning.  

Søkers kommentar til merknader – Norgeshus, datert 05.09.2019:  
 

«Det påpekes i merknaden at areal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagt 

nabovarsel til søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en 

misforståelse.  

Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealet for tomtestørrelsen som søkes 

om sammenslåing med 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha et planert areal på ca. 

800 m2.  

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser ut i sjø 

skal føres vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt tomteareal fra 6.251 

m2 til 6.356 m2 som bemerkes av nabo.  

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger tilknyttet fradelingsaken, men 

gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme fells avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 

20/14 og av Rabben Marina, slik det kommer fram i tomtekartet (vedlegg D-3).  

Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser knyttet til fylkesvegene i 

Trøndelag, og at det i denne saken kreves en byggegrense på minimum 12 meter fra midten av 

fv.714. Dette gjelder også parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til grunn i søknad 

om tiltak som vedlegg D-1, viser parkering parallelt med fv. 714. Det opplyses herved at avstanden 

til midten av vegen er over 12 meter.  

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere.» 

 

Dispensasjonssøknaden er ikke forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5.  

 

Dispensasjonen for fradelingen ble behandlet i FSK den 3. desember 2019 (sak 187/19), hvor 

søknaden ble enstemmig avslått.  

Klage på avslaget ble oversendt kommunen 20.desember, med supplerende informasjon den 

28. februar 2020.  

 

Dispensasjonen for utfylling av sjø, rivning av naust og tilbygg til eksisterende næringsbygg 

ble behandlet i FSK den 18. februar 2020 (sak 36/20), hvor søknaden ble enstemmig avslått.  

Klage på vedtaket ble oversendt kommunen 28. februar 2020.  

27.februar 2020 ble også byggesøknaden for tillatelse til utfylling i sjø, rivning av eksisterende 

naust og oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg på eiendom 20/14 (4) avslått.  

 

Klage på avslaget ble oversendt kommunen den 28. februar 2020.  

Klage på alle tre vedtakene om avslag ble oversendt kommunen i samme klage den 28. 

februar.  

 



Den 5.mars 2020 blir kommunen kontaktet av Fylkesmannen i Trøndelag hvor de ber om å få 

oversendt dispensasjonsvedtaket i sak 19/1754. Dette blir oversendt samme dag.  

Ettersom alle søknadene og vedtakene omhandler samme tiltak og eiendom, samt at alle 

vedtakene er påklaget i samme klage, finner kommunedirektøren det hensiktsmessig å 

behandle klagen på disse to sakene sammen.  

 

Planstatus:  

Eiendom 20/4 som søkes slått sammen med eiendom 20/14, og hvor omsøkte tiltak ønskes 

utført på, befinner seg i et område som i kommunedelplanen for Sistranda (PlanID 

1620201508) er avsatt til LNFR- areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

I AR5 er eiendom 20/4 registrert som fulldyrket jord.  

Området i sjø som ønskes utfylt er i kommunedelplanen avsatt til kombinerte formål i sjø og 

vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (FFNF).  

 

Rettslig utgangspunkt og kommunedirektørens vurdering: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan 

oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr. fvl. § 33 andre ledd.  

 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «rettighetslov». Med dette menes at tiltakshaver har krav 

på å få tillatelse dersom det man søker om ikke er i strid med de materielle bestemmelser 

nedfelt i lov eller plangrunnlag, jf pbl § 21-4 første ledd.  

 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke 

som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som 

skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 

arealdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, 

kommunen og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende 

arealplan er et resultat av en omfattende prosess med stor medvirkning.  

 

Det er krav om detaljregulering før tiltak i alle områdene som nevnes i KPA §. 3.1. Formålet 

med denne bestemmelsen, og kravet om regulering, er at utvidelse og nyetableringer i disse 

områdene skal foregå på en kontrollert måte. 

 

I områder der to planer på samme nivå overlapper, er det planen med høyest detaljeringsgrad 

som gjelder fremfor den med lavest. I området disse to eiendommene befinner seg, er det  

Kommunedelplanen for Sistranda (planid: 1620201508) som er gjeldende plan.  

Kommunedelplanen er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder. 

 

Det følger av kommuneplanen § 25.1 at arealbruken i området styres av vedtatt 

kommunedelplan.  

 

Det følger av formålsbestemmelsene til pbl. at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i 

samsvar med lov, forskrift og planvedtak, jf. pbl § 1-1 3.ledd.  

 



Klage: 

Klager anfører at tiltaket er en naturlig utvikling av eksisterende eiendom og at avslag på 

dispensasjonssøknaden er et hinder for utviklingen av tiltakshavers virksomhet og at dette 

påvirker omsetningen, arbeidsplasser og virksomhetens eksistens.  

 

Videre anføres det at eiendom 20/14 er regulert til sentrumsformål, og at KPA gir en 

begrensning på utnyttelsesgraden på 200% BRA, men at omsøkte tiltak inkludert parkering 

og eksisterende bebyggelse kun medfører en utnyttelsesgrad på 40% BRA. (Det bemerkes at 

det ikke er i KPA det er bestemmelser som sier at utnyttelsesgraden er 200%, men i KDP pkt. 

4.3.) Og at dette er veldig lav utnyttelse i forhold til makskravet og ikke utmerker seg 

negativt sammenlignet med hva som ellers er tillatt i strandsonen i kommunen.  

Klager vurderer videre at de ikke ser behovet for å regulere området på nytt, slik kommunen 

har kommentert, da det vil være urimelig ettersom en reguleringsprosess er stor og dyr med 

tanke på et lite tilbygg med fotavtrykk i underkant av 440m2.  

 

Videre argumenterer søker med at det skal benyttes eksisterende vann- og avløpsrør. Disse 

skal forlenges over eiendommen og at tiltaket da ikke krever noe graving på annen manns 

tomt, samt at alle kostnader som gjelder prosjektets utførelse dekkes av utbygger og ingen 

kostnader vil falle på kommunen.  

 

Klager anfører at strandlinjen på eiendommen i dag ikke er særlig benyttet av allmennheten, 

og at eksisterende naust er med på å privatisere strandlinjen i området. Klager foreslår at 

planlagt fremtidig tursti langs vannkanten kan videreføres på utsiden av omsøkte tiltak, og at 

tiltaket derfor ikke medfører at området blir særlig mindre tilgjengelig for allmennheten.  

 

Det anføres at kommunen også er en myndighet som har mulighet til å gi dispensasjoner og 

klager ber om at denne muligheten benyttes i denne saken. En dispensasjon fra 

kommuneplanens arealformål vil bidra til å øke andelen næringslokaler, som er viktig med 

tanke på kommunens vekst de siste årene. Tiltaket er i tråd med annen bebyggelse som er 

oppført i tilsvarende områder på Sistranda og omegn. Det bes om at dette forholdet blir særlig 

tatt til vurdering da avslag på dispensasjonen hindrer den naturlige næringsutviklingen og vil 

stride mot kommunenes ytring i KPA om at det er behov for flere sentrumsnære 

næringsarealer for mindre etableringer.  

 

Avslutningsvis anfører klager at avslag på byggesøknaden i sak 19/1754 gitt 27. februar 2020 

ikke er gyldig, da klagefristen i dispensasjonssaken ennå ikke var gått ut da vedtaket om 

avslag i byggesaken ble gitt.  

På bakgrunn av dette hevder klager at det er flere fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon 

til omsøkte tiltak og ber om at anførslene tas til etterretning for ny vurdering av saken.  

 

Kommunedirektørens vurdering:  

Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til at private aktører tar initiativ til å bidra 

til utvikling av kommunen. Eiendommen hvor hoveddelen av omsøkte tiltak skal foregå (20/4) 

er imidlertid i KDP avsatt til LNFR- og Kombinert formål i sjø og vassdrag (FFNAF), samt at 

det er innenfor dele- og byggeforbudet i strandsonen jf. pbl § 1-8.  

 

Det følger imidlertid av St.mld. nr. 26 (2006-2007) at byggeforbudet skal håndheves strengt i 

strandsonen. Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvedtak. Eiendommen er avsatt til LNFR og nesten hele eiendommen er i 



tillegg registrert med fulldyrket jord. Planlagt utfylling i sjø er også, etter 

kommunedirektørens vurdering, av så stort omfang at det ikke anses forsvarlig å gi 

dispensasjon, men at slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en reguleringsplan, jf. KDP pkt. 

4.12.  

 

En utnyttelsesgrad på 200%BRA i området avsatt til sentrumsformål, gir ingen føring for 

lignende bestemmelser i LNFR-området, grunnet arealformålenes forskjeller. 

Utnyttelsesgradens størrelse har derfor ingen betydning for dispensasjonsbehandlingen.  

Ved vurdering om krav om reguleringsplan er urimelig, er det ikke bare tilbyggets størrelse 

som er avgjørende. Det er søkt om fradeling av tomt, sammenslåing av tomt, rivning, utfylling 

i sjø, samt oppføring av tilbygg. Tiltaket i sin helhet vurderes som stort.  

At et omsøkt tiltak ikke medfører noen kostnader for kommunen, vurderes ikke i en 

dispensasjonsvurdering.  

 

Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-områder er å bevare landskaps- og jordbrukshensyn, 

naturen og friluftsinteresser, samt sikre allmenn ferdsel. Kommunedirektøren mener det er 

positivt at tiltakshaver åpner for at eventuelt planlagt tursti kan legges rundt tiltaket, men at 

omsøkte tiltak helt klart vil medføre en ytterligere privatisering av strandlinjen i området.   

 

Kommunen er en myndighet som kan gi dispensasjoner, men denne adgangen er begrenset av 

pbl. § 19-2 annet ledd. Denne bestemmelsen inneholder to kumulative vilkår som må 

oppfylles. Første vilkår sier at hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse ikke må bli vesentlig tilsidesatt. Andre vilkår sier at fordelene med 

å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er 

kommunedirektørens vurdering at tiltenkte tiltak vesentlig vil tilsidesette arealformålene.  

 

Ettersom det første vilkåret ikke er vurdert oppfylt, ser ikke kommunedirektøren det 

hensiktsmessig å vurdere vilkår nummer to.  

 

Hovedregelen om enkeltvedtak er at de kan iverksettes så snart de er gyldig fattet, jf. 

regjeringens tolkningsuttalelse av 24.juni 2010, (ref. 201006105 EO KG/GUH).  

Det følger av pbl. § 1-6 iverksetting av tiltak bare kan iverksettes dersom de ikke er i strid 

med lovens bestemmelser med tilhørende forskrift, kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplan. Videre følger det av pbl. § 20-2 1.ledd der det kreves dispensasjon, kan ikke 

tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.  

 

Dispensasjonssøknadene ble avslått hhv. 3. desember 2019 og 18. februar 2020.  

 

Byggesøknaden er dermed ikke i tråd med plan og kan derfor ikke godkjennes.  

 

Konklusjon:  

Kommunen er forpliktet til å følge strategi for differensiert strandsoneforvaltning som sier 

man skal samlokalisere inngrep i strandsonen og at det ved vurdering av dispensasjoner skal 

legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, og terskelen for å gi dispensasjon 

skal være særlig høy.  

 

Selv om man innvilger dispensasjon fra et planformål, endrer ikke områdets planformål seg. 

Planformålet kan kun endres gjennom reguleringsplan eller ved rullering av kommunedelplan.  

 



Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket vesentlig tilsidesetter planformålet, og det 

kan dermed ikke gis dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 2. ledd.  

 

Kommunedirektøren finner at avslaget på byggesøknaden av 27. februar 2020 er gyldig.  

 

Klagene tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

 

 



Postadresse  Telefon Bankgiro  

Postboks 152,7261 Sistranda  72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

Norgeshus AS 

Monica Moum 
Postboks 161 

7223 MELHUS 

   
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 AILE/2062                   19/1754 GNR 20/14 Sistranda, 27.02.2020 

 

 

GNR 20 BNR 14 AVSLAG  
 

Saken er behandlet som sak nr.  50/20 etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for allmenne- og 

tekniske tjenester. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak i rammesøknad er mottatt her 5. september 2019.  

 

Eiendom:  Gnr. 20 Bnr. 14 

Tiltakets art:  Vesentlig terrenginngrep, tilbygg/påbygg/underbygg 

Tiltakshaver:  KI Eiendommer 

Ansvarlig søker:  Norgeshus AS orgnr: 948490412 v/ Monica Moum 

 

Rettsgrunnlag: 

Saken er behandlet etter plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter.  

 

VEDTAK: 

I medhold av pbl. § 21-4 gis det avslag på søknad om tiltak som omsøkt. Omsøkte tiltak er i 

strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven, jf pbl § 1-6 annet 

ledd.  

 

Planstatus: 

Tiltaket omfattes av kommunedelplan for Sistranda planid: 1620201508 og befinner seg i et 

området som er avsatt til LNFR og FFNF .  

Tiltaket er ikke i tråd med arealformålet fastsatt i plan og dette utløser krav om 

dispensasjonsbehandling. Det er ikke gitt dispensasjon fra bygge- og dele forbudet i LNFR-området 

og planformålet i FFNF i vedtak av 18.februar 2020 fattet av Planutvalget.   

 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER: 

 

Myndighet: 

Saken er behandlet som sak nr. (50/20) etter delegert myndighet fra Hovedutvalget for tekniske og 

allmenne tjenester 

 

Ved henvendelser i tilknytning denne sak bes det om at referanse 19/1754 benyttes.  

 

 



Postadresse  Telefon Bankgiro  

Postboks 152,7261 Sistranda  72 46 32 00 4312.15.29999  

 

 

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven § 28. 

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet frem til vedkommende jfr. forvaltningsloven § 29.  

 

Klagen sendes til underinstansen, her kommunen ved Hovedutvalget for tekniske og allmenne 

tjenester for behandling. Klageinstansen er her Fylkesmannen i Trøndelag.  

 

Rett til innsyn: 

Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.  

https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/ 

 

Har du spørsmål? 

Spørsmål kan rettes til byggesakskontoret. Byggesakskontoret har åpningstid mandager og 

torsdager kl: 10.00-14.00. 

 

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: 

postmottaket@froya.kommune.no.  

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Aimee Leistad 

Fagleder Byggesak 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 



  
 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda  
 
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
19/2131 og 
ËSSK/1921 

31.01.2020 og 
19.02.2020 

19-0302/MMO 27.02.2020 

 

 
Klage på vedtak –  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.   
 
 

Det er mottatt avslag på dispensasjonssøknad for oppføring av bygning og fradeling av eiendom i LNF-
område og planformålet FFNF i KPD. Det ble gitt klageadgang i fire uker fra brev mottatt 31.01.2020, 
likeså tre uker fra brev mottatt 19.02.2020.  
Som ansvarlig søker hos Norgeshus AS oversender jeg på vegne av KI Eiendommer AS med dette 
brevet herved klage på vedtakene. 
 
Bygge- og deleforbud i LNF-område og planformålet FFNF i KPD. 
Vedtakene som ligger til grunn for denne klagen beskrives ovenfor som avslag på dispensasjon for 
oppføring av bygning og fradeling av eiendom i LNF-område og planformålet FFNF.  
 
Naturlig utvikling 
Tiltaket som omsøkes gjelder tilbygg på eksisterende bebyggelse i område for sentrumsformål, hvorav 
tilbygget befinner seg i LNF/FFNF-område, samt fradeling/sammenslåing av eiendommene i samme 
arealformål. Se oversikt i situasjonsplan (Vedlegg D-1). Tilbygget vil bli brukt til varehandel og 
kontorer, slik eksisterende bebyggelse brukes i dag. Vi ser på tiltaket som en naturlig utvikling av 
eksisterende eiendom, og vil fremme at et avslag på dispensasjonssøknad vil være et hinder for 
utviklingen av virksomheten, både når det gjelder omsetning, arbeidsplasser og eksistens. 
 
Utnyttelse og regulering 
Eiendommen 20/14 som i dag er bebygd er regulert til sentrumsformål. Ved område for 
sentrumsformål gir KPA en begrensning på utnyttelse %-BRA lik 200%. Det omsøkte tiltaket tilsvarer 
omtrent 1/3 av eksisterende bebyggelse på eiendommen. Tiltaket medfører sammen med parkering 
og eksisterende bebyggelse, en %-BRA på kun 40 %. Dette beskriver en spesielt lav utnyttelse iht. 
kravet, og utmerker seg ikke negativt i forhold til hva som ellers er tillatt i strandsonen på Frøya. 
Vi ser heller ikke behovet for å regulere området på nytt, slik det ytres en mening om i brevene. En 
regulering virker å være urimelig i dette tilfellet, da det er snakk om å gå inn i en stor og fordyrende 
reguleringsprosess for et lite tilbygg med fotavtrykk i underkant av 440 m2. 
 
 
 



Infrastruktur og strandlinje
Det omsøkte tiltaket benytter eksisterende avkjørsel fra hovedvegen, og det er gitt tillatelse fra
Vegvesenet vedrørende avstand fra vegen. Det benyttes også eksisterende vann- og avløpsrør som
tilhører eiendommen i dag. Disse forlenges over til det omsøkte tiltaket, og det kreves dermed ingen
graving på annens eiendom. Dette betyr at alle kostnader som gjelder prosjektets utførelse dekkes av
utbygger, ingen kostnader vil falle på kommunen.

Slik strandlinjen på eiendommen oppleves i dag blir den ikke særlig benyttet av allmennheten. På
eiendommen 20/4 står det i dag et naust som er med på å privatisere strandlinjen i dette området.
Plankartet er merket med framtidig tursti langs vannkanten (nedenfor forsterket med blåstiplet linje).
Denne er lagt på utsiden av eksisterende bebyggelse på 20/14, og vi ser det på som en god løsning å
videreføre denne på utsiden av omsøkte tiltak. Vi ser dermed ikke tiltaket som en faktor som gjør
området spesielt mindre tilgjengelig for allmenheten.

Figur 1 Utsnitt fra plankart KPA–blåstiplet linje viser fremtidig tursti

Vi ber om at disse forholdene tas til vurdering for avslag på dispensasjonssøknaden, og ber om
godkjenning av tidligere innsendte dispensasjonssøknader. Kommunen er også en myndighet som har
mulighet til å gi dispensasjoner, og vi ber om at denne muligheten benyttes i dette tilfellet.

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

I anledning saken vises det til planforslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Planen har status
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning og ikrafttredelsesdato 21.10.2019.

Slik plankartet viser ligger hele eiendommen i arealformål for Bebyggelse og anlegg.

Figur 2Utsnitt fra KPA 2018-2030



  
 

Som vi er inne på i tidligere innsendt dispensasjonssøknad vil en dispensasjon fra 
kommunedelplanens arealformål bidra til å øke andelen næringslokaler, som er viktig med tanke på 
veksten som har vært i kommunen de siste årene. Dette i tråd med annen bebyggelse som er oppført 
i tilsvarende områder på Sistranda og omegn. Vi ber om at dette forholdet blir tatt særlig til vurdering 
da det i KPA 2018-2030 også ytres behov om sentrumsnære næringsarealer for mindre etableringer. 
Avslag på søknad om dispensasjon hindrer naturlig næringsutvikling og vil stride imot det kommunen 
selv skriver om næringsutvikling i kommunen. 
 
 
Avslag på søknad om tillatelse til tiltak i rammesøknad (Deres referanse: AILE/2062) 
Det ble den 27.02.2020 mottatt avslag på søknad om tillatelse til tiltak i rammesøknad. Det vises til 
søknad om vesentlig terrenginngrep og tilbygg. Ettersom klageadgang som gjelder avslag på oppføring 
av tiltak i LNF-område gjelder i tre uker fra 19.02.2020 anser vi ikke dette avslaget som gyldig, og ber 
om at dette brevet hensyntas. 
 
 
 
På bakgrunn av det som skrives ovenfor er det etter vår vurdering flere fordeler enn ulemper ved å gi 
dispensasjon til oppføring av bygning og fradeling/sammenslåing av eiendommer. Vi ber om at 
punktene i dette brevet gjennomgås og tas til etterretning for ny vurdering av tidligere innsendte 
dispensasjonssøknader. 
 
Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon, ta kontakt med undertegnede.  

 
Vi håper dette går i orden.   
 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur, ansvarlig søker  
 
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  
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Med vennlig hilsen 
 
NORGESHUS AS 
Monica Moum 
Master i arkitektur 
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MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Situasjonsplan

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-0302

ARK-2-0-01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:
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A3MM O 08.08. 1 9
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Nordfrøyveien 31 7

Sistranda
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788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m ²

20/1 4Frøya

MM

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 500, 1 : 2000

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.
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Situasjonsplan1 :500 Tiltak iht. arealplan1 :2000

VEDLEGG D1Tomtegrense

Byggegrense

Omriss bygg

Takflate

Rives

Innkjørsel

Utnyttelse
Samlet tomteareal 20/14 + 20/4 + utfylling: 6355,6 m 2

BRA ny bebyggelse: 788,3 m 2

BYA ny bebyggelse: 434,1 m 2

BRA eksisterende: ca. 1263 m 2

hvorav varehandel/lager: ukjent, antar ca. 1220 m 2

hvorav naust: ca. 43 m 2 (rives)
BYA eksisterende: ca. 1259 m 2

hvorav varehandel/lager: ca. 1100 + 113 m 2

hvorav naust: ca. 46 m 3 (rives)

Eksisterende parkering: 19 stk a 18 m 2 = 342 m 2

Ny parkering: 12 stk a 18 m 2 = 216 m 2

Totalt parkeringsareal: 558 m 2

Situasjon etter tiltak:
Totalt BRA (bebyggelse + parkering) = 2566,3 m 2 = 40% BRA
Totalt BYA (bebyggelse + parkering) = 2205 m 2 = 35% BYA

Parkering
Krav til 1,5 plasser pr. 100 m 2 BRA kontor/varehandel.
Tiltaket krever totalt 31 parkeringsplasser, hvorav 12 nye.

Sikring mot fall
Ved nivåforskjeller over 0,5 m med hardt underlag skal det sikres mot fall. Det må
sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader
forebygges.

N
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BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRØYA
KOMMUNE.

1. RETTSVIRKNING
Med hjemmel i PBL § 11-6.

Kommuneplanens bestemmelser og arealbruk gjelder foran eldre planer.
Kommuneplanens arealdel omfatter hele Frøya kommune sitt sjø og landareal.
Revisjonen omfatter kommuneplanens arealdel fra 2001, Kystsoneplanen fra 1999,
Kommunedelplanene for Hamarvik/Flatval 30.08.01, Nordskag Kverva 29.03.01,
Leirvika Bonenget 27.11.02, Sandvika Klubben Gurvikdalen 26.06.00, Dyrøya
30.06.05, Titran 26.10.00, Nesset/Dyrvik 29.03.01, Uttian 29.03..2001, Mausund
04.03.03, Sula 27.01.04, Bogøya 27.09.07.
Følgende Strandsoneplan innarbeides i kommuneplanen: Fillingsnes øst.
Følgende reguleringsplan innarbeides i kommuneplanen: Ottervika

2. HENSYNSSONER.
Gitt med hjemmel i PBL § 11-8.

a) Det er innført hensynssone for restriksjonsområder for drikkevannskildene
Restriksjoner for drikkevannskilder gjelder for alle tiltak innenfor sonene.
Gjelder hensynssoner:

1. Kirkdalsvatnet
2. Hammarvatnet.
Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan
påvirke vannkvaliteten.
Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot fradeling og oppføring av bolig-
ervervs- og fritidsbebyggelse.

For Hammarvatnet gjelder også hensyn som viktig kulturmiljø.

c) Hensynssone for bevaring av naturmiljø:
3. Hensynssone for Froan naturreservat og landskapsvernområde:

Fylkesmannen har forvaltningsmyndigheten i området. Det tillates ikke tiltak
som er i strid med verneforskriften eller tiltak som forringer verdiene som ligger
til grunn for vernet i Froan.
4. Stormyra naturreservat.
5. Vassholmen naturreservat. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet.
Vern av sjøfugl.

c) Hensynssone bevaring av kulturmiljø:
6. Halten: Forslag til bebyggelsesplan for Halten fra 2003 skal legges til grunn for

behandling av byggesaker i hensynssonen. Temakart
7. Rottingen
8. Vågøya
9. Heia, Titran.

d) Hensynssone for framtidig vindmøllepark. 10:
Tiltak innenfor denne sonen skal ikke være til hinder for framtidig bygging av

vindmøller. Hensynssonen gjelder fram til konsesjonsbehandlingen er avgjort.
Dersom konsesjon blir gitt, vil hensynssonen måtte erstattes av reguleringsplan
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for tiltaket. Dersom konsesjon ikke blir gitt, opphører hensynssonen og planformål
i plankartet blir gjeldende.

d) Hensynssone områder båndlagt i påvente av reguleringsplanlegging:
11. Utbyggingsområdet Sørøyan
12) Skarpneset
13) Kverva boligområde.

f) Hensynssone der gjeldende reguleringsplan fortsattskal gjelde. I denne sonen
gjelder reguleringsplan angitt med planident.

3. GENERELLE BESTEMMELSER TIL PLANEN:
Gitt med hjemmel i § 11-9. Gjelder hele Frøya kommune.

3.1. Krav om reguleringsplan før tiltak: § 11.9.1.
Gjelder i følgende områder avsatt til byggeområder i kommuneplanen:
Til boligformål Utbyggingsområde bolig(UB):
Hamarvik /Flatval;UB1,UB2, UB14,UB15,UB16.
Dyrvik/Nesset:UB3,UB4,UB5,
Stølan/Svellingen; UB6
Dyrøya: UB8,UB9,
Valen: UB11
Nordskag/Kverva: UB7.
Til utbyggingsformål fritidsbolig: (UF)
Hallaren :UF 24 og Stølan UF 23
Til utbyggingsformål bolig og fritid: (UBF)
Mausund: UBF 21,UBF 22, UBF 26, UF 26
Bogøya: UBF 20,UBF19,
Sula: UBF 17, UBF18

Til komplett materiale for reguleringsplan kreves plan for tekniske anlegg som vann,
avløp og veg.

3.2. Utbyggingsavtaler: § 11.9.2.
Frøya kommune vil vurdere å inngå utbyggingsavtalermed private for å sikre
opparbeiding og ferdigstillelse av byggeområder forbolig, næring og infrastruktur.
Det kan kreves utbyggingsavtaler for planlegging og utbygginger av næringsområder
og boligområder.
Utbyggingsavtaler kan inneholde avtale om fordeling av utgifter til teknisk
infrastruktur, opparbeiding av friområder, gang-og sykkelveger med mer som er
nødvendig for utbygging i et område. Vedtak om utbyggingsavtale gjøres i
forbindelse med reguleringsprosessen.

3.3. Bestemmelser om utslipp av sanitært avløpsvann:
PBL § 11.9.3.



Dato: 15.02.11 3

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEINNDELING AV FRØYA KOMMUNE JAMFØR
FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAP 12, §§ 12-8 – 12-9

1. Virkeområde
Bestemmelsen gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter,
turistbedrifter og liknende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For
virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder dette bare dersom det er
innlagt vann.

2. Områdeinndeling vist i Temakart bestemmelser om avløp.
a) Følsomt område:

Drikkevannskildene Kirkdalsvatnet og Hammarvatnet med tilhørende
lokalt nedbørsfelt. – Hensynssone i plankartet.
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-8 punkt b) i
Forurensningsforskriftens kap. 12

b)Normalt område:
Alle ferskvannsforekomster i Frøya kommune og alle andre land- og
vannområder som ikke kommer innenfor a) eller c).
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-8 punkt c) i
Forurensningsforskriftens kap. 12.

c) Mindre følsomt område:
Kystfarvann med tilstrekkelig dybde (minimum 2 meter under laveste
vannstand) og tilstrekkelig vannutskifting.
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-9 i
Forurensningsforskriftens kap. 12.

Kommuneplanen kartfester Frøya kommunes inndeling i følsomt, normalt og
mindre følsomt område. Temakartet gir en illustrasjon av områdeinndelingen
og minimums krav til renseeffekt. Lokale forhold kan resultere i strengere krav
til renseeffekt.

3. Forhold til eksisterende utslipp
Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av
forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt
gjeldende.
Utslipp etablert før 1. januar 2007) og som det på tidspunkt for etablering ikke
måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er
fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme
at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.

4. Avvikende krav
Med hjemmel i Forurensningsforskriftens kap. 12 § 12-5 kan Frøya kommune
fastsette krav som fraviker bestemmelsene i §§ 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11,
12-12 og 12-13. Det vises til egen veileder fra Frøya kommune.

3.4. Rekkefølgekrav: § 11.9.4.
Lekeplasser og uteoppholdsarealer skal ferdigstilles samtidig med ferdigstilling av
veger og annen infrastruktur.
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3.5. Krav til areal for lekeplasser og uteoppholdsarealer: § 11.9.5.
I reguleringsplanlegging og ved søknad om tiltak skal byggeområder disponeres og
nye bygg utformes slik at det oppnås gode private og felles utearealer. Alle
boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av tilstrekkelig størrelse og
kvalitet i samsvar med følgende areal- og kvalitetskrav:
Privatareal:
Minimum 6 m2 pr boenhet for leilighetsbygg og blokkbebyggelse.
Minimum 30 m2 pr boenhet for annen type bebyggelse.
Fellesareal (minimumsareal pr boenhet ved 4 eller flere enheter):
25 m2 for leilighetsbygg og blokkbebyggelse.
50 m2 for annen type bebyggelse.
Arealene skal tilrettelegges for allsidig lek og andre aktiviteter, for ulike
brukergrupper, til ulike tider på året.
Arealene skal ha en skjermet plassering med gode sol- terreng- og miljøforhold.
Terrenget skal ingen steder være brattere enn 1:3.
Arealene skal ha trafikksikker og tydelig adkomst direkte fra boligområdene de
tilhører. Det skal dokumenteres tilfredsstillende parkeringsareal.

Frøya kommune har følgende norm for parkeringsareal:
Enebolig,småhus: 3 biler pr. leilighet
Rekkehus: 2 biler pr.leilighet
Hybel/Hybelbygg: 1 bil pr.hybel
Kirke, kino,teater forsamlingshus: 0,5 bil pr.sittteplass
Forretningsbygg:
Detaljhandel: 1,5 bil pr.100m2
Varehus: 3,0 bil pr 100m2
Kontor: 1,5 bil pr 100m2
Skoler:
Barnehage/barneskole: 0,6 bil pr. ansatt
Videregående skole 0,6 bil pr.ansatt og 0,4 bil pr.elev over 18 år.
Industri:
Verksted: 1,2 bil pr 100m2
Lager: 0,5 bil pr.100m2
Hotell/gjestgiveri: 1,0 bil pr.rom og 0,5 bil pr.ansatt
Restaurant,kafè, gatekjøkken,kiosk: 0,3 bil pr.sitteplass
Idrettsanlegg: 0,5 bil pr tilskuer og 0,3 bil pr.ansatt
Sykehus/sykehjem: 0,3 bil pr.sengeplass og 0,6 bil pr.ansatt
Bensinstasjon: min.12 bil for service og minst 6 bil for tanking

3.6. Krav om tilgjengelighet for alle.
Offentlige bygg, næringsbygg og leilighetsbygg skal vise tilfredsstillende
tilrettelegging for universell utforming. Utforming vises i henhold til bestemmelser i
teknisk forskrift.

3.7. Miljø, estetikk.
Der det etter kommunens vurdering er eksisterende, bevaringsverdige bygningsmiljø
kan det kreves at ny bebyggelse skal tilpasse seg dette. Dette kan gjelde både
sjøhusbebyggelse, bolig-/fritidsbebyggelse og annen bebyggelse.
Før ombygging eller riving av eldre SEFRAK registrerts bygninger godkjennes kan
det kreves at det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet (fylkesantikvar).
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3.8. Kulturminner: PBL § 11.9.7.
Alle inngrep/tiltak skal undersøkes mht kulturminner før tillatelse til tiltaket blir gitt.
Kjente registrerte kulturminner er avmerket i plankartet.
Slettringen, Vingleia, Sula og Halten fyrstasjoner er fredet.
Hallaren, Titran og Sauøya kirkesteder er viktige kulturminner.

3.9. Byggegrenser i Strandsonen.PBL§11.9.6.
(Unntak fra PBL § 1.8).

Det er innført differensiert strandsoneforvaltning i hele kommunen.

For byggeområder og LNF med tillatt spredt bygging gjelder byggegrenser som
varierer fra 0-100 m fra sjøen.

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.

Nauster 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.
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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.

3.11. Miljø.
Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand ut over eget behov til
husbruk, er ikke tillatt.

3.12.
Hus på flytende konstruksjoner som flytekaier er bare tillatt i tilknytning til
akvakulturanlegg.

4. BESTEMMELSER TIL BESTEMTE AREALFORMÅL.
Gitt med hjemmel i PBL § 11-10.

4.1. BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL§ 11-7, 1.

4.1.1. Byggeområde sjøhus/naust (Annen type bebyggelse og anlegg):

Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.
Maksimal tomtestørrelse er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 meter.

4.1.2. Byggeområde for bolig.
I områder avsatt til byggeområde bolig, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes før
området inngår i en detaljreguleringsplan. Gjelder områdene:
Hamarvik /Flatval;UB1,UB2, UB14,UB15,UB16.
Dyrvik/Nesset:UB3,UB4,UB5,
Stølan/Svellingen; UB6
Dyrøya: UB8,UB9,
Valen: UB11
Nordskag/Kverva: UB13 og UB7.
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I områder avsatt til byggeområde bolig der det ikke er krav om reguleringsplan tillates
oppført boliger. Hvert bygg kan inneholde 2 boenheter. Dette er områder med
eksisterende boliger, og der det tillates fortetting.
I områder hvor det ikke kreves detaljreguleringsplan skal nybygg /tilbygg gis en god
estetisk utforming og underordne seg den stedlige byggeskikk på en god måte.
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig. Bygg skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår
silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.

For all boligbebyggelse skal det dokumenteres at behovet for lekeplasser og
tilstrekkelige utearealer er dekket innenfor rimelig avstand eventuelt i nærliggende
områder. (Bestemmelsene 3.5.)
Byggesøknad skal vise tilfredsstillende tekniske løsninger og vise tilfredsstillende
adkomst.

4.1.3. Byggeområde fritidsbolig.

Innenfor området byggeområde fritidsbolig kan det ikke iverksettes søknadspliktig
tiltak før området inngår i reguleringsplan.
Gjelder områdene:
Hallaren :UF 24 og Stølan UF 23
Til utbyggingsformål bolig og fritid: (UBF)
Mausund: UBF 21,UBF22, UBF 26
Bogøya: UBF 20,UBF19,
Sula: UBF 17, UBF18.

I områder avsatt til byggeområde fritidsbolig tillates oppført fritidsboliger dersom
tiltaket kan vise tilfredsstillende adkomst og parkering, og bygget underordner seg
landskapet og tilpasser seg eksisterende bebyggelse.
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største
tillatte BYA er 25 %.

4.1.4. Byggeområde fritids- og turistformål:

Innenfor område avsatt til fritids- turistformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig
tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan.
I arealkategori område for sjøtilknytta turisme, skal følgende bestemmelser gjelde:
Ved utforming av reguleringsplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og
beskrives særskilt.
Det settes strenge krav til infrastruktur i reguleringsplaner for turisme/reiseliv, bl.a.
skal turstier for allmenn benyttelse planlegges og opparbeides.
Sjøtilknytta reiseliv skal ikke være til hinder for utvikling av småbåthavn med
nødvendig infrastruktur for området/grenda.
Sjøtilknytta reiseliv skal baseres på bærekraftig bruk av naturressursene i området.

4.1.5. Byggeområde næringsbebyggelse:

Næringsområde Leirvik eksisterende.
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Næringsområde Bonenget eksisterende.
Næringsområde ’Dyrøy nord slipp’ eksisterende.
Næringsområde Dyrøy trelast eksisterende.
Næringsområde ved Dyrøy fergeleie eksisterende.
Næringsområde Måsøyvalen- inngår i område med krav til reguleringsplan-
Næringsområde Hestøya , Uttian eksisterende.
Næringsområde Meløya, Uttian eksisterende
Næringsområde Valen eksisterende.
Vikasundet Tangfabrikk eksisterende.
Næringsområde Dyrvik eksisterende.

Innenfor næringsområder er det tillatt med bygg på inntil max mønehøyde 12 m.
Nye næringsbygg ved sjø skal ligge på kote +3.0 o h.
Ved søknad om ny virksomhet, nye bygg, utvidet virksomhet innenfor
næringsområder skal det dokumenteres godkjent adkomst og tilfredsstillende
parkering for ansatte og besøkende.
Innenfor områder avsatt til næring kan det tillates nybygg/tilbygg og ominnredning til
næringsvirksomhet. Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere evt utslippssøknad,
støy og annen forurensing i forhold til omgivelsene
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig.

Innenfor områder avsatt til næringsformål, der det i området inngår areal for
massetak, kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før det er levert godkjent
uttaksplan og plan for istandsetting etter avsluttet uttak.
Uttaksperiode skal være tidsavgrenset. Det skal utarbeides godkjent sikringsplan
både for uttaksperioden og etter avslutning.
Det tillates ikke ytterligere utfyllinger i sjø uten at det er vist godkjenning etter havne-
og farvannsloven og kulturminnemyndigheter.

4.1.6. Byggeområde forretning:

Innenfor området kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før området inngår i
detaljreguleringsplan. For forretningsbygg skal detutarbeides utomhusplan som viser
adkomst, parkering, gangadkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede – krav
om universell utforming.

4.1.7. Byggeområde offentlig formål:
Omfatter barnehager, skoler, offentlige kontorer og bygg til allmennyttige formål som
grendehus og kulturhus. Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell
utforming, parkering, adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel.

4.1.8. Byggeområde grav og urnelund:
Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering,
adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel

4.1.9. Byggeområde idrettsanlegg:

Det tillates oppført bygninger og tilhørende med nødvendige funksjoner
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Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering,
adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel.

4.2. BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR § 11-7, 2.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-10.

4.2.1.Underformål: Havn :

I arealkategori havneområder, skal følgende bestemmelser gjelde.
I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for
betjening av skipstrafikken og andre transportmidler samt parkering.
Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan dersom det ikke endrer
eksisterende transportnett og det ikke er i strid med annet lovverk.

Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at
eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet
til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt.

4.3. BESTEMMELSER TIL GRØNNSTRUKTUR § 11-7,3.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-10.

4.3.1. Turveg:
Arealet omfatter viktige trasèer for turområder til fots. Trasèene skal holdes åpne og
tilgjengelige for bruk til formålet.
Det kan tillates utbedring av traseen i form av grusing (asfaltering), drenering, legging
av klopper i myrområder og tiltak som merking.
Behov for parkering løses i nærheten av offentlig veg.

4.4. BESTEMMELSER TIL LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL -
§ 11-7,5. Bestemmelser i tråd med PBL § 11-11.

4.4.1. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål
Gjelder for LNF- områder der det bare er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden
næring eller fradele areal til slike formål.

Eksisterende lovlige boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen.
Erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging på eksisterende lovlig etablert
bolig kan tillates.
Bod skal fortrinnsvis bygges sammen med boligen, og ikke lengre borte fra boligen
enn 6 meter, og ikke mellom boligen og sjøen/vassdrag.

Gjelder ikke i områder med verdifullt biologisk mangfold.
Nye boliger tillates ikke.

Eksisterende lovlige fritidseiendommer i LNF-områder inngår i planen.
Gjelder ikke i områder med verdifullt biologisk mangfold. Temakart datert xx.
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Erstatningsbygg, tilbygg, påbygg, og bod kan tillates. Max tillatt BRA er 90m2.

Bod skal fortrinnsvis bygges sammen med fritidsboligen, men ikke lengre borte fra
fritidsboligen enn 6 meter, og ikke mellom fritidsboligen og sjøen/vassdrag.

Anneks er en frittliggende enkel bod/bygning tilknyttet fritidshus eller bolig som kan
innredes for overnattig. Anneks skal ikke kunne fradeles.

Eksisterende lovlig oppførte naust inngår i planen. Nye naust til fritidsformål skal ikke
tillates. Bestemmelser for bygging i strandsonen 3.10 gjelder.

Tilbygg, påbygg og lignende må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.

Det tillates oppført nødvendige bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen med sikte
på landbruk, fiske, fangst, ferdsel og akvakultur. Bestemmelser for bygging i
strandsonen 3.10 gjelder. Det tillates bygninger(naust) til næringsformål
Det må dokumenteres formålet med bygget, og nødvendig dokumentasjon på
yrkesutøvelse. Tiltak i strandsonen skal ikke være til hinder for allmennhetens tilgang
til strandsonen og skal ikke omfatte store terrenginngrep og unødvendig inngrep i
landskapet.

4.4.2. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål der spredt bygging av bolig
fritidsbolig eller næringsbygg er tillatt. (antall enheter er definert i plankartet).

Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.

Ved utbygging av 4 enheter eller mer er det krav om reguleringsplan.
Dersom det er krav om bygging av nye veger er det krav om reguleringsplan.

Lokaliseringskriterier:
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for landbruksproduksjon. Dette
gjelder dyrka mark i produksjon, som har vært i produksjon og arealer med beitebruk.
Det tillates ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m.
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen.
Søknadspliktige tiltak skal ikke tillates i områder med verdifullt biologisk mangfold vist
på Temakart xx.

Før byggetillatelse gis skal byggets plassering dokumenteres i forhold til eksisterende
bebyggelse og i terrenget.
Før det gis byggetillatelse skal det for bolig vises nødvendig teknisk infrastruktur som
vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i
boligbebyggelse.
Det skal vises hvordan kjøreadkomst, parkering med mer skal løses.
For fritidsbolig skal det vises planlagte løsninger for vann, avløp og strømtilførsel.
Det kan ikke kreves kjøreadkomst til alle fritidsboliger, men det skal vises til
parkeringsplass nært offentlig veg.
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Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig. Bygninger skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår
silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for allminnelig ferdsel og
friluftsliv.
Søknadspliktige tiltak må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.

Dersom tiltaket omfatter behov for bygging av veg, skal dette gjøres på en mest
mulig skånsom måte og vegen skal være åpen/ tilgjengelig for allmennheten.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største
tillatte BYA er 25 %.
Maksimal tomtestørrelse for naust er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10
meter.

4.5. BESTEMMELSER TIL BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG § 11-7,6.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-11.

4.5.1.Farleder.
Farleder er markert i plankartet.
Temakart merket farleder og forvaltningssoner viserareal der kystverket har
forvaltningsansvar. Søknader om tiltak skal etter 01.01.2010 forelegges kystverket til
uttalelse og vedtak etter havne-og farvannsloven. Overordna for skipstrafikk skal
sikres. Tiltak skal ikke føre til stenging eller innskrenking av tilgjengelighet og
framkommelighet.

4.5.2.Underformål: Fiskerihavner (ferdsel og fiske) er markert med FH i plankartet.
Fiskerihavner : Aursøyane, Bremnesvågen, Dyrvik, Gjæsingen, Halten,
Hammervågen, Havnevågen(Flatval), Inntian,Kya Mausundvær (Måøyholet og
Gårdsøyaakeila), Nesset,Sandvik, Sauøya, Sistranda, Sula, Sætervågen, Sørburøya,
Titran og Ørnflaugvågen.
Søknader om tiltak skal etter 01.01.2010 forelegges kystverket til uttalelse og vedtak
etter havne-og farvannsloven.
Disse skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskeriretta
næringsvirksomhet.
Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske
innretninger av midlertidig eller varig art.
Bygninger: I tilknytning til fiskerihavner tillatesoppført brygger, naust, lager,
industribygg for båt- og fiskeutstyr som er nødvendig i næringsvirksomhet. For bygg
til bruk i næring, tillates innredning for overnatting og sanitære anlegg som
tilfredsstiller mattilsynets krav.
Bestemmelsene for bygging i strandsonen 3.10 gjelder.
Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er
eier/medeier av fiskeriregistrert fartøy.

4.5.3.Underformål: Småbåthavner(SBH)
jfr. plan- og bygningslovens § 11-9 og § 11-11:
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Før etablering av småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan.
Det skal utarbeides egen småbåthavnplan for Frøya kommune.

Småbåthavner skal etableres som fellesområder.
I arealkategorien område for småbåthavn, kan bølgedempende tiltak tillates i
sjødelen av formålsområdet.

Følgende bestemmelser skal gjelde:
Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak, som for eksempel molo med
steinmasser og/eller vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er
dette ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljreguleringsplan.
I alle småbåthavner skal det være minst 1 gjesteplasser pr. 1 0 båtplasser for allmenn
benyttelse, disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett
tilgjengelig.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse.
Bestemmelsene for bygging i strandsonen 3.1 0 gjelder.

4.5.4. Drikkevann:
Arealformål for Kirkdalsvatnet og Hamarvatnet m/nedslagsfelt.
Klausuleringsbestemmelser og restriksjon for drikkevannskilder gjelder.
Kan følges opp med klausulering etter drikkevannsforskriften
Innenfor drikkevannskilden m/nedslagsfelt (tilsvarer hensynssonen) er det ikke tillatt
med inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten.
Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot fradeling og oppføring av bolig- ervervs-
og fritidsbebyggelse.
Områder som pr.i dag dyrkes ved pløying kan fortsatt pløyes. På dyrka arealer tillates
ikke husdyrbeite nærmere enn 50 meter fra drikkevannskilden.

4.5.5. Fiske:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal fiskeriinteressene veie tyngst og være avgjørende for tillatelse
til tiltak. Gjelder følgende områder:

F: Erviksvaet (3) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Bleika/Sandøya (4) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Dragsnessvaet (6) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Bogaskjærflua (8): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Straumøyvågen (9): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt. Fiskefelt og
stegnsetting. Sektormyndigheter kan godkjenne oppdrett av skjell i dette området.
F: Rognansvaet (10): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Dyrøysvaet (1 1 ): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.

4.5.6. Naturområder:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.
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I disse områdene skal naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for
tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:
N: Svingla (5) : område avsatt på bakgrunn av naturinteresser: myteområde grågås.
N – (1 6):
Fredet : Område definert som Ramsarområde 23.03.1 996. Naturverninteresser
viktigst.
N 1 7 og 1 8: Område Froan landskapsvernområde.
N – (1 9 Humlingsværet og Hilbåskjæret, 20 Hågsjælan, 21 Toskjæra ): kystsoneplan
1 999:
Områder avsatt med bakgrunn i naturinteresser – sjøfugl. Naturverninteresser
viktigst.

4.5.7. Friluftsområde:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal friluftsinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for
tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

F: Andsteinen (7) : Viktig friluftsområde.

4.5.8. Kombinasjon naturområde /akvakultur:
F – Skarsvåg (1 5) kystsoneplan 1 999:
Etablering av akvakultur / Tiltak i sjø skal vise hensyn til vassdrag med anadrome
fiskeslag. Også kvartærgeoligisk verneverdi.

4.5.9. Kombinasjon friluftsområde/natur:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal hensynet til naturinteresser og viktig friluftsområde veie tyngst
og være avgjørende for tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

FFN: Lammøyvågen (1 ): Område med friluftsinteresser, natur /vade og andefugl og
kulturinteresser.
FNF: Titran (1 3): Område viktig for natur, kultur og friluftsinteresser.

4.5.1 0.Kombinasjon friluftsområde /natur/fiskeinteresser:
I disse områdene skal hensynet til fiske- og naturinteresser og viktig friluftsområde
være avgjørende for tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

FNF: Storfjorden (1 4): Område avsatt på grunn av natur, fiske- og friluftsinteresser.
Viktig viltommråde for fugl, viktig utfartsområde, lokalt fiskefelt.

FNF: Ofsøyvågen (2): Område med friluftsinteresser, andefugl, låssetting for sei.
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NFF: Kya (12) : Avsatt med bakgrunn i natur, fiskeri og friluftsinteresser.
Sjøfugl,kultur,fiskerihavn.

4.5.11.Kombinasjon fiske/ferdsel/akvakultur/natur/friluftsområder.

Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis
sektormyndighetene gir sin tillatelse.

4.5.12. Vassdrag /ferskvann med byggeforbud.
Byggeforbud 50 m for ferskvann som har vanntilførsel til akvakulturanlegg.
Gjelder følgende vann : Ervikvatnet, Valavatnet, Skagavatnet, Kystavatnet,
Steinkarsvatnet, Kvernhusvatnet.

Byggeforbud 50 m for følgende ferskvann på bakgrunn av friluftsinteresser som fiske
og bading: Steinsvatnet, Langvatnet, Ervikvatnet, Husvatnet, Kjeisvatnet og
Korsvatnet.
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SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING, 

UTFYLLING I SJØ, RIVNING OG OPPFØRING AV TILBYGG DISPENSASJONSSØKNAD OG 

BYGGESØKNAD 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny 

behandling i planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny behandling i  

    planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Dordi Hammer. 
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 ESSK/4780 19/1754 GNR 20/14      Sistranda, 13.05.2020 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ 

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING, UTFYLLING I SJØ, 

RIVNING OG OPPFØRING AV TIL DISPENSASJONSSØKNAD OG 

BYGGESØKNAD 

 

Frøya kommune oversender vedtak fattet av formannskapet 30.04.2020. Foranledningen for 

behandling er avslag på dispensasjon for fradeling, terrenginngrep, oppføring av bygg og utfylling i 

sjø, i ett område som er avsatt til LNF-formål i kommunedelplanen for Sistranda. Videre ligger 

tiltaket innenfor 100-metersbeltet. 

 

Sakene ble i første omgang avslått, med begrunnelse i at hensynene bak bestemmelsen ble vesentlig 

tilsidesatt. Saken hadde ikke vært til høring i forkant av behandlingen, da administrasjonen innstilte 

på ikke gi dispensasjon. Søker klaget på vedtakene.  

Da klagene ble behandlet var formannskapets intensjon om å gi dispensasjon.  

 

Det bes om en høringsuttalelse før tas opp til ny behandling i formannskapet.  

 

Formannskapet behandlet i møte 30.04.2020 sak 123/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til 

ny behandling i planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. 

Forvaltningsloven §28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. 

Forvaltningsloven §29. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag, klagen oversendes 

Frøya kommune for saksforberedelser. 

 

Med hilsen 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

Frøya kommune 

 

Espen Skagen 

Fagleder planavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode:  

GNR 20/14 

Arkivsaksnr: 

19/1754 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

36/20 Formannskapet 18.02.2020 

50/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 27.02.2020 

123/20 Formannskapet 30.04.2020 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 20 BNR 14 BYGGESAK- RIVING, UTFYLLING, DELING, 

OPPFØRING AV NYTT BYGG  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 123/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny behandling i  

    planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Dordi Hammer. 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny 

behandling i planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Innstilling: 

Klagene tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

Utredning: 

Vedlegg:  

(Gamle) Kommuneplanens bestemmelser, 15. februar 2011.  

Gjeldende kommuneplan finner dere her 

Gjeldende kommunedelplan finner dere her  

Søknad om tillatelse til fradeling, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 26.november 2019 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 3.desember 2019 

Melding om vedtak, oversendt søker 12.desember 2019 

Klage, 20.desember 2019 

Kommunen etterspør klagebegrunnelse, 31. januar 2020 

Klage med begrunnelse, 28. februar 2020 

Innsigelser til nabovarsel, 11.juli 2019 
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Søknad om tillatelse til tiltak, inkl. dispensasjonssøknad, 5.september 2019 

Saksfremlegg dispensasjonsbehandling, 11.februar 2020 

Saksprotokoll dispensasjonsbehandling, 18.februar 2020 

Melding om vedtak, oversendt søker 19.februar 2020 

Vedtak om avslag på byggesøknad, oversendt klager 27. februar 2020 

Klage med begrunnelse, 28.februar 2020 (samme som i sak 19/2131) 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

FMT- Fylkesmannen i Trøndelag 

FSK- Formannskapet  

HOAT- Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester  

KPA- Kommuneplanens arealdel 

KDP- Kommunedelplan 

LNF- Landbruks-, natur og friluftsområde 

 

Klagefrist og klageinteresse:  

Klagene er vurdert fremsatt rettidig, tiltakshaver er part i saken og har derfor rettslig klageinteresse, jf fvl §§ 29 

og 2, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e.  

 

Saksopplysninger:  

Den 5. september 2019 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i 

Kommunedelplanen for Sistranda, samt fra forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag i pbl. § 1-8 for fradeling 

og sammenslåing av eiendom. I tillegg til søknad om tillatelse til fradeling/sammenslåing på eiendom med gnr. 

20, bnr. 4 og 14.  

 

Samme dag mottok kommunen søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området i 

Kommunedelplanen for Sistranda, samt fra forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag i pbl. § 1-8 for utfylling av 

sjø, rivning av eksisterende naust og oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg på eiendom 20/14 (4).  

 

Samtidig med dispensasjonssøknaden ble det oversendt en byggesøknad om tillatelse til utfylling i sjø, rivning 

av eksisterende naust og oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg på eiendom 20/14 (4).  

 

Tiltakshaver er KI Eiendommer AS (Norgeshus AS). Søker ønsker å fradele en parsell av eiendom med gnr. 

20, bnr. 4 og slå den sammen med eiendom med gnr. 20, bnr. 14. KI Eiendommer AS er hjemmelshavere til 

begge eiendommene. Hensikten bak delingen er utfylling i sjø og utbygging av næringsbygget som ligger på 

eiendom 20/14 i dag.  

Søknaden om dispensasjon for deling, og søknaden om tillatelse til deling er behandlet i kommunens sak 

19/2131. 
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Oversiktsbilde over eiendom 20/4 og 20/14 

Søknaden om dispensasjon for utfylling i sjø, rivning av naust og tilbygg, samt byggesøknaden for samme tiltak 

er behandlet i kommunens sak 19/1754. 

Tiltaket er nabovarslet jfr. Pbl. § 21-3. Det er innkommet merknader til saken fra Cathrine 

Sæther Klevjer og Sigrun Sæther hjemmelshaver gnr. 20, bnr. 11, datert 26.08.2019, samt fra 

Statens Vegvesen.   
 

Merknadene fra eierne av 20/11 knyttet seg i hovedsak til inngripen i strandsonen, at området vil fremstå som 

et industriområde, maksimal utnyttelse av tomten, fyllingsfot blir for nære tomtegrensen, høyde på bygg er for 

dominerende i forhold til eksisterende bebyggelse, forringelse av utsikt, redusering av naboeiendommers verdi, 

forringelse av strandsonen som rekreasjonsområde, hinder av allmenn ferdsel, samt fare for at strandsonen blir 

helt gjenbygd.  

Ettersom området er avsatt til LNF-formål, tar kommunedirektøren merknadene til etterretning.  

 

Merknadene fra Statens vegvesen, forvalter av Fylkesveg 714, datert 28.08.2019 går ut på bruk av avkjørsel og 

avstand til vei.  

Kommunedirektøren tar uttalelsen til etterretning.  

Søkers kommentar til merknader – Norgeshus, datert 05.09.2019:  

 

«Det påpekes i merknaden at areal på utfylling er større enn vist på situasjonsplan vedlagt 

nabovarsel til søknad om tiltak. Som ansvarlig søker vil jeg avkrefte dette på bakgrunn av en 

misforståelse.  

Arealet for utfylling på 1302 m2 som blir nevnt i merknaden er arealet for tomtestørrelsen som søkes 

om sammenslåing med 20/14 og del av 20/4. Selve fyllingen vil fortsatt ha et planert areal på ca. 800 

m2.  

Informasjon fra tiltakshaver etter samtale med Frøya kommune, opplyser om at tomtegrenser ut i sjø 

skal føres vinkelrett fra tomtegrense på land. Dette er bakgrunnen for økt totalt tomteareal fra 6.251 

m2 til 6.356 m2 som bemerkes av nabo.  

Planforvaltningsseksjonen opplyser at de ikke har noen anmerkninger tilknyttet fradelingsaken, men 

gjør oppmerksom på at ny tomt skal benytte samme fells avkjørsel som i dag benyttes av eiendom 

20/14 og av Rabben Marina, slik det kommer fram i tomtekartet (vedlegg D-3).  

Det opplyses samtidig om vedtak av nye holdning-/funksjonsklasser knyttet til fylkesvegene i 

Trøndelag, og at det i denne saken kreves en byggegrense på minimum 12 meter fra midten av fv.714. 

Dette gjelder også parkering. Situasjonsplanen datert 08.08.19 som ligger til grunn i søknad om 

tiltak som vedlegg D-1, viser parkering parallelt med fv. 714. Det opplyses herved at avstanden til 

midten av vegen er over 12 meter.  
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Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere.» 

 

Dispensasjonssøknaden er ikke forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5.  
 

Dispensasjonen for fradelingen ble behandlet i FSK den 3. desember 2019 (sak 187/19), hvor søknaden ble 

enstemmig avslått.  

Klage på avslaget ble oversendt kommunen 20.desember, med supplerende informasjon den 28. februar 2020.  

 

Dispensasjonen for utfylling av sjø, rivning av naust og tilbygg til eksisterende næringsbygg ble behandlet i 

FSK den 18. februar 2020 (sak 36/20), hvor søknaden ble enstemmig avslått.  

Klage på vedtaket ble oversendt kommunen 28. februar 2020.  

27.februar 2020 ble også byggesøknaden for tillatelse til utfylling i sjø, rivning av eksisterende naust og 

oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg på eiendom 20/14 (4) avslått.  

 

Klage på avslaget ble oversendt kommunen den 28. februar 2020.  

Klage på alle tre vedtakene om avslag ble oversendt kommunen i samme klage den 28. februar.  

 

Den 5.mars 2020 blir kommunen kontaktet av Fylkesmannen i Trøndelag hvor de ber om å få oversendt 

dispensasjonsvedtaket i sak 19/1754. Dette blir oversendt samme dag.  

Ettersom alle søknadene og vedtakene omhandler samme tiltak og eiendom, samt at alle vedtakene er påklaget i 

samme klage, finner kommunedirektøren det hensiktsmessig å behandle klagen på disse to sakene sammen.  

 

Planstatus:  

Eiendom 20/4 som søkes slått sammen med eiendom 20/14, og hvor omsøkte tiltak ønskes utført på, befinner 

seg i et område som i kommunedelplanen for Sistranda (PlanID 1620201508) er avsatt til LNFR- areal for 

nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag.  

I AR5 er eiendom 20/4 registrert som fulldyrket jord.  

Området i sjø som ønskes utfylt er i kommunedelplanen avsatt til kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller 

uten tilhørende strandsone (FFNF).  

 

Rettslig utgangspunkt og kommunedirektørens vurdering: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan oppheve eller endre 

vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr. fvl. § 33 andre ledd.  

 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «rettighetslov». Med dette menes at tiltakshaver har krav på å få tillatelse 

dersom det man søker om ikke er i strid med de materielle bestemmelser nedfelt i lov eller plangrunnlag, jf pbl 

§ 21-4 første ledd.  

 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke 

som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal 

legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 

arealdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, 

kommunen og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende 

arealplan er et resultat av en omfattende prosess med stor medvirkning.  

 

Det er krav om detaljregulering før tiltak i alle områdene som nevnes i KPA §. 3.1. Formålet 

med denne bestemmelsen, og kravet om regulering, er at utvidelse og nyetableringer i disse 

områdene skal foregå på en kontrollert måte. 
 

I områder der to planer på samme nivå overlapper, er det planen med høyest detaljeringsgrad som gjelder 

fremfor den med lavest. I området disse to eiendommene befinner seg, er det  
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Kommunedelplanen for Sistranda (planid: 1620201508) som er gjeldende plan.  

Kommunedelplanen er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 

 

Det følger av kommuneplanen § 25.1 at arealbruken i området styres av vedtatt kommunedelplan.  

 

Det følger av formålsbestemmelsene til pbl. at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar med 

lov, forskrift og planvedtak, jf. pbl § 1-1 3.ledd.  

 

Klage: 

Klager anfører at tiltaket er en naturlig utvikling av eksisterende eiendom og at avslag på 

dispensasjonssøknaden er et hinder for utviklingen av tiltakshavers virksomhet og at dette påvirker 

omsetningen, arbeidsplasser og virksomhetens eksistens.  

 

Videre anføres det at eiendom 20/14 er regulert til sentrumsformål, og at KPA gir en begrensning på 

utnyttelsesgraden på 200% BRA, men at omsøkte tiltak inkludert parkering og eksisterende bebyggelse kun 

medfører en utnyttelsesgrad på 40% BRA. (Det bemerkes at det ikke er i KPA det er bestemmelser som sier at 

utnyttelsesgraden er 200%, men i KDP pkt. 4.3.) Og at dette er veldig lav utnyttelse i forhold til makskravet og 

ikke utmerker seg negativt sammenlignet med hva som ellers er tillatt i strandsonen i kommunen.  

Klager vurderer videre at de ikke ser behovet for å regulere området på nytt, slik kommunen har kommentert, 

da det vil være urimelig ettersom en reguleringsprosess er stor og dyr med tanke på et lite tilbygg med 

fotavtrykk i underkant av 440m2.  

 

Videre argumenterer søker med at det skal benyttes eksisterende vann- og avløpsrør. Disse skal forlenges over 

eiendommen og at tiltaket da ikke krever noe graving på annen manns tomt, samt at alle kostnader som gjelder 

prosjektets utførelse dekkes av utbygger og ingen kostnader vil falle på kommunen.  

 

Klager anfører at strandlinjen på eiendommen i dag ikke er særlig benyttet av allmennheten, og at eksisterende 

naust er med på å privatisere strandlinjen i området. Klager foreslår at planlagt fremtidig tursti langs 

vannkanten kan videreføres på utsiden av omsøkte tiltak, og at tiltaket derfor ikke medfører at området blir 

særlig mindre tilgjengelig for allmennheten.  

 

Det anføres at kommunen også er en myndighet som har mulighet til å gi dispensasjoner og klager ber om at 

denne muligheten benyttes i denne saken. En dispensasjon fra kommuneplanens arealformål vil bidra til å øke 

andelen næringslokaler, som er viktig med tanke på kommunens vekst de siste årene. Tiltaket er i tråd med 

annen bebyggelse som er oppført i tilsvarende områder på Sistranda og omegn. Det bes om at dette forholdet 

blir særlig tatt til vurdering da avslag på dispensasjonen hindrer den naturlige næringsutviklingen og vil stride 

mot kommunenes ytring i KPA om at det er behov for flere sentrumsnære næringsarealer for mindre 

etableringer.  

 

Avslutningsvis anfører klager at avslag på byggesøknaden i sak 19/1754 gitt 27. februar 2020 ikke er gyldig, da 

klagefristen i dispensasjonssaken ennå ikke var gått ut da vedtaket om avslag i byggesaken ble gitt.  

På bakgrunn av dette hevder klager at det er flere fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon til omsøkte tiltak 

og ber om at anførslene tas til etterretning for ny vurdering av saken.  

 

Kommunedirektørens vurdering:  

Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til at private aktører tar initiativ til å bidra til utvikling av 

kommunen. Eiendommen hvor hoveddelen av omsøkte tiltak skal foregå (20/4) er imidlertid i KDP avsatt til 

LNFR- og Kombinert formål i sjø og vassdrag (FFNAF), samt at det er innenfor dele- og byggeforbudet i 

strandsonen jf. pbl § 1-8.  

 

Det følger imidlertid av St.mld. nr. 26 (2006-2007) at byggeforbudet skal håndheves strengt i strandsonen. 

Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av enkeltvedtak. 

Eiendommen er avsatt til LNFR og nesten hele eiendommen er i tillegg registrert med fulldyrket jord. Planlagt 

utfylling i sjø er også, etter kommunedirektørens vurdering, av så stort omfang at det ikke anses forsvarlig å gi 

dispensasjon, men at slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12.  
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En utnyttelsesgrad på 200%BRA i området avsatt til sentrumsformål, gir ingen føring for lignende 

bestemmelser i LNFR-området, grunnet arealformålenes forskjeller. Utnyttelsesgradens størrelse har derfor 

ingen betydning for dispensasjonsbehandlingen.  

Ved vurdering om krav om reguleringsplan er urimelig, er det ikke bare tilbyggets størrelse som er avgjørende. 

Det er søkt om fradeling av tomt, sammenslåing av tomt, rivning, utfylling i sjø, samt oppføring av tilbygg. 

Tiltaket i sin helhet vurderes som stort.  

At et omsøkt tiltak ikke medfører noen kostnader for kommunen, vurderes ikke i en dispensasjonsvurdering.  

 

Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-områder er å bevare landskaps- og jordbrukshensyn, naturen og 

friluftsinteresser, samt sikre allmenn ferdsel. Kommunedirektøren mener det er positivt at tiltakshaver åpner 

for at eventuelt planlagt tursti kan legges rundt tiltaket, men at omsøkte tiltak helt klart vil medføre en 

ytterligere privatisering av strandlinjen i området.   

 

Kommunen er en myndighet som kan gi dispensasjoner, men denne adgangen er begrenset av pbl. § 19-2 annet 

ledd. Denne bestemmelsen inneholder to kumulative vilkår som må oppfylles. Første vilkår sier at hensynet til 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke må bli vesentlig tilsidesatt. 

Andre vilkår sier at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Det er kommunedirektørens vurdering at tiltenkte tiltak vesentlig vil tilsidesette arealformålene.  

 

Ettersom det første vilkåret ikke er vurdert oppfylt, ser ikke kommunedirektøren det hensiktsmessig å vurdere 

vilkår nummer to.  

 

Hovedregelen om enkeltvedtak er at de kan iverksettes så snart de er gyldig fattet, jf. regjeringens 

tolkningsuttalelse av 24.juni 2010, (ref. 201006105 EO KG/GUH).  

Det følger av pbl. § 1-6 iverksetting av tiltak bare kan iverksettes dersom de ikke er i strid med lovens 

bestemmelser med tilhørende forskrift, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Videre følger det av pbl. 

§ 20-2 1.ledd der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.  

 

Dispensasjonssøknadene ble avslått hhv. 3. desember 2019 og 18. februar 2020.  

 

Byggesøknaden er dermed ikke i tråd med plan og kan derfor ikke godkjennes.  

 

Konklusjon:  

Kommunen er forpliktet til å følge strategi for differensiert strandsoneforvaltning som sier man skal 

samlokalisere inngrep i strandsonen og at det ved vurdering av dispensasjoner skal legges særlig vekt på 

statlige og regionale rammer og mål, og terskelen for å gi dispensasjon skal være særlig høy.  

 

Selv om man innvilger dispensasjon fra et planformål, endrer ikke områdets planformål seg. Planformålet kan 

kun endres gjennom reguleringsplan eller ved rullering av kommunedelplan.  

 

Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket vesentlig tilsidesetter planformålet, og det kan dermed ikke 

gis dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 2. ledd.  

 

Kommunedirektøren finner at avslaget på byggesøknaden av 27. februar 2020 er gyldig.  

 

Klagene tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  
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Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling, terrenginngrep og 
oppføring av bygg - Frøya 20/14 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder fradeling av eiendom, terrenginngrep, oppføring av bygg og utfylling i sjø. 
Eiendommen ligger i et område i KDP som er avsatt til LNF-formål og søknaden betinger derfor at 
det søkes dispensasjon fra formålsbestemmelsen.  
I tillegg ligger tiltaket innenfor 100-metersbeltet langs sjø og det må derfor søkes dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8.  
Saken er sendt oss før ny behandling i formannskapet.  
 
Dispensasjonsadgangen 
Fylkesmannen minner innledningsvis om plan- og bygningsloven § 1-4:  

«Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med 
tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen.» 

Det påligger derfor kommunen et ansvar om å anvende riktige saksbehandlingsregler. 
 
Hovedregelen er at tiltak skal gjennomføres i tråd med arealplaner. Dispensasjon er en snever 
unntaksregel som kun skal benyttes for mindre og kurante enkeltstående tilfeller hvor det ikke er 
behov for nærmere avklaringer rundt det aktuelle tiltaket. Dette kan eksempelvis være mindre 
fasadeendringer/terrenginngrep.  
 
Plan- og bygningsloven oppstiller krav om å utarbeide reguleringsplan for «større bygge- og 
anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn», jf. § 12-1.  
Krav om å utarbeide reguleringsplan foreligger når tiltaket i seg selv eller konsekvensene av tiltaket 
vil medføre vesentlige endringer i det bestående miljø.  
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Det foreligger følgende uttalelser fra fagavdelingene 
Landbruk 
Gnr. 20 bnr. 4 er i KDP avsatt til LNFR- formål, samt at det angjeldende arealet er innenfor dele- og 
byggeforbudet i strandsonen. Omsøkte tiltak vil innebære at nesten 1 dekar fulldyrka jord varig blir 
tatt ut av produksjon.  
 
Fylkesmannen viser til at jordvernet er sterkt innskjerpet, jf. Nasjonal jordvernstrategi, enstemmig 
vedtatt av Stortinget i 2015. I 2017 ble også forholdet til det styrkede jordvernet klargjort i 
dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven, i form av at jordvernet entydig ble tatt inn i 
lovteksten i §19-2 som ett av de forholdene det særlig skal legges vekt på. 
 
Ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser vil vi være tydelig på at en eventuell fradeling som 
her omsøkt, klart bryter med de plangrep som er lagt på Frøya. Og selv om ca. 1 dekar isolert sett 
ikke er mye, så er det uheldig med bit for bit omdisponering av dyrka jord. I sum utgjør dette mye pr 
år. 
 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er enig med kommunedirektøren i at omsøkte tiltak er av 
et så stort omfang at det ikke anses forsvarlig å gi dispensasjon, men at slikt tiltak bør tilrettelegges 
gjennom en reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. Dette underbygges av at en sak som gjelder et tiltak av 
en slik størrelse ikke kan sies å være tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningsloven § 17, og 
sektormyndighetene vil følgelig ikke ha mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne 
generere.  
 
Fylkesmannen vil på denne bakgrunn fraråde at det blir gitt dispensasjon som her omsøkt. Vi ber 
om å bli holdt orientert om et eventuelt positivt vedtak. 
 
Klima og miljø 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, naturmangfold, landskap og 
friluftsinteresser være sentrale tema i arealforvaltningen. Problematikk knyttet til forurensning i 
form av støv, støy og forurensning i grunnen er også viktig for Fylkesmannen som miljømyndighet.  
 
Umiddelbart ser vi at tiltaket kan komme i berøring med friluftslivsinteresser, naturmangfold og 
landskap. Også når det gjelder ivaretakelse av klima og problematikk rundt støv, støy og 
forurensning i grunnen er tiltaket så stort at det ikke er mulig å ta stilling til når temaene ikke er 
beskrevet slik de ville blitt i en reguleringsplan. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen er også relevant i denne saken. 
 
Vi støtter kommunedirektørens vurdering om at tiltaket er av så stort omfang at det ikke kan 
behandles som dispensasjon.  
 
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon til tiltaket, og vil vurdere å påklage et eventuelt 
positivt vedtak. 
 



  Side: 3/4 

 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen kan ikke se at dispensasjonssøknaden inneholder en vurdering av 
samfunnssikkerheten i området. Fylkesmannen viser til det som er nevnt under Landbruk, og Klima 
og miljø. I forhold til samfunnssikkerhet er ikke saken godt nok opplyst (jf. forvaltningsloven § 17) og 
vi har derfor ikke mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket kan få.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort en vurdering av grunnforhold i området. Vi påpeker at 
kommuneplanens arealdel for Frøya har en bestemmelse § 11.1.6, som sier at i områder som med 
sikkerhet ikke ligger på fjell, kreves geoteknisk vurdering. Videre går det frem at dette er spesielt 
viktig ved tiltak som medfører utfylling i strandsone og på sjøbunn.  
 
Uten en vurdering av grunnforholdene i området er usikkert om tiltaket i det hele tatt er i tråd med 
plan- og bygningsloven § 28-1, som sier at grunn bare kan bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltak.  
 
Bestemmelse § 1.13 til kommunedelplan for Sistranda sikrer i tillegg grunnundersøkelser ved 
regulering av ny bebyggelse. Fylkesmannen påpeker at samfunnssikkerheten i området derfor vil bli 
bedre ivaretatt ved en regulering. 
 
Fylkesmannen fraråder med bakgrunn i det ovenfornevnte at det gis dispensasjon til omsøkte tiltak, 
og vil vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak. 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Side: 4/4 

Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25 
Landbruk: Linda S. Lilleenget – 74 16 84 27 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Tormod Gilberg Hagerup [torg@nve.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 09.06.2020 10:50:13 

Emne: Ber om oversendelse dispensasjonssøknad KDP Sistranda - fradeling, utfylling, riving og 

utfylling i sjø gbnr. 20/4 og 20/14 

Vedlegg: disp.søknad fra KDP Sistranda - gbnr. 20-4 og 20-14 Frøya kommune- kopi 

Kystverkets høringsuttalelse.pdf 

Hei, 
 
Vi kan ikke se å ha mottatt ovennevnte sak på høring bortsett fra å ha mottatt kopi av Kystverkets 
høringsuttalelse i saken.  
Kan vi få den oversendt? 
 
Mvh Tormod 
 
 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 20/14  

Arkivsaksnr.: 19/1754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING 

AV NYTT BYGG - RABBEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. 

Kommunedelplanens LNF-formål, Kommunedelplanens kombinasjonsformål i 

sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for fradeling av eiendom, 

utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med 

at lovens formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 

blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om tillatelse til tiltak 

2. Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

3. B-1 Dispensasjonssøknad 

4. B-2 Skjema for dispensasjon 

5. C-3 Merknad nabovarsel 

6. C-4 Merknad nabovarsel 

7. C-5 Kommentar nabovarsel 

8. D1-3 og E1-5 Hovedprosjekt 

9. F-1 Vurdering av hensynssone 

10. Q-1 Følgebrev 

11. Q-2 Referat forhåndskonferanse  

12. Uttalelse Kystverket 

13. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 

14. Uttalelse Trøndelag fylkeskommune 

 



Saksopplysninger: 

Saken gjelder både dispensasjon i byggesak og dispensasjon i fradelingssak, henholdsvis sak 36/20 

(18.02.2020) og 187/19 (03.02.2019), behandlet i FSK. Klage på vedtakene har vært til 

behandling i FSK 30.04.2020, sak 123/20. FSK vedtok i dette møte å ta klagen til følge, og sendte 

dispensasjonssakene tilbake til administrasjonen for ny behandling. 

Saken er etter klagebehandlingen sendt på høring hos sektormyndigheter, og dispensasjonene for 

byggesak og fradeling behandles heretter i en og samme sak. 

KI Eiendommer AS søker om fradeling av eiendom, oppføring av tiltak og utfylling i sjø i områder 

som er avsatt til LNF og FFNF på Rabben, Sistranda. Utfyllingen i sjø omfatter et areal på ca. 

1301 m2. Videre søkes det om dispensasjon for planering av område, anlegging av parkeringsplass 

og oppføring av nytt bygg tilknyttet eksisterende lagerbygning, i henhold til søknad og 

situasjonsplan. 

Parsellen som ønskes fradelt har et areal på 1023,5 m2 og er i kommunedelplanen for Sistranda 

(KDP) avsatt til LNF-formål. Arealet ligger også i strandsonen og omfattes derfor av bygge- og 

deleforbudet langs sjø- og vassdrag jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8.  

Eiendommen som ønskes fradelt skal slås sammen med gnr. 20, bnr. 14 og utbygges i 

sammenheng med den aktiviteten som er der i dag, trelast/byggvare.  

Det søkes i denne sammenhengen derfor dispensasjon fra LNF og FFNF-formålet i KDP og pbl. § 

1-8. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

08.06.20 Landbruk 
Gnr. 20 bnr. 4 er i KDP avsatt til LNFR- 
formål, samt at det angjeldende arealet er 
innenfor dele- og byggeforbudet i 
strandsonen. Omsøkte tiltak vil innebære at 
nesten 1 dekar fulldyrka jord varig blir tatt ut 
av produksjon. 
Fylkesmannen viser til at jordvernet er sterkt 
innskjerpet, jf. Nasjonal jordvernstrategi, 
enstemmig vedtatt av Stortinget i 2015. I 
2017 ble også forholdet til det styrkede 
jordvernet klargjort i 
dispensasjonsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven, i form av at jordvernet 
entydig ble tatt inn i lovteksten i §19-2 som 
ett av de forholdene det særlig skal legges 
vekt på. 
Ut fra regionale og nasjonale 
jordverninteresser vil vi være tydelig på at en 
eventuell fradeling som her omsøkt, klart 
bryter med de plangrep som er lagt på Frøya. 
Og selv om ca. 1 dekar isolert sett ikke er 
mye, så er det uheldig med bit for bit 
omdisponering av dyrka jord. I sum utgjør 
dette mye pr år. 

Tas til etterretning.  



Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er 
enig med kommunedirektøren i at omsøkte 
tiltak er av et så stort omfang at det ikke 
anses forsvarlig å gi dispensasjon, men at 
slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en 
reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. Dette 
underbygges av at en sak som gjelder et 
tiltak av en slik størrelse ikke kan sies å være 
tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningsloven § 17, 
og sektormyndighetene vil følgelig ikke ha 
mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket 
vil kunne generere. 
Fylkesmannen vil på denne bakgrunn 
fraråde at det blir gitt dispensasjon som her 
omsøkt. Vi ber om å bli holdt orientert om 
et eventuelt positivt vedtak. 
Klima og miljø 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil 
ivaretakelse av klima, naturmangfold, 
landskap og friluftsinteresser være sentrale 
tema i arealforvaltningen. Problematikk 
knyttet til forurensning i form av støv, støy 
og forurensning i grunnen er også viktig for 
Fylkesmannen som miljømyndighet. 
Umiddelbart ser vi at tiltaket kan komme i 
berøring med friluftslivsinteresser, 
naturmangfold og landskap. Også når det 
gjelder ivaretakelse av klima og problematikk 
rundt støv, støy og forurensning i grunnen er 
tiltaket så stort at det ikke er mulig å ta 
stilling til når temaene ikke er beskrevet slik 
de ville blitt i en reguleringsplan. Statlige 
planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen er 
også relevant i denne saken. 
Vi støtter kommunedirektørens vurdering 
om at tiltaket er av så stort omfang at det 
ikke kan behandles som dispensasjon. 
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt 
dispensasjon til tiltaket, og vil vurdere å 
påklage et eventuelt positivt vedtak. 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen kan ikke se at 
dispensasjonssøknaden inneholder en 
vurdering av samfunnssikkerheten i området. 
Fylkesmannen viser til det som er nevnt 
under Landbruk, og Klima og miljø. I forhold 
til samfunnssikkerhet er ikke saken godt nok 
opplyst (jf. forvaltningsloven § 17) og vi har 
derfor ikke mulighet til å se hvilke 
konsekvenser tiltaket kan få. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort en 
vurdering av grunnforhold i området. Vi 
påpeker at kommuneplanens arealdel for 
Frøya har en bestemmelse § 11.1.6, som sier 
at i områder som med sikkerhet ikke ligger 



på fjell, kreves geoteknisk vurdering. Videre 
går det frem at dette er spesielt viktig ved 
tiltak som medfører utfylling i strandsone og 
på sjøbunn. 
Uten en vurdering av grunnforholdene i 
området er usikkert om tiltaket i det hele 
tatt er i tråd med plan- og bygningsloven § 
28-1, som sier at grunn bare kan bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, 
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold. Det samme gjelder for 
grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak. 
Bestemmelse § 1.13 til kommunedelplan for 
Sistranda sikrer i tillegg grunnundersøkelser 
ved regulering av ny bebyggelse. 
Fylkesmannen påpeker at 
samfunnssikkerheten i området derfor vil bli 
bedre ivaretatt ved en regulering. 
Fylkesmannen fraråder med bakgrunn i det 
ovenfornevnte at det gis dispensasjon til 
omsøkte tiltak, og vil vurdere å påklage et 
eventuelt positivt vedtak. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

29.05.20 Ingen merknader. Tatt til orientering.  

Kystverket – 
Midt-Norge 

16.05.20 Tilrår at kommunen gir de nødvendige 
dispensasjoner for eventuell gjennomføring 
av omsøkte tiltak i tilknytting til saken. 

Tatt til orientering. 

NVE - Har ikke kommet med uttalelse. - 

Sigrunn K. Sæther 
og Cathrine Søter 
Klevjer 

11.07.19 Tiltaket innebærer en massiv utfylling i 
strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal 
på planlagt utfylling, men anslås å være ca 
800 m2 ut over eksiterende utfylling. 
Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om 
dispensasjon fra arealplaner for utfylling 
innsjø og bygging i LNFR område» og videre 
at dette skal «hensyntaes i prosessen med 
byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 
anledning til å vurdere hva dette innebærer 
ift gjeldende arealplan. For oss som naboer 
synes dette som en stor inngripen i 
strandsonen, og vil innebære at hele 
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå 
som et industriområde. Tiltaket innebære en 
maksimal utnyttelse av tomten, der en 
beskriver en utfylling med kant med 
fyllingsfot 1 meter fra tomtegrense. Som eier 
av nabotomt anser vi ikke å være rimelig 
avstand til tomtegrense. Videre angir tiltaket 
oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer 
med en høyde på 10 meter. Med et areal på 
18 x 22 meter vil dette fremstå som et 
dominerende bygg ift eksisterende 
bygningsmasse både på angjeldende tomt og 
spesielt i forhold til mindre naust i 

Kommunedirektøren tar 
naboens merknader til 
etteretning, og er enig i at 
omsøkt tiltak vil påvirke 
området som må anses 
som et rekreasjonsområde 
negativt. Det tilrådes at 
det ikke gis dispensasjon.  



strandlinja. Den massive bygningen vil også 
hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt 
gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9. 
Bygget vil fremstå som dominerende med en 
høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 
meter. Det er rimelig å anta at tiltaket vil 
påvirke verdien av vår eiendom negativt. 
Strandsonen anses som rekreasjonsområde. 
Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten 
til benytte dette området til rekreasjon. Vi 
stiller også spørsmål om nødvendigheten av 
å bygge et så massivt næringsbygg i 
strandsonen. 

THM Invest AS 30.07.19 Har merknader til eksisterende bygg som 
ligger ved vei. Mener det bør ordnes en 
bedre løsning. 

Dette bygget er ikke en 
del av søknaden, og 
kommunen kan ikke ta 
stilling til dette i denne 
behandlingen.  

 

Søkers begrunnelse:  

En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god 

måte, samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til 

Sistranda sentrum. Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på 

noen måte, og fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

PBL – Plan- og bygningsloven  

KPA – Kommuneplanens arealdel  

KDP – Kommunedelplan LNF – Landbruk- natur og friluftsområde  

FFNF – kombinert formål i sjø – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 

FSK - Formannskapet 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som 

ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges 

til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.  

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner.  

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  



Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 

og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn skal beskrives.  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 

omgivelsene. 

LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 

5 bokstav a. Av Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov 

av 1. juli 2009 følger det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes 

eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder 

som skal bli liggende som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for 

friluftslivet. Slike arealer skal i det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til 

landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv.  

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

PBL. § 1-8 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd 

enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak 

og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens 

interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av 

formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 

og medvirkning. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas 

hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

FFNF  

I FFNF-området langs sjøen og langs vassdrag og i sjø skal det tas særlig hensyn ferdsel, fiske, 

natur og friluftsliv. Søknadspliktige tiltak i henhold til PBL og som innebærer arealbruksendringer 

i områder avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF), kan ikke finne sted før området 

inngår i reguleringsplan.  

Hovedhensynet bak bestemmelsen er å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til områder av natur- 

og friluftsinteresser og hindre at områder som blir brukt til ferdsel og fiske blir bebygd.  



 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7).  

Det er registrert flere arter på rødlista i området (lomvi (kritisk truet), brushane (sterkt truet), 

storspove (sårbar), sjøorre (sårbar) og hettemåke (sårbar)). Tiltaket innebærer utfylling i sjø og 

oppføring av næringsbygg på det som i dag er registeret som fulldyrka jord. Ingen av de registrerte 

artene på rødlista i nærområdet har slike områder som de viktigste leveområdene. Plasseringen av 

tiltaket er nært Sistranda sentrum og området er allerede relativt tett bebygget. Kommunen 

vurderer det derfor slik at tiltaket ikke vil påvirke arter på rødlista i vesentlig grad.  

Området utenfor Sistranda er registrert som lokalt viktig gytefelt (stedsnavn: Erviksva). Utfylling i 

sjø kan føre til økt turbiditet i sjøen som kan påvirke vannkvaliteten i nærområdet. Dette vil 

medføre en midlertidig påvirkning under konstruksjonsfasen og kan føre til lokal påvirkning. Med 

bakgrunn i at påvirkningen av utfyllingen forventes å være temporær og lokal, vurderer kommunen 

det slik at gytefeltet ikke vil påvirkes negativt i vesentlig grad.  

Utover dette berører tiltaket ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true 

verken arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

Kommunedirektørens vurdering:  

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til 

bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene med å innvilge dispensasjonen være klart større enn ulempene, etter en samlet 

vurdering. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 



Tiltaket vil medføre at områder som er registrert som fulldyrkajord i AR5 blir nedbygd, dette 

finner kommunedirektøren veldig uheldig. 

Nasjonalt er det sterkt fokus på å hindre nedbygging og oppstykking av jord som er av en slik 

kvalitet at den kan nyttiggjøres, eller at den kan nyttiggjøres ved opparbeidelse. Sammenlignet med 

andre landsdeler kommer Trøndelag uheldig ut når det gjelder å klare å holde dyrkamarka i hevd. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillates ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

Kommunedirektøren viser til De statlige planretningslinjene for differensiert strandsoneforvaltning, 

hvor Frøya kommune er vurdert til å være en kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det at bygge-forbudet 

skal håndheves strengt. Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvedtak. Gjennom kommuneplanen er det åpnet for en differensiert 

strandsoneforvaltning, hvor man skal samlokalisere inngrepene i strandsonen, jamfør § 3.9 i 

kommuneplanens bestemmelser og planprogram. Dette er en strategi Frøya kommune har 

forpliktet seg til å følge. Ved dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt på statlige og 

regionale rammer og mål, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi dispensasjon 

skal derfor være særlig høy. 

Det vises til høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Trøndelag som fraråder dispensasjon i denne 

saken. 

Området er av kommunen sett på som et område som innehar gode kvaliteter innenfor natur- og 

friluftsliv, og blir sett på som et viktig rekreasjonsområde sammen med resten av strandsonen på 

Sistranda. En nedbygging av strandsonen uten en tilstrekkelig utredning gjennom plan kan kunne 

medfølge uheldige konsekvenser. Søker har i søknaden ikke tatt stilling til f.eks samfunnsikkerhet 

eller en reell vurdering av hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. I og med at 

området ligger avsatt til LNF-område og innenfor 100-metersbeltet mot sjø, så har dette området 

et spesielt vern. En utbygging som omsøkt vil helt klart føre til vesentlig tilsidesettelse av hensynet 

bak bygge- og deleforbudet jfr. § 1-8, dele- og byggeforbudet jf. KDP og lovens 

formålsbestemmelse. Det vil i denne saken ikke være noe annet allternariv enn å gi avslag på 

søknad om dispensasjon, som omsøkt. 

Lovens formålsbestemmelse sier at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  

Det er på bakgrunn av dette at kommunedirektøren derfor fraråder dispensasjon for fradeling, og 

utbygging som omsøkt. 

Kommunens arealreserver skal forvaltes etter overordnet plan, med tanke på bærekraft og 

langsiktig planlegging. Det er derfor uheldig dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis 

tillatelse ved å innvilge dispensasjon. Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte 

planmyndigheten for se på muligheten til å regulere området. På bakgrunn av det overnevnte er det 

helt klart for kommunedirektøren at tiltaket vil medføre at en dispensasjonen vil vesentlig 

tilsidesette hensynet bak lovens formålsbestemmelse, § 1-1 og de bestemmelser som det søkes 

dispensasjon fra. 



Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til at aktører ønsker å utvide, dette 

skaper en positiv utvikling i kommunen. Det er derimot ønskelig at en slik utvikling og 

utbygging skjer gjennom planprosess, og ikke gjennom dispensasjon. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår 

som begge må være oppfylt: 

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 

må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om 

fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon 

innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse og 

bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. 

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt. 

 

Konklusjon: 

 

Ut fra saksopplysningene og innspill fra fylkesmannen fraråder kommunedirektøren at det gis 

dispensasjon i denne saken. Vilkårene for å gi dispensasjon anses ikke oppfylt. Det er også varslet 

mulig påklaging av sektormyndigheter ved positivt utfall.  

Kommunedirektøren anbefaler videre at tiltaket tilrettelegges gjennom en reguleringsplan. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 18.08.2020 

Sak: 194/20  Arkivsak: 19/1754 

 

SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, 

OPPFØRING AV NYTT BYGG - RABBEN  

 

Vedtak: 

 

1.  Formannskapet gir dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens LNF-formål, 

Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 

for fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 

14 som omsøkt.  

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

3.  Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt, fordelene ved å gi dispensasjon er 

klart større enn ulempene: 

   - Sammenstilling av eksisterende (naboeiendom) næringsareal. 

   - Utvidelse av allerede eksisterende næringsareal. 

   - Nabotomt har etablert fylling i sjø. 

   - Ikke vesentlig inngripen i LNF-område. 

      - Polstring av utfylling i sjø, samt foreta geotekniske undersøkelse av grunn. 

      - Tiltaket vil gi nye arbeidsplasser. 

 

4.  Begrunnelse: 

   - LNF, tiltaket vil ikke tilsidesette allmenn ferdsel i område da det allerede er fylling i sjø, og 

ikke vesentlig ingrepen i LNF-område. 

   -  allmennhetens interesser,  tiltaket vil ikke vesentlig hindre at tilgjengeligheten til sjø. 

   - Tiltaket vil ikke få innvirkning på bestemmelsen om å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til 

området av natur og friluftsinteresser   

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1.  Formannskapet gir dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens LNF-formål, 

Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for 

fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt.  

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

3.  Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt, fordelene ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene: 

   - Sammenstilling av eksisterende (naboeiendom) næringsareal. 

   - Utvidelse av allerede eksisterende næringsareal. 

   - Nabotomt har etablert fylling i sjø. 

   - Ikke vesentlig inngripen i LNF-område. 

      - Polstring av utfylling i sjø, samt foreta geotekniske undersøkelse av grunn. 

      - Tiltaket vil gi nye arbeidsplasser. 
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4.  Begrunnelse: 

   - LNF, tiltaket vil ikke tilsidesette allmenn ferdsel i område da det allerede er fylling i sjø, og ikke 

vesentlig ingrepen i LNF-område. 

   - allmennhetens interesser, tiltaket vil ikke vesentlig hindre at tilgjengeligheten til sjø. 

   - Tiltaket vil ikke få innvirkning på bestemmelsen om å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til 

området av natur og friluftsinteresser   

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens LNF-formål, 

Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for 

fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Falt enstemmig. 
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Norgeshus AS 

Monica Moum 
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7223 MELHUS 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 ESSK/9411 19/1754 GNR 20/14      Sistranda, 31.08.2020 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 - 

DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING 

AV NYTT BYGG - RABBEN  
 

 

Formannskapet behandlet i møte 18.08.2020 sak 194/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1.  Formannskapet gir dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. Kommunedelplanens 

LNF-formål, Kommunedelplanens kombinasjonsformål i sjø (FNAFF) og dele- og 

byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for fradeling av eiendom, utfylling i sjø og oppføring av 

tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som omsøkt.  

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at 

lovens formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon ikke blir 

vesentlig tilsidesatt.  

3.  Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt, fordelene ved å 

gi dispensasjon er klart større enn ulempene: 

   - Sammenstilling av eksisterende (naboeiendom) næringsareal. 

   - Utvidelse av allerede eksisterende næringsareal. 

   - Nabotomt har etablert fylling i sjø. 

   - Ikke vesentlig inngripen i LNF-område. 

      - Polstring av utfylling i sjø, samt foreta geotekniske undersøkelse av grunn. 

      - Tiltaket vil gi nye arbeidsplasser. 

 

4.  Begrunnelse: 

   - LNF, tiltaket vil ikke tilsidesette allmenn ferdsel i område da det allerede er fylling 

i sjø, og ikke vesentlig ingrepen i LNF-område. 

   -  allmennhetens interesser,  tiltaket vil ikke vesentlig hindre at tilgjengeligheten til 

sjø. 

   - Tiltaket vil ikke få innvirkning på bestemmelsen om å ivareta og sikre allmenhetens 

tilgang til området av natur og friluftsinteresser   

 

Enstemmig. 

 

 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

 

 

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven § 28. 

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet frem til vedkommende jfr. forvaltningsloven § 29.  

 

Klagen sendes til underinstansen, her kommunen ved Hovedutvalget for tekniske og allmenne 

tjenester for behandling. Klageinstansen er her Fylkesmannen i Trøndelag.  

 

Rett til innsyn: 

Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.  

https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/ 
 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Espen Skagen 

Fagleder planavdelingen 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Trøndelag 
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7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  18.09.2020  2020/6016 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  31.08.2020  ESSK/9411 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Linda Sagen Lilleenget,  
  
 
 
  

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

  

 

Klage på vedtak - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling - 
terrenginngrep og oppføring av bygg og utfylling i sjø - Rabben - Frøya 
20/14 

 
 
Vi viser til tilsendt brev av 31.08.2020 med orientering om Formannskapets vedtak i sak 194/20 i 
møtet den 18.08.2020.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd klager Fylkesmannen i Trøndelag på 
Frøya kommune sitt vedtak i sak 194/20, om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for fradeling, terrenginngrep, utfylling i sjø og oppføring av bygg på eiendommen 20/14. 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen har hatt en dispensasjonssak til uttalelse som gjelder gnr. 20 bnr. 14 i Frøya 
kommune. Det er søkt om fradeling landbruksareal på om lag 1 dekar på naboeiendommen som 
skal tillegges gnr. 20 bnr. 14. Videre er det søkt om utfylling i sjø, terrenginngrep og oppføring av 
bygg.  
 
Fylkesmannen har i brev datert 08.06.2020 frarådet dispensasjon for omsøkte tiltak fordi tiltaket 
anses å være av en slik art og et slikt omfang at det ikke kan behandles som dispensasjon. 
 
Frøya kommune ved Formannskapet vedtok i møtet den 18.08.2020 å innvilge dispensasjon for det 
omsøkte tiltaket. Formannskapet gikk dermed imot kommunedirektørens innstilling i saken. 
 
 
Rettslig grunnlag for klage 
Det vises til plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd. I nevnte paragraf heter det at berørt statlig 
organ kan påklage enkeltvedtak som direkte berører vedkommende myndighets saksområde. 
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Fylkesmannens vurdering 
 
Landbruk 
Vi viser til vår høringsuttalelse. 
 
Tiltaket vil innebære at nesten 1 dekar fulldyrka jord varig blir tatt ut av produksjon. Tiltaket er ikke i 
samsvar med arealformålet i den nye kommuneplanen og det bryter med de plangrep som er lagt 
på Frøya. Ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser vil vi være tydelig på at det er uheldig med 
en bit for bit omdisponering av dyrka jord, og at dette undergraver kommuneplanen som 
styringsverktøy. I tillegg er det samlede tiltaket av en slik art og et slikt omfang at reguleringsplan bør 
utarbeides. 
 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen vil på landbruksfaglig grunnlag påklage kommunens vedtak 
om å innvilge dispensasjon. 
 
Klima og miljø 
Tiltaket er en utvidelse av eksisterende næringsområde på Sistranda, og er plassert i Landbruk-, 
natur- og friluftsområde (LNF) i nylig vedtatt kommuneplan. Eksisterende næringsområde er ikke 
regulert, men er på kommuneplanens arealdel avsatt til Bebyggelse og anlegg. Sentrumsformål. 
Utvidelsen er et omfattende tiltak som ikke kan behandles som dispensasjon. For å sikre at alle 
relevante forhold blir belyst må det gjennomføres en reguleringsplanprosess. Hele næringsområdet, 
både eksisterende og utvidelsen, bør reguleres samlet. 
 
Friluftsliv og allmenhetens tilgang i strandsonen kan i stor grad bli påvirket av tiltaket, og forholdet til 
friluftsliv må beskrives. Dersom den planlagte turstien skal gå på utsiden av næringsområdet må 
dette synliggjøres gjennom bestemmelser og på plankart.  
 
Også forholdet til nærliggende reguleringsplaner, i dette tilfellet først og fremst Rabben marina, må 
avklares.  
 
Området i sjøen utenfor er registrert som et viktig område for flere sårbare og rødlistede fuglearter. 
Dette er kjent kunnskap som må legges til grunn i en vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Det må utredes/vurderes hvilket naturmangfold som kan bli påvirket av tiltaket, hvilke konsekvenser 
dette tiltaket og eventuelt andre påvirkninger kan få (§§ 8 og 10), og om avbøtende tiltak eller 
alternativ plassering er aktuelt (§12).  
 
Støy og støv både i anleggs- og driftsfase må utredes og det må settes bestemmelser som sikrer at 
retningslinjene i T-1442 og T-1520 følges.  
 
Videre er klima, klimatilpasning og overvannshåndtering viktige og relevante tema som skal 
beskrives i en reguleringsplan. 
 
Massebalanse må også avklares, og vi minner om at utfylling i sjø er søknadspliktig. Det er 
Fylkesmannen som er myndighet på dette. 
 
Det er altså flere forhold som er for dårlig belyst og vurdert i denne saken. Den eneste 
hensiktsmessige og riktige måten å gjennomføre en utvidelse av dette omfanget er å gjennomføre 
en reguleringsplanprosess.  
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Samfunnssikkerhet 
Vi viser til vår uttalelse til dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen har nå gått gjennom kommunens 
vedtak. Vi kan ikke se at det har kommet frem nye opplysninger, i forhold til ivaretakelse av 
samfunnssikkerheten i området, som tilsier at vi bør endre vårt syn i denne saken. Vi påklager derfor 
kommunens vedtak om å gi dispensasjon til tiltaket. 
 
 
Videre saksgang 
Kommunen må vurdere de anførslene som er framsatt i klagen, og behandle klagen på vanlig måte 
og i tråd med kommunens delegasjonsreglement. Dersom kommunen ikke tar klagen fra 
Fylkesmannen til følge, skal saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag som en ordinær klagesak 
etter plan- og bygningsloven. Alle sakens dokumenter skal da oversendes som i alle andre 
tilsvarende saker. Fylkesmannen vil ved mottak av saken be om at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet oppnevner settefylkesmann. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Magnhild Melandsø 
seksjonsleder 

  
 
Linda Sagen Lilleenget 
juridisk seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen  Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/1754 GNR 20/14 Sistranda, 22.09.2020 

 

 

BESLUTTNING OM UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK  
 

Kommunen viser til melding om vedtak datert 31.08.2020 og vedtak fattet i Formannskapet 

18.08.2020 sak 194/20. 

 

Frøya kommune har mottatt klage på vedtaket innen fristens utløp. Ansvarlig 

søker/tiltakshaver gis derfor anledning til å komme med merknader til klage. Frist settes til 

14.10.2020. 

 

Klage vedlegges. 

 

Utsettelse av iverksettelse av vedtak 

Kommunen viser til rundskriv fra kommunal- og regionaldepartementet H-1992-17 (1992-09-23) 

hvor det fremgår at adgangen til å beslutte å utsette iverksettelse av vedtak inntil klagefrist er utgått, 

eller til klagen er behandlet.  

 

Det fremgår videre at underinstans (kommunen) har denne adgangen for å forhindre at 

gjennomføringen av vedtaket vil medføre uopprettelig skade eller tap. 

 

Kommunen har i denne saken vurdert at området er et viktig friluftsområde. Videre vurderer en at 

utfylling i sjø og grunnarbeider på tomt vil medføre uopprettelig skade eller tap som ikke kan 

tilbakeføres. For å forhindre at det foretas inngrep som vil medføre uopprettelig skade/tap besluttes 

følgende: 

 

Beslutning om utsatt av iverksetting av vedtak fattet 18.08.2020 i Formannskapet, 

sak 194/20, inntil klagesak er avklart i forvaltningen. Utsettelsen av iverksettelse av 

vedtak trer i kraft umiddelbart. 
 

Klageadgang 

En beslutning om utsatt iverksetting av vedtak er en prosessuell avgjørelse, og skal ikke sees på som 

et enkeltvedtak og gir ikke klageadgang jf. fvl. § 28. 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Kitt Julie Hansen Espen Skagen 

Virksomhetsleder Forvaltning Fagleder planavdelingen 



  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg: 
GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN -

FRADELING-TERRENGINNGREP OG OPPFØRING AV BYGG OG UTFYLLING I SJØ 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, 

UTFYLLING, DELING, OPPFØRING AV NYTT BYGG - RABBEN 

 

 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734  STEINKJER 

 

 



Fra: Aimée Leistad [Aimee.Leistad@froya.kommune.no] 

Til: 'monica.moum@norgeshus.no' [monica.moum@norgeshus.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.10.2020 09:59:38 

Emne: eiendom 20/14 Frøya kommune 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei. Viser til brev fra kommunen av 23.september 2020, hvor dere underrettes om mottatt klage på 
vedtak om dispensasjon. 
Kommunen kan ikke se å ha mottatt deres merknader til klagen innen fristen 14.oktober.  
 
Skulle dere ha merknader ber vi om at disse sendes inn innen fredag 16.oktober 2020. Dersom dere ikke 
har merknader til klagen, kan dere se bort fra denne eposten. 
 
Klagen skal behandles i formannskapet den 27.oktober. 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Aimée Leistad 
Fagleder Byggesak 
911 99 390 

 

 
Dokumentasjon vedrørende saken sendes til postmottak@froya.kommune.no.  

Husk å skrive gårds-/bruksnummer og hva saken gjelder. 
 

E-post til og fra Frøya kommune vil være 
gjenstand for journalføring, jfr. Arkivloven. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: N30 &13  

Arkivsaksnr.: 20/2229    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERJEKAIER  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at følgende skal være kommunens uttalelse til fylkesrådmannen 

i Trøndelag sin innstilling i sak «høring om servicenivå og prinsipper for ferjekaier i 

Trøndelag fylke» behandlet i Hovedutvalg for transport 2019-2023 i møte den 23.09.20, sak 

52/20: 

 

1. Frøya kommunestyre forutsetter at Dyrøy fergeleie fortsatt har status som knutepunkt 

for vegforbindelsen langs fylkesvegnettet Fv 6466 og hvor følgende tiltak etableres 

og utbedres: 

 1.1. Tilstrekkelige biloppstillingsplasser for ferge med kapasitet på 40 biler. 

 1.2. Utvide parkeringsplasser i tråd med tidligere avtale og i hht reguleringsplan 

 for området. 

1.3. Dedikerte parkeringsplasser for HC, langtidsparkering, tungbilparkering, 

pendlere og tjenesteleverandører til øyrekka. 

 1.3. Asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser. 

1.4. Universelt utformet venterom med wc, infotavle, sanntidsinformasjon.  

 1.5. Snuplass og trafikksikker av-/påstigning for buss. 

1.6. Det bes om at detaljprosjektering for ovennevnte tiltak gis høy prioritet i 

fylkeskommunen. 

   

 

2. Frøya kommunestyre forutsetter at Hovedutvalg for transport 2019-2023 hensyntar 

og implementerer de innspill som er fremmet av Frøya kommune i denne sak, i den 

videre saksgang på fylkesnivå. 

 

 

Vedlegg: 

20/2229-1 BREV FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AV 021020 

20/2229-2 HØRING – SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERJEKAIER – SAK  

  52/20 – HOVEDUTVALG FOR TRANSPORT 2019-2023 

 

 

Saksopplysninger:   
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Trøndelag fylkeskommune, avdeling Samferdsel-team Infrastruktur har ved brev av 

02.10.2020 oversendt Høring servicenivå og prinsipper for ferjekaier i Trøndelag fylke. 

 

Bakgrunnen for oversendelsen er Fylkesrådmannens innstilling i sak 52/20 behandlet av 

Hovedutvalg for transport 2019-2023 i møte den 23.09.2020. 

 

./. Vedtaket består av 15 sider og følger som vedlegg til denne sak.    

 

I oversendelsesbrev fra Trøndelag fylkeskommune vises det til liste over hvilke 

høringsinstanser som har mottatt ovennevnte skriv. 

Høringsfrist er satt til 30.10.2020 og saken vil bli behandlet i Hovedutvalg for transport 25.-

26.11.2020. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vil gi uttrykk for at det er gitt svært kort høringsfrist i en så viktig sak 

som fylkeskommunen nå har sendt på høring og vil bemerke at saken skulle ha vært 

behandlet i flere underinstanser i kommunen i tillegg til formannskap og kommunestyre. 

Med den korte svarfrist høringen legger opp til, er det dessverre ikke mulig å få full bredde i 

høringen, sett utifra vårt synspunkt. Dette er viktige medaktører som direkte eller indirekte 

har viktige innspill til denne saken. Frøya kommune er imidlertid i dialog med 

Fylkeskommunen i angjeldende sak og opplever at fylkeskommunen legger opp til 

konstruktive tiltak og progresjon i drøftinger og tiltak hva gjelder fergeleiet på Dyrøya og 

øvrige anløpsssteder i Nord- og Sør-væran.   Frøya kommune vil uavhengig av denne 

høringen følge opp denne dialogen fortløpende for å komme fram til en helhetlig og god 

løsning på utfordringsbildet vi har hatt i 14 år, da anløpssted for hurtigbåt og fergeanløp ble 

endret i Frøya kommune i 2006 med felles anlegg på Dyrøya. 

 

Innledningsvis er Kommunedirektøren tilfreds med at Trøndelag fylkeskommune vedtar 

prinsipper for servicenivå på fergekaier i fylket, men vil bemerke at utgangspunktet før et 

slikt prinsippvedtak vedtas, må være basert på et mere likt utgangspunkt med tanke på 

eksisterende fasiliteter for de angjeldende fergeleier. Ved gjennomgang av de aktuelle 

fergeleier i vedlagte sak fra Fylkesrådmannen erfares det at utgangsunktet er veldig ulikt 

med tanke på opparbeidede parkeringsplasser, oppstillingsplasser, omstillingsplasser, 

venterom osv. 

 

Innledningsvis opplyser Trøndelag fylkeskommune følgende i sitt oversendelsesbrev: 

 

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har et helhetsansvar for ferjekundene og ønsker en 

dialog med fylkespolitikere, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner om hvordan 

vi sammen med andre offentlige- og private eiere bør tilrettelegge og forvalte 

landinfrastrukturen i tilknytning til ferjekaier. 

 

Fylkesrådmannen opplyser i sitt saksframlegg at ferjekaiene og hurtigbåtkaiene er 

knutepunkter for samferdselen i Trøndelag, noe Kommunedirektøren fullt ut kan slutte seg 

til.  Videre opplyses det at dagens forvaltning av infrastruktur ved ferjekaier preges av 

kvalitetsforskjeller både på fysiske forhold og på service overfor kundene.  Parkeringsareal i 

tilknytning til ferjekaiene er tradisjonelt blitt dimensjonert etter lokale behov og muligheter, 

og driftet og vedlikeholdt av eier. 
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Kommunedirektøren deler fylkesrådmannens erkjennelse i at infrastruktur ved fergekaiene er 

preget av kvalitetsforskjeller på fysiske tiltak og servicenivå overfor brukerne.  

Fylkesrådmannens påstand om at parkeringsarealer er blitt dimensjonert etter lokale behov 

og muligheter, er ikke et synspunkt Kommunedirektøren kan dele, da Frøya kommune over 

flere år har rettet henvendelser, invitert til befaringer og møter med fylkeskommunen i den 

hensikt i å få opparbeidet tilstrekkelig med oppstillingsplasser for ferje-/båtanløp på Dyrøya 

og tilstrekkelige parkeringsarealer, snuplass for buss og venterom for de reisende.  

 

I denne forbindelse vil Kommunedirektøren opplyse følgende: 

 

 Dyrøy fergeleie ble etablert i mai 2006 med felles kaianlegg for ferge- og båtanløp 

for reisende fra fast-Frøya og ut til øyene: Mausund, Sula, Bogøya, Sørburøya, 

Gjæsingen, Sauøya og Halten.  Dyrøy ble dermed en samfunksjon for ferge og båt 

som tidligere var lokalisert med båtforbindelse fra Sistranda. 

 

 Det har fra oppstart av dette knutepunktet vært mangel på tilstrekkelige 

oppstillingsplasser i forhold til antall biler som er tillatt på ferge på hvert anløp.  Det 

er p.t. 8 biloppstilligsplasser ved ferjeleiet mens ferge har plass til 15 biler.  Bare 

dette forholdet viser at det er mange oppstillingsplasser som mangler ved 

fergeoppstillingsplassen. 

 

 Det har oppstått behov for flere parkeringsplasser enn hva hadde vært tilfelle hvis det 

hadde vært større kapasitet på ferge.  Det er utarbeidet reguleringsplan for området 

som er vedtatt i mars 2019 og som viser en god utnyttelse av området ved Dyrøy 

fergeleie der man legger opp til langt flere parkeringsplasser.  Kommunen har ved 

flere anledninger oppfordret fylkeskommunen til å asfaltere og merke opp dagens 

parkeringsplass. Dette vil også medføre at arealene vil få en langt bedre utnyttelse og 

logistikk enn hva tilfelle er p.t. 

 

 Frøya kommune har med bakgrunn i forannevnte utfordringer også opparbeidet 

fjernparkering i 2019 for å avhjelpe trafikkutfordringene ved Dyrøy fergeleie. 

 

 Videre har Frøya kommune etter flere års henvendelser etablert et venterom med wc 

ved Dyrøy fergeleie, noe som er et fylkeskommunalt ansvar. 

 

 Idet Dyrøy fergeleie også er felles anlegg for hurtigbåtanløp til Nord-værene 

(Sørburøy, Sauøy, Gjæssingen og Halten) samt kombinertløsning båt/ferge til Sør-

værene (Bogøya, Mausund og Sula), har Frøya kommune måttet besørge 

toalettfasiliteter for reisende på disse anløpsstedene samt engasjert personell for 

mottak av hurtigbåt. 

 

 Området ved Dyrøy fergeleie består av kryssende veier ut til Sør-Dyrøya ved 

fergeoppstillingsplasser, nær-butikk i umiddelbar nærhet, oppvekstsenter, tett 

boligbebyggelse, næringsliv o.a., og det har ved flere anledninger vært kaotiske 

forhold og nestenulykker med påkjørsel av små barn som ferdes i bilkø. Etter flere 

bekymringsmeldinger og påtrykk fra fastboende og reisende, har kommunen sett seg 

nødt til å engasjere vaktselskap for å koordinere bilkø, parkering og ferdselsmulighet 

for kryssende trafikk.  Vi har ikke lykkes med å få fylkeskommunen til å ta ansvar for 

disse utfordringene og legge til rette for trygge forhold for beboere og reisende ved 
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Dyrøya.  Disse utgiftene har Frøya kommune båret alene over flere år, med unntak av 

ei helg i 2019 hvor fylkeskommunen etter stort påtrykk fra Frøya kommune bidro 

med dekning av 50% av kostnadene. 

 

 Det kan i sakens anledning også tilføyes at det nylig er framkommet opplysninger om 

at det i framlegging av Statsbudsjettet 2021, er lagt føringer på at det etableres en 

folkehøgskole på Mausund, noe som også indikerer behov for tilstrekkelig 

fergekapasitet, oppstillingsplasser, fasiliteter som venterom etc.  Det er forskuttert 

prosjektmidler i revidert Statusbudsjett høsten 2020 for planlegging av tiltaket. 

 

 I fylkesrådmannens vurderinger savnes det en essensiell vurdering, nemlig 

sambandets viktige funksjon knyttet til bosetting og næringsaktivitet.  Frøya 

kommune kan vise til at det er god næringsaktivitet i et bredt spekter i øyriket og økt 

næringsutvikling er ønskelig fra kommunens side idet det er ulike nisjebedrifter som 

gis mulighet til styrke aktivitet og utvikling hvis forholdene med kollektivtilbud med 

tilhørende fasiliteter er tilstede. Her kan spesielt nevnes havbruk og turisme. 

 

 Frøya kommune er svært tilfreds med at det nasjonalt satses på næringsutvikling og 

vekst i vår kommune og forutsetter i så henseende at fylket følger samme spor. 

Frøya kommune er inne i en stor befolkningsvekst, langt høyere enn hva SSB’s 

framskrivninger har forespeilet og for fortsatt å kunne følge ønsket vekst og utvikling 

er vi avhengig av at våre samarbeidspartnere (fylkeskommunen) legger til rette på 

sine ansvarsområder for å følge kommunens økende og endrede behov for 

transportløsninger. 

 

Det vises til fylkesrådmannens spørsmål som ønskes avklart i denne saken: 

 

Hvilke parkeringsbehov skal fylkeskommunen dekke på ferjeleiene? 

Kun hverdagsoppstilling eller også ferieoppstilling, henting og bringing, 

hverdagsparkering, helgeparkering, for varebiler og langtransport.  Skal parkering kunne 

reserveres? 

 

Svar: 

 

 Frøya kommune forutsetter at fylkeskommunen dekker behov for tilstrekkelig 

parkering basert på dagens behov, men også tenker samfunnsøkonomisk og legger til 

rette for behovene i framtidig vekst og utvikling basert på kommunens 

befolkningsvekst, og utviklingsmønster.   

 Det anses nødvendig med parkeringsplasser for hverdagsparkering idet flere øyer i 

Froan ikke har bilveg, men hvor innbyggere er avhengig av å ha bil parkert på 

Dyrøya, helgeparkering for pendlere og fritidsboligeiere, ferieparkering (AtB har satt 

opp egen båtrute til Halten i sommerhalvåret).  

 Parkering for varebiler og langtransport anses nødvendig da leveranse av varer og 

tjenester ikke nødvendigvis vil være samkjørt med ferge- og båtavganger, og dedikert 

plass for henting/bringing.  

 Forannevnte struktur med ulike typer parkeringsplasser erfares etablert på de fleste 

ferjeleiene i fylket, og i forbindelse med reguleringsplan for Dyrøya er det laget en 

god illustrasjon på hvordan disse forhold kan etableres. 

 Det bør også ses på oppstillingsplasser og parkeringsplasser på Lomsøya (Sula) og på 

Mausund. 
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 Reservering av parkeringsplasser bør det være lagt til rette for mtp handicap-plasser 

og ved andre tilfeller, som beboere fra Nordværa/Bogøya. 

 

 

I hvilke tilfeller skal også andre funksjoner som venterom, toalett, informasjonstavler, 

sanntidsinformasjon, og servering tilbys? 

 

Svar: 

 

 I et moderne samfunn med de fasiliteter og vilkår som er etablert generelt, er det 

behov for at venterom, toaletter, informasjonstavler og sanntidsinformasjon er til 

stede ved alle anløpssteder for ferje og båt om det så er i by eller i en 

utkantkommune.  Vi er alle regulert innenfor samme lovverk og vilkår med våre 

samfunnsoppgaver og tilrettelegginger og i denne forbindelse kan det opplyses de 

vilkår og krav som settes i Plan- og bygningslovens bestemmelser om toalettilgang, 

universell utforming osv. Samme forhold gjelder i vedtatt reguleringsplan. I 

utkantkommuner er det dog mindre, eller ingen tilgang til toaletter enn hva tilfelle er i 

bynære områder og behovet anses dermed større i utkantkommunene. 

   

 Behov for venterom anses også større i utkantkommuner da lengden av ventetid for å 

kunne reise med båt og ferge er tilstede med bakgrunn i antall avganger og 

tidsintervall mellom avgangene.  Dette er spesielt et behov for passasjerer som ikke 

har eget befordringsmiddel. 

 

 Informasjonstavler og sanntidsinformasjon anses aktuelt da det til tider er flere 

innstillinger av båt og ferge grunnet værforhold, reparasjoner av sjøverts 

transportmiddel eller andre hendelser som de reisende ikke får informasjon om på 

transportørs hjemmeside, eller hvor reisende ikke har digitale verktøy for å gjøre seg 

kjent med de faktiske forhold. 

 

 

Hvilke tilbud skal finansieres av kommunen/fylkeskommunen og hvilke skal ev. være 

selvfinansierende? 

 

Svar: 

 Fergetransport er fylkeskommunens ansvar og ses som en forlengelse av fylkesvei. 

De lokale tilpasninger i relasjon til dette med oppstillingsplasser, parkeringsplasser 

m.m. anses å være en del av de tiltak som naturlig tilløper ved ferdsel fra A til B der 

fergetransport er en del av fylkesvegnettet.   Det kan også i denne forbindelse vises til 

Plan- og bygningslovens bestemmelser hva gjelder krav om antall parkeringsplasser 

m.m. som kreves etablert ved f.eks oppsett av byggverk. 

 

 

Videre vises det til fylkesrådmannens relevante kriterier kategorisere ferjekaienes 

muligheter og servicebehov: 

 

 Tilgjengelig areal, beskaffenhet, beliggenhet og verdi. 

 Trafikkmengde, årdøgntrafikk(ÅDT), tungbildøgntrafikk(TDT), sesongsvingninger 

 Overfartstid og avgangshypighet  
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 Type reisende, pendlere, kollektivreisende, næringstransport, turisttrafikk, 

fritidsreiser. 

 

Svar: 

 Det vises til reguleringsplan for Dyrøy fergeleie som er tilsendt fylkeskommunen 

tidligere.   Denne viser tilgjengelig areal, beskaffenhet, beliggenhet og arealbruk. 

For øvrig vises det til epost fra fylkeskommunen av 05.10.20 om at TrFk vil i  

høst starte prosjektering av Dyrøy som et regionalt omstillingspunkt for 

kollektivtrafikken og ferjekai slik at forholdene kommer opp på riktig 

trafikksikkerhetsnivå og oppleves som trygt og oversiktlig for trafikantene. Det 

erfares at fylkeskommunen ved denne epost allerede har besluttet at Dyrøy 

skal ha status som et omstillingspunkt.  Det forepørres i sakens anledning, hva 

er da hensikten med denne høringen?  Høringsbrevet er som tidligere nevnt datert 

02.10.2020.   

 

Å legge til rette for trygge og oversiktlige trafikksikkerhetstiltak er helt i tråd med 

kommunens føringer og kommunens status som trafikksikker kommune, men den 

essensielle utfordringen er her ikke nevnt, nemlig at det ikke er tilstrekkelig 

oppstillingsplasser for biler, men hvor fylkesvegen benyttes til dette formål, selv 

på en normaldag.  Kommunen forutsetter derfor at dette avviket også prioriteres 

under prosjekteringen i tillegg til øvrige behov som er nevnt i denne sak.  

 

Typer parkering: 

 Korttidsparkering, sporadisk dagparkering, reservert pendlerparkering 

 Langtidsparkering, parkering utover en dag, redusert ukehvile, helge og ferie 

utfart 

 Tilrettelagt tungbilsparkering 

 

Svar: 

 Det vises til svar på ovennevnte spørsmål i foranliggende punkt i saksframlegget. 

 

I saksframlegget fra fylkesrådmannen er det utarbeidet en matrise bestående av 8 kategorier 

som grunnlag for hvilke fasiliterer og servicenivå som skal legges til grunn:   

Infotavler, WC, Venterom, Pendlerparkering, Dagparkering, Langtidsparkering, 

Tungbilparkering.   

 

Kategoriene er basert på Årdøgntrafikk, Tungbiltrafikk, antall pendlere, nærhet til by og 

større næringsaktivitet, avgang hyppigere enn hver time, avgang hyppigere enn annen hver 

time, ferjekai med hurtigbåtanløp og ferjekai. 

 

Det foreslås at fylkeskommunens ansvar for parkeringstilbudet ved fergekaiene begrenses til 

å omfatte behovet ved normal hverdagstrafikk i henhold til tabell 3 (side 3 i saksframlegget) 

utenfor tettbebygd strøk og der areal ikke er en begrensning.  Videre sies det at der egnet 

areal er en begrensning begrenser dette også fylkeskommunens ansvar. 

 

I matrise fra fylkeskommunen blir det opplyst følgende Ådt for anløpsstedene Dyrøya, 

Lomsøya og Mausund: 

 

Dyrøy - 40 Ådt 

Lomsøy - 40 Ådt 
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Mausund -  30 Ådt 

 

Svar: 

 

Kommunedirektøren er av den formening at ovennevnte Ådt ikke kan medføre riktighet. 

Med den kunnskap kommunedirektøren besitter er Ådt høyere på Mausund enn på Lomsøya 

og ser man disse to anløpene i sammenheng tilsier dette at Ådt på Dyrøya er langt høyere. 

Dyrøya er som kjent knutepunktet for disse to anløpsstedene.  Fylkeskommunen må i så 

henseende kvalitetssikre sine Ådt-tellinger.  I forhold til ovennevnte matrise og 

kategorisering av servicetilbud tolker Kommunedirektøren det dit hen at Dyrøy, Lomsøy og 

Mausund fergeleier kommer inn under kategori 5 og 6  (Ådt over 50, Tdt over 5, avgang 

hyppigere enn annen hver time) og skal ha servicetilbud med: Infotavle, WC, Venterom og 

tilstrekkelige parkeringsarealer for langtidsparkering, tungbilparkering, pendlerparkering, 

HC-parkering osv. 

 

Avgangshyppighet er sentralt i fylkesrådmannens vurdering.  Selv om det i utgangspunktet 

er hyppige avganger fra Dyrøy, er ikke dette dekkende for alle anløpssteder.  For flere 

innbyggere, spesielt de som bor i Nordværa, kan det være flere timer mellom hver avgang. 

 

Det kan tilføyes at Ådt på Dyrøya, Lomsøya og Mausund ikke speiler den reelle situasjon.  

Siden sambandet ble etablert, har reisende til nevnte anløpssteder reist med stor usikkerhet 

for når returreise er mulig.  Hvis bilen tas med til Sula eller Mausund, har de ingen garanti 

for når de kan returnere til Dyrøya med bakgrunn i liten kapasitet på ferge.  Vi har erfaring 

med at de reisende opplever å bli stående over flere fergeavganger idet ferge fylles opp på 

første anløpssted.  Dette har medført store utfordringer for de reisende som har bestilt fly 

eller tog-billetter fra Værnes/Trondheim og som skal videre til andre destinasjoner.  Disse 

usikkerhetsmomenter har derfor medført at parkeringsplass på Dyrøya unødig fylles opp med 

biler i mangel på tilstrekkelig fergekapasitet.  Kapasitet oppstillingsplasser for biler på 

Lomsøya og Mausund må også ses på i denne sammenheng. 

 

Med bakgrunn i at det ikke er kjøreveg for bil i Nord-værene og på Bogøya, men hvor 

innbyggerne har behov for egen bil med bakgrunn i bl.a.manglende kollektivtilbud, må de 

også tilstås pendlerparkering, langtidsparkering og i aktuelle tilfeller tungbilparkering.  

Øyværene har også behov for leveranse av ulike varer og tjenester og som krever aktuelle 

parkeringsarealer knyttet til forannevnte og ferge-/båtavganger. 

 

Det vises til fylkesrådmannens saksframlegg side 12, tabell 1 der det i note etter matrise er 

anført: *Sambandet på Øyrekka har flere anløpssteder og rutekombinasjoner med 

overfartstid på mer og mindre enn 30 minutter. 

   

Det vises i saksframlegget til Veistrategi Trøndelag, der man har katergorisert fylkevegene 

til Dyrøya, Lomsøya og Mausund i funksjonsklasse E (lokale adkomstveger) 

Dette kan ikke medføre riktighet idet Dyrøya ikke er endepunkt for fylkesvegnettet som 

fortsetter ut til Mausund og Sula (Lomsøya).  Dyrøy fergeleie bør derfor komme inn under 

kategori C (lokale hovedveger). 

 

Det kan i sakens anledning anføres at det f.eks i nabokommunen Hitra er en veistrekning på 

Fv 6440 Sandstad-Hestvika har status som lokal hovedveg (klasse C) og utifra vår kunnskap 

er ikke dette en vegstrekning som er et knutepunkt for kollektivtransport på fylkesvegnettet. 
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Videre erfares det at i base Veistrategi Trøndelag for strekningen Orkdal-Brekstad 

gjennomgående har status som lokal hovedveg (klasse C) der fergetransport er et bindeledd 

mellom kommunene. 

 

På hvilke fergekaier er det behov for å styrke det øvrige kollektivtilbudet? 

På hvilke fergestrekninger kan en eventuelt redusere busstilbudet? 

 

Svar: 

Det som har kommet frem i folkemøter og drøftinger rundt AtB 2024, er at det bør være 

fokus på korresponderende buss primært for Vetlefjord, da den opererer Nordværa/Bogøya 

hvor flere ikke har tilgang til bil.  Det har i større grad Mausund og Sula.  Det har også vært 

hensiktsmessig med noen for bestillerskyss (som i tidligere Nord-Trøndelag fylke). 

I følge flere tilbakemeldinger er det flere bussruter som kjører «tomme» til/fra Dyrøya.  

Dette anses ikke hensiktsmessig og vi antar at AtB/Boreal har statistikk på dette. 

 

 

På hvilke fergekaier bør en legge opp til f.eks «park and ride» og hvor bør en styrke 

busstilbudet? 

 

Svar: 

Det vises til tidligere besvarelse i dette saksframlegg vedr behov for opparbeidelse av ulike 

arealer jfr reguleringsplan for området. 

 

 

Avsluttende kommentarer 

 

Til sist kan det anføres at fylkesrådmannen kategoriserer og definerer anløpssteder som 

«kollektivknutepunkt» eller «omstillingspunkt» etter Ådt og funksjonsklasse vei. Dette kan 

være et grunnlag for videre vurderinger og prioriteringer, men her savnes også andre 

parametre som må vektlegges, spesielt for utkantkommuner som Frøya.  Frøya kommune er 

av den formening at Dyrøya bør ha status som knutepunkt sett i lys av at dette er en 

samferdselslinje både til lands og til vanns for innbyggerne i egen kommune. Det kan 

opplyses at for sambandet som har sitt utspring fra Dyrøya ikke finnes andre alternativ.  

Ingen kan «kjøre rundt» og er derfor avhengig av sjøverts transport.  

 

Det vises i denne forbindelse til Forslag til strategi for anbud av buss – Trøndelag region 

2021 utarbeidet av AtB hvor bl.a. Brekstad, Rørvik fergekai, Vanvikan er foreslått som 

knutepunkt.  Disse stedene har som kjent båt- og/eller fergeforbindelse.  For Dyrøy er det 

foreslått regionalt omstigningspunkt.  Frøya kommune forespør hva som er lagt til grunn for 

at Dyrøy foreslås som omstillingspunkt kontra forannevnte anløpssteder som foreslås som 

knutepunkt? 

 

Det vises også til fylkespolitiker Tove Eivindsens spørsmål til fylkesrådmannen om 

fergekaia på Dyrøy og hvor det i fylkesrådmannen tilsvar bl.a. blir vist til vedtak i 

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag, sak 153/13 at det skulle gjennomføres tiltak som ledd i 

oppgradering av trafikknutepunkt på Dyrøy.  Det presiseres at fylkeskommunen allerede i 

2013 har stadfestet at Dyrøy er å anse som et knutepunkt.  

 

Det er videre anført at AtB har definert Dyrøy som et omstilingspunkt for kollektivtrafikken. 

Er det slik å forstå at det er AtB som er førende i kategoriseringen?  Igjen oppfattes det at 
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fylkeskommunen allerede har tatt noen valg i høringssaken. Vi antar at AtB’s synspunkt er 

relatert til deres aktivitet med ansvar for bussbefordring og overfart med sjøverts 

transportmiddel og ikke har vurdert helhetsbildet. 

 

Videre sies det Som veieier og kollektivmyndighet er fylkeskommunen ansvarlig for at av- og 

påstigning kan ivaretas med akseptabel trafikksikkerhet på alle omstigningspunkt, også 

Dyrøy.  Hva med utfordringsbildet for manglende oppstillingsplasser for ferge?  Det kan 

også tilføyes at det ikke medfører riktighet at det er 23 oppstillingsplasser på Dyrøy, men 

som tidligere nevnt 8 plasser. 

 

Det blir også opplyst at fylkesrådmannen forbereder prosjektering av en utbedring av 

omstigningspunktet på Dyrøy, og at dette skal stå ferdig før neste sesong.  Her ble det i sak 

153/13 vedtatt at det skulle erverves grunn, tankanlegg skulle innkjøpes og monteres, 

parkeringsplass skulle opparbeides og asfalteres.  Her gjenstår det erverv av grunn og som 

kjent asfaltering og oppmerking av parkerings- og oppstillingsplasser.  

 

Vi har i oktober 2020 blitt forespurt av fylkeskommunen om vårt behov for kapasitet på 

ferge, og har i den forbindelse gitt tilbakemelding om at ønsket kapasitet økes til 40 biler. 

En endring av fergekapasitet fra 15 til 40 biler trenger nødvendigvis ikke å medføre økte 

kostnader ut fra vårt synspunkt.  

 

Vi registrerer at fylkesrådmannen hevder at det er lav trafikk på normaldager og større trykk 

de store reisedagene.  Dette medfører ikke riktighet.  Vår erfaring er at det gjennom året er 

stor trafikkmengde også på ukedager uavhengig av helger, høytider og ferietid. 

 

Vi registerer også at fylkesrådmannen uttrykker at det er positivt for opplevelsen på øyene at 

flest mulig setter igjen bilen på Dyrøya.   Dette oppfattes som en motstridene holdning i 

forhold til fylkeskommunens synspunkt om å opparbeide tilstrekkelig parkeringsarealer. 

 

Fylkesrådmannen har i sitt tilsvar til Eivindsen vedlagt en kartskisse av 24.02.2020 (denne 

kartskissen er ukjent for Frøya kommune) hvor det legges opp til å begrense allerede snevre 

parkeringsarealer som en snuplass for buss.  Denne skissen er ikke i tråd med tilsendt 

reguleringsplan som er sendt fylkeskommunen allerede i 2019 og vi har vært av den 

oppfatning at reguleringsplan er lagt til grunn for det videre arbeide med prosjektering av 

Dyrøy fergeleie. 

 

Fylkeskommunen har forespurt Frøya kommune i oktober 2020 om det er ønskelig med nytt 

venterom i regi av fylkeskommunen eller om eksisterende brakke skal bestå. Det medfører 

derfor ikke riktighet at Frøya kommune har framsatt noe krav om nytt venterom. Dialogen 

har dreid seg om at fylkeskommunen skal bære kostnadene med dette «venterommet».  

Frøya kommune har i den forbindelse gitt tilsvar om at det er ønskelig med et bedre og 

universelt utformet og morderne venterom. Frøya kommune har derav ikke varslet om at det 

skal fjernes noe venterom. 

 

Kommunedirektøren er av den formening at tilsendte høring med valgte parametre bærer 

preg av sentralisering av tjenester og servicenivå og at utkantkommuner blir skadelidende 

med manglende kollektivtilbud og naturlige fasiliteter.  

Disse føringer er ikke i tråd med nasjonale eller fylkeskommunale overordnede mål og 

strategier overfor distriktskommunene.  
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Som kjent har bynære og mere sentrale kommuner fått tilrettelagt og opparbeidet større 

arealer med oppstillingsplasser, parkeringsplasser, urbane venterom (terminaler).  Som 

tidligere nevnt, har Frøya kommune i 14 år kjempet for å få tilfredsstillende trafikale 

løsninger for reisende, myke trafikanter og øvrige beboere på Norddyrøya. 

 

Med bakgrunn i tilsendte høring og vedtak i Hovedutvalg for transport 2019-2023 opplever 

Frøya kommune at all tilrettelegging, utgiftsbæring og ressursbruk fra kommunens side, i 

mangel av oppfølging fra fylkeskommunens side ved Dyrøy fergeleie, ikke gis noen verdi 

med bakgrunn i høringens innhold og forslag.  Frøya kommune har som tidligere nevnt båret 

store kostnader for trafikkavvikling og fasiliteter ved Dyrøy fergekai og øvrige anløpssteder i 

sambandet. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya er attraktiv som bosted 

- Stimulere til levende grender og levende øysamfunn 

- Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging 

- Frøyasamfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

 Frøya er et inkluderende samfunn 

- Opprettholde gode og trygge arbeidsplasser 

- Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, 

kollektivtransport og uteområder er universelt utformet 

 Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon 

- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på lands og til vanns 
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Vår dato: 02.10.2020 Vår referanse: 202029298-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Terje Skrattalsrud 

Høring servicenivå og prinsipper for ferjekaier 

 
Trøndelag fylkeskommune avdeling Samferdsel sender med dette på høring forslag servicenivå og 
prinsipper for fylkeskommunale ferjekaier.  
 
Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har et helhetsansvar for ferjekundene og ønsker en dialog 
med fylkespolitikere, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner om hvordan vi sammen med 
andre offentlige- og private eiere bør tilrettelegge og forvalte landinfrastrukturen i tilknytning til 
ferjekaier. Dagens forvaltning av infrastruktur ved ferjekaier preges av kvalitetsforskjeller både på 
fysiske forhold og på service ovenfor de reisende. Innføring av AutoPASSferje-takstregulativet og 
innkreving av bompenger på to samband har også ført til et endret reisemønster der flere ønsker å 
parkere i nærheten av ferjeleiet. Parkeringsareal i tilknytning til ferjekaiene er tradisjonelt blitt 
dimensjonert etter lokale behov og muligheter, og driftet og vedlikeholdt av eier. 
 
 
Høringsfristen er satt til fredag 30.10.2020.  
Saken vil bli behandlet Hovedutvalg for transport 25. – 26.11.2020. 
 

Høringsuttalelser avgis digitalt til postmottak@trondelagfylke.no merk høringssvaret med sak 

202029298 

 

 
En liste over høringsinstanser følger. Vi ber høringsinstansene om å videresende høringssaken til 

eventuelle andre relevante høringsinstanser som de mener mangler på høringslisten. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Terje Skrattalsrud   

     

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg Høringsnotat Servicenivå og prinsipper for ferjekaier 

 

Mottakere:  
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Arkivsak-dok. 202029298-1 

Saksbehandler Terje Skrattalsrud 

 

Saksgang Møtedato Utvalgssaksnr 

Hovedutvalg for transport 2019-2023 23.09.2020 52/20 

 

 

   

Ser v icen ivå  og  pr ins ipper  fo r  f e r jeka ier  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for transport vedtar å sende vedlagte prinsippforslag på høring til 

kommuner og relevante organisasjoner. 
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Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen 

 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

• TrFKs delstrategi veg 2019-2030 (FT sak 45/18) 

• TrFKs delstrategi mobilitet (FT sak 64/19) 

 

 

Sammendrag 

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har et helhetsansvar for ferjekundene og 

ønsker en dialog med fylkespolitikere, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner 

om hvordan vi sammen med andre offentlige- og private eiere bør tilrettelegge og 

forvalte landinfrastrukturen i tilknytning til ferjekaier. Ferjekaiene og hurtigbåtkaiene er 

knutepunkter for samferdselen i Trøndelag. De har ulik funksjon, avhengig av 

beliggenhet og størrelse. Dagens forvaltning av infrastruktur ved ferjekaier preges av 

kvalitetsforskjeller både på fysiske forhold og på service ovenfor kundene. Det er også 

variasjon i eier- og driftsstrukturen. Det er dessuten en uklar rolledeling mellom de ulike 

offentlige og private aktørene knyttet til ansvar og kostnadsdekning. Innføring av 

AutoPASSferje-takstregulativet og innkreving av bompenger på to samband har også ført 

til et endret reisemønster der flere ønsker å parkere i nærheten av ferjeleiet. Dette 

gjelder for både privatbilister og næringslivstransport. Parkeringsareal i tilknytning til 

ferjekaiene er tradisjonelt blitt dimensjonert etter lokale behov og muligheter, og driftet 

og vedlikeholdt av eier. Parkeringsarealet er regulert av kommunenes reguleringsplaner. 

 

Spørsmål fylkesrådmannen ønsker å avklare gjennom denne saken er: 

• Hvilke parkeringsbehov skal fylkeskommunen dekke på ferjeleiene?  

Kun hverdagsoppstilling eller også ferieoppstilling, henting og bringing, 

hverdagsparkering, helgeparkering, for varebiler og langtransport. Skal parkering 

kunne reserveres? 

 

• I hvilke tilfeller skal også andre funksjoner som venterom, toalett, 

informasjonstavler, sanntidsinformasjon, og servering tilbys? 

 

• Hvilke tilbud skal finansieres av kommunen/fylkeskommunen og hvilke skal ev. 

være selvfinansierte? 

Behandlingsplan 

• Informasjon til HUT 23 – 24. sept. 

• Høringsfrist hos berørte kommuner og organisasjoner 30. okt. 

• Behandling i HUT 25 – 26. nov. 

 

 

Relevante kriterier kategorisere ferjekaienes muligheter og servicebehov er: 

• Tilgjengelig areal, beskaffenhet, beliggenhet og verdi. 

• Trafikkmengde, årsdøgntrafikk (Ådt), tungbildøgntrafikk (Tdt), 

sesongsvingninger. 

• Overfartstid og avgangshyppighet. 
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• Type reisende, pendlere, kollektivreisende, næringstransport, turisttrafikk, 

fritidsreiser. 

Typer parkering: 

• Korttidsparkering, sporadisk dagparkering, reservert pendlerparkering 

• Langtidsparkering, parkering utover en dag, redusert ukehvile, helge og ferie 

utfart 

• Tilrettelagt tungbilsparkering 

 

Funksjonskategori for TrFKs ferjekaier. 

1. Ferjekai med Ådt over 1500, Tdt over 150, antall pendlere over 750, nærhet til 

by og større næringsaktivitet, avgang hyppigere enn hver time. 

2. Ferjekai med Ådt over 1500, Tdt over 150, antall pendlere over 250, avgang 

hyppigere enn hver time. 

3. Ferjekai med Ådt over 350, Tdt over 25, avgang hyppigere enn hver time. 

4. Ferjekai med Ådt over 350, Tdt over 25. 

5. Ferjekai med Ådt over 50, Tdt over 5, avgang hyppigere enn hver annen hver 

time. 

6. Ferjekai med Ådt over 50, hurtigbåtanløp. 

7. Ferjekai med Ådt under 50, hurtigbåtanløp.  

8. Ferjekai med Ådt under 50.  

 

Tab. 3 Forslag til fylkeskommunalt servicetilbud på egne ferjekaier basert på funksjonskategorier 

 

Kategori Infotavler WC Venterom Pendlerparkering Dagparkering Langtidsparkering Tungbilparkering 

1 X X  X X  X 

2 X X  X X   

3 X X X  X   

4 X X X  X   

5 X X   X   

6 X X X  X   

7 X X X     

8 X       
 

TrFKs ansvar for parkeringstilbudet ved fergekaiene begrenses til å omfatte behovet ved 

normal hverdagstrafikk i henhold til tabell 3 utenfor tettbebygd strøk og der areal ikke er 

en begrensning. Der egnet areal er en begrensning begrenser dette også 

fylkeskommunens ansvar. 

 

Transportnæringens behov for døgnhvileplasser utover det tilbudet som eksisterer langs 

hoved gjennomfartsåren E6, bør veieiere, transportnæringen og transportbrukerne legge 

til rette for. 
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Bakgrunn: 

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har et helhetsansvar for ferjekundene og 

ønsker en dialog med fylkespolitikere, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner 

om hvordan vi sammen med andre offentlige- og private eiere bør tilrettelegge og 

forvalte landinfrastrukturen i tilknytning til ferjekaier. Ferjekaiene og hurtigbåtkaiene er 

knutepunkter for samferdselen i Trøndelag. De har ulik funksjon, avhengig av 

beliggenhet og størrelse. Dagens forvaltning av infrastruktur ved ferjekaier preges av 

kvalitetsforskjeller både på fysiske forhold og på service ovenfor kundene. Det er også 

variasjon i eier- og driftsstrukturen. Det er dessuten en uklar rolledeling mellom de ulike 

offentlige og private aktørene knyttet til ansvar og kostnadsdekning. Innføring av 

AutoPASSferje-takstregulativet og innkreving av bompenger på to samband har også ført 

til et endret reisemønster der flere ønsker å parkere i nærheten av ferjeleiet. Dette 

gjelder for både privatbilister og næringslivstransport. Parkeringsareal i tilknytning til 

ferjekaiene er tradisjonelt blitt dimensjonert etter lokale behov og muligheter, og driftet 

og vedlikeholdt av eier. Parkeringsarealet er regulert av kommunenes reguleringsplaner. 

 

Spørsmål som ønskes avklart gjennom denne saken er: 

• Hvilke parkeringsbehov skal fylkeskommunen dekke på ferjeleiene?  

Kun hverdagsoppstilling eller også ferieoppstilling, henting og bringing, 

hverdagsparkering, helgeparkering, for varebiler og langtransport, og skal 

parkering kunne reserveres? 

 

• I hvilke tilfeller skal også andre funksjoner som venterom, toalett, 

informasjonstavler, sanntidsinformasjon, og servering tilbys? 

 

• Hvilke tilbud skal finansieres av kommunen/fylkeskommunen og hvilke skal ev. 

være selvfinansierte? 

Behandlingsplan 

• Informasjon til HUT 23 – 24. sept. 

• Høringsfrist hos berørte kommuner og organisasjoner 30. okt. 

• Behandling i HUT 25 – 26. nov. 

 

 

Faktiske opplysninger: 

Definisjoner 
• Et kollektivknutepunkt er et sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller 

tangerer hverandre, og hvor det foretas omstigning eller bytte mellom kollektive 

transportmidler. Fra Kollektivhåndboka Tilrettelegging for kollektivtransport på 

veg og gate. 

 

• En døgnhvilplass er et område som er tilrettelagt for hensetning av vogntog i 

langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile (11 timer). 

 

• Pendlerparkering er for reisende som samkjører eller ikke har behov for kjøretøyet 

på den andre siden. 

 

• Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer 

sporadisk.  
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Aktører 
Samferdselsdepartementet (SD)  

Overordnet ansvar for rammevilkår for veg- og jernbanesektoren og for 

riksvegferjene. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)  

Ansvar for plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og regionalpolitikk. 

 

Trøndelag fylkeskommune (TrFK) 

Regional areal- og transportplanlegging, drift av buss, trikk, ferjer, hurtigbåter og 

lokale båtruter. Ansvar for AtB som planlegger, utvikler og anskaffer lokalt 

kollektivtilbud, og håndterer markedsføring, billettsalg og ruteinformasjon. 

 

Kommunen  

Kommunal byutvikling og planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av 

kommunale veger. Ansvar for parkeringspolitikk (normer, reguleringer mv). 

Planmyndighet med ansvar for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. 

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ta vare på helheten i veisektoren. 

Sektoransvar å følge opp nasjonale oppgaver for hele veitransportsystemet. 
Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av riksveier. 

. 

 

Fylkesmannen 

Særlig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert veiledning, kurs, 

tilsyn og øvingsledelse. Samordningsmyndighet for innsigelser. 

 

Kystverket  

Ansvar for utvikling og vedlikehold av farleder (hoved- og biled), 

Kollektivtransport med hurtigbåt og ferjer benytter i hovedsak biled. Når 

passasjerfartøyet går fra biled til kommunens sjøområde, er det vedkommende 

havn som har ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet. 

 

Operatører 

Leverer lokal ferjetransport med fylkeskommunalt driftstilskudd. Kundeansvar for 

de reisende. 

 

Kommersielle aktører 

Private grunneiere. Salg av grunn. Eiendomsutviklere innen bolig og næring som 

for eksempel parkering. Planlegging, utbygging og salg av bolig- og næringsbygg. 

 

Lovverk 
Lov 2013-06-21 nr 61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
Loven dekker bl.a. ivaretakelse av universell utforming:  
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§ 13: Universell utforming. Tekstutdrag: «Offentlige og private virksomheter rettet mot 

allmenheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige 

funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.» 

 
§ 15: Universell utforming av bygninger, anlegg mv. Tekst: «For bygninger, anlegg og 

uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.»  

 
Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)  
Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK17) gjelder mellom annet for 

publikumsbygninger og ferje og hurtigbåtkaier. For hurtigbåtkaier vil krav om universell 

utforming gjelde utendørs adkomst, adkomst til evt. venterom og leider for 

ombordstigning.  
 
Lov 1965-06-18-4 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 
Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS FOR-2007-07-02-877 

 

Fakt a  

Ferjetilbudet er ofte å regne som en del av veinettet der ferje er å foretrekke framfor å 

tilby en løsning med bru eller tunnel. På de fleste samband er derfor tilbudet på 

ferjekaiene rettet inn mot reisende som har til hensikt å ha med seg et kjøretøy på 

overfarten. Flere av fylkeskommunens ferjer utfører transport mellom destinasjoner der 

det ikke ønskelig eller hensiktsmessig for de reisende å ha med seg kjøretøyet på 

overfarten og ferja. For dem fungerer ferjetilbudet som en del av fylkets ordinære 

kollektivtrafikktilbud. 

 

Ulike reisehensikter medfører ulike behov for fasiliteter ved ferjekaia. Derfor er det viktig 

å ha kunnskap om mengde og type reisende. Pendlere skal først og fremst passere 

raskest mulig, og bruker liten tid på kaiområdet. Kaier som betjener mange turister og 

andre fritidsreisende kan ha behov for oppbevaring av større og mindre bagasje, 

oppholdssteder der det tilbys matservering, og informasjon på andre språk enn norsk. 

Behovene variere også med alder og livsfase. For eksempel har eldre personer behov for 

sitteplasser, barn som reiser alene har behov for tydelig merking av møteplasser. Mange 

av disse behovene ivaretas fordi de inngår i kravet om universell utforming. Fasiliteter 

som ikke omfattes av dette kravet bør vurderes på grunnlag av kaias størrelse og 

kjennetegn ved hovedsegmentet av kundene. 
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Knutepunkt 

Primære servicefunksjoner legges gjerne i direkte tilknytning til knutepunktet. Eksempler 

på slike servicefunksjoner er informasjon, toalett og ventearealer. Eksempler på 

sekundærfunksjoner er bagasjeoppbevaring, kiosk, og kafeer, minibank, vekslingskontor, 

bilutleie, hotell og butikker. 

 

Nivået på servicetilbud og valget mellom å ha det om bord på ferja eller på land ved det 

enkelte ferjeleiet vil først og fremst avhenge av trafikkgrunnlaget, ferjekaistypen og 

ferjeturens lengde. Driftsøkonomi og tilgjengelige arealer ombord og på land vil påvirke 

valget av løsning. 

 

Ferjeturen over fjorden er et avbrekk i en kanskje lang og trettende transportetappe. 

Dette "pusterommet'' ønsker trafikantene å bruke til noe meningsfylt, og etterspør 

tilleggsytelser som et godt kafeteriatilbud, toaletter i tilstrekkelig antall, stellerom for 

småbarn, informasjonstjeneste m.m. Avsetting av arealer for å dekke alle disse formål 

ombord i et skip er kostbart og for mindre ferjer umulig å imøtekomme. De fleste 

samband i Trøndelag er korte med reisetid på under 30 minutter. 

 

Ingen av TrFKs ferjekaier er registrert som en del av et kollektivknutepunkt i Nasjonal 

vegdatabank. Enkelte av ferjekaiene betjener både ferjer og hurtigbåter/kombibåter eller 

har en hurtigbåtterminal i umiddelbar nærhet slik at de har en funksjon som minner mye 

om et kollektivknutepunkt eller omstillingspunkt på linje med en hurtigbåtkai. 

 

Hurtigbåtkaiene er en del av kollektivtrafikktilbudet. På de større stedene inngår de ofte 

som en del av et større kollektivknutepunkt med flere servicefasiliteter. Service og 

tjenester som er lokalisert i tilknytning til kaiene gjør det mulig for de reisende å gjøre 

ærender underveis på reisen, og gjør det mer attraktivt å bruke knutepunktet. Utenfor 

by- og tettsteder er hurtigbåtkaiene ofte rene omstigningspunkter. På denne typen kaier 

handler bruken først og fremst om nærhet til vei/parkering, kortest mulig gangavstand 

mellom byttene og ventearealer som har beskyttelse mot vær og vind. 

 

Ifølge Nasjonal transportplan 2014 – 2023 har fylkeskommunene det regionale ansvaret 

for å prioritere stamruter og kollektivknutepunkter, og ansvaret for å ta initiativet til 

samordning av hvert enkelt knutepunktprosjekt der ikke andre aktører har tatt et slikt 

initiativ. 

 

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivknutepunkt som har direkte avkjørsel fra 

regionens fylkesveier. Dette omfatter også kollektivknutepunkter på fylkeskommunale 

ferjeleier. Ansvaret omfatter investeringer i kjøreareal, plattformer, gang- og 

sykkeladkomst, leskur, sykkelparkering informasjonstavle og belysning. Ansvaret 

omfatter også tilrettelegging for innfartsparkering når dette er formålstjenlig som en del 

av knutepunktet. Er det vanlig med lengre ventetid for de reisende kan fylkeskommunen 

bekoste bygging av venterom og toaletter eller inngå leieavtaler for tilsvarende tilbud. 

AtB har ansvaret for informasjon om rutetider for ferje og kollektivtrafikken i TrFKs regi. 

 

TrFKs delstrategi veg 2019-2030 (45/18) beskriver viktigheten av knutepunkter og 

kollektiv infrastruktur slik i pkt. 10.2. 

Knutepunkter og kollektiv infrastruktur. God planlegging av knutepunkt mellom like og 

ulike transportformer er svært viktig for å få et så sømløst og attraktivt transportsystem 

som mulig. Dette krever god samhandling mellom ulike instanser så vel som mellom 

fylkeskommunens ulike oppgaver og roller. Det er også viktig å finne hvordan det skal 
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legges til rette for kollektivtrafikken og hvordan vegnettet og kollektivtilbudene skal bli 

tilgjengelig for alle. 

 

TrFKs delstrategi mobilitet (FT 64/19) sier følgende om Knutepunkt og annen kollektiv 

infrastruktur 

Delmål. Legge til rette for gode bytter mellom transportmidler og styrke 

kollektivtransportens konkurransekraft. 

Formål og bakgrunn. Veldig mange reiser som ikke foretas med bil vil være satt sammen 

av flere transportmidler. For at disse reisekjedene skal være konkurransedyktige må 

byttene mellom transportmidler fungere godt. Et viktig bidrag til dette er gode 

knutepunkt som tilbyr komfort og informasjon og bidrar til effektive bytter. Dette vil ofte 

inkludere trygge parkeringsmuligheter både for bil og sykkel og andre løsninger som gjør 

reisen til knutepunktene enklere (gang og sykkelveger, utlån av sykler og andre 

tjenester). 

 

AtB har foreslått lokalisering av kollektivknutepunkt og regionale omstillingspunkt i sin 

strategi. Ingen av ferjekaien er ikke definert som knutepunkter i deres strategi. Dyrøy på 

Frøya er definert som et omstillingspunkt. Se figur nedenfor. 

 
Fig. 1 AtBs forslag til lokalisering av knutepunkt og regionale omstigningspunkt i Trøndelag. 
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AtB har også definert ønsket servicenivå for knutepunkt, regionale omstigningspunkt og 

lokale omstigningspunkt. 

 
Fig. 2 Beskrivelse av ambisjoner for knutepunkt og omstigningspunkt (AtB) 
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Parkering og hvileplasser 

Behovet og muligheten for parkering varierer stort fra ferjekai til ferjekai avhengig av 

b.la. arbeidspendling, avstand til by/tettsted, fritidsboliger og takstregulativ. 

Parkeringstiden varierer også for de ulike brukerne og ønsket lokalisering er avhengig av 

dette. Siden alle parkeringsanlegg er arealkrevende, fordrer det effektiv arealutnyttelse, 

og stedets beskaffenhet vil påvirke størrelse og plassering. 

 

AutoPASSferje takstregulativet er Statens vegvesens foretrukne regulativ for billettering 

av ferje som de ønsker å innføre som en nasjonal standard. TrFK har innført regulativet 

med noen tilpasninger på Ferjekaiene Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik. Den store 

forskjellen mellom Riksregulativet som er det mest utbredte i dag og AutoPASSferje-

regulativet er at AutoPASSferje-regulativet er basert på at det skal være gratis for 

passasjerer, kun kjøretøyene skal betale en pris uavhengig av antall passasjerer. 

Konsekvensene av bortfall av passasjerbetaling er høyere takster for kjøretøyene. Ulikt 

fra Ferjekai til Ferjekai vil det påvirke volum og fordeling mellom passasjer og kjøretøy, 

behov for parkeringsplasser ved ferjekaiene og antall reisende på parallelle 

kollektivtilbud. Oslo Economics gjennomførte i 2015 en analyse for Statens vegvesen der 

de vurderte konsekvensene ved innføring av AutoPASSferje-regulativet, blant annet for 

sambandet Levanger-Hokstad. Analysen konkluderer med at innføring AutoPASSferje-

regulativet vil redusere antall kjøretøy i svært liten grad (0,2 %) og ikke føre til behov 

for større parkeringsarealer i ferjekaienes nærområder utover normal trafikkvekst. 

 

På Flakk – Rørvik oppleves det en økning i behovet for parkering etter innføring av 

AutoPASSferje som betalingsmetode og bompengeinnkreving for Fosenvegene på samme 

sted. Sambandet har stor pendlertrafikk og økt samkjøring kan være en medvirkende 

årsak til større press på parkeringsarealene ved ferjekaiene. 

 

En følge av AutoPASSferje er at det er mindre hensiktsmessig og ofte ulønnsomt for 

transportbedrifter med sjåfører som bor på Fosen at den ansatte tar med seg 

lastebilen/vogntoget over til Rørvik, for så å bringe den samme lastebilen/vogntoget 

tilbake til Flakk uten at det har vært utført et reelt godstransportarbeid. En slik unødig 

forflytning er ikke rasjonell, miljømessig ei heller praktisk og vil medføre en økonomisk 

belastning for en bransje hvor mange har lave marginer i en krevende 

konkurransesituasjon. Denne eventuelle unødige transporten av lastebil/vogntog over 

fjorden tar også opp ferjekapasitet og vil kunne bidra til lengere ventetid for øvrige 

trafikanter.  

 

Transportnæringen hevder også at Flakk er et naturlig område for stans i forbindelse 

med kjøre- og hviletidsbestemmelsene, noe som styrer planleggingen og utførelsen av 

kjøreoppdragene. 

 

Parkeringsplass for lastebil/vogntog er en forutsetning for å kunne ivareta lovpålagt 

pause og hvile i henhold til forskrift om kjøre- og hviletid, sikring av last, sjekk av 

kjøretøy mm. Dette er viktig med tanke på trafikksikkerhet og arbeidsmiljøet til 

yrkessjåførene og noen sjåfører ser det som hensiktsmessig å gjennomføre den 

lovpålagte hvilen i tilknytning til en ferjeoverfart. Plasser som er egnet for parkering av 

lastebil/vogntog er en mangelvare langs veinettet og gjør det vanskelig for sjåfører å få 

fjernet snø og is, legge på kjettinger, sikre last osv. 
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Døgnhvileplasser for tungtransporten er etablert for å kunne ivareta lovpålagte krav til 

kjøre- og hviletid. På døgnhvileplasser kan du som sjåfør ta pause (45 minutter), 

døgnhvile (11 timer) og redusert ukehvile (maks 45 timer). 

 

Per august 2018 var det 45 døgnhvileplasser langs riksveiene i Norge. Døgnhvileplassene 

er godt merket med skilt på hovedveien. Plassene er vanligvis lokalisert i umiddelbar 

nærhet til matservering og salg av drivstoff. Alle plassene har dusj, toalett og belysning 

på parkeringsarealene. Med noen unntak er det også tilgang til 220V-strømforsyning for 

kjøleaggregater. 

Mange av rasteplassene med toalett benyttes også til døgnhvile og redusert ukehvil i 

tillegg til pauser.  

I Trøndelag er det etablert fem døgnhvileplasser i regi av Statens vegvesen: 

▪ E6 Oppdalsporten, Oppdal, Trøndelag, 15 plasser 

▪ E6/E39 Circle K Klett, Trondheim, Trøndelag, 22 plasser 

▪ E6 Stav Gjestegård, Malvik, Trøndelag, 25 plasser 

▪ E6 YX Gråmyra, Levanger, Trøndelag, 10 plasser 

▪ E6 Best Brekkvasselv, Namsskogan, Trøndelag, 8 plasser 

I tillegg til disse fem planlegger Nye veier å etablere en døgnhvileplass for 

lastebiler/vogntog i forbindelse med ny av- og påkjøringsrampe til E6 ved Berkåk 

 

Statens vegvesens krav til en godkjent døgnhvileplass: 

• Plassen skal være åpen for alle yrkesfører, og tilgjengelig 24 timer i døgnet  

• Bredder, lengder, svingradier m.m. skal ha vogntog som dimensjonerende 

kjøretøy. Avkjøring og påkjøring fra offentlig veg skal være i henhold til 

vegnormalene 

• Antall oppstillingsplasser bør være: Minst 25 på motorveier, minst 10 på andre 

riksveger og ned mot 5 kan vurderes i trafikksvake områder 

• Plassen bør ha fast dekke med oppmerkede plasser for hver enkelt 

oppstillingsplass. Det kan vurderes grusdekke hvis plassen er ordnet på annen 

måte slik at det er lett forståelig hvordan bilene skal manøvrere og parkere 

• Oppstillingsplasser og manøvreringsareal bør være fysisk atskilt fra andre 

trafikantgrupper og aktiviteter 

• Det skal være toaletter, vask og dusj med moderne standard og godt renhold 

• Plassen skal være belyst og det bør være tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler  

• Det skal være en tavle som viser kontakttelefon og nødnummer. 

 

Avstanden mellom døgnhvileplasser bør ikke være over 2 ½ times kjøretid. Dette er i 

utgangspunktet en maksimumsavstand for å ivareta nødvendig fleksibilitet for næringen 

slik at de kan tilfredsstille kravene i kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 

 

Sjåføren har ofte ønske om å foreta døgnhvilen i nærheten av terminaler og bedrifter 

hvor man skal laste eller losse. Havner, jernbaneterminaler og næringsområder for øvrig 

er som regel plassert i eller ved byer og tettsteder. Dette er områder med kostbart areal 

og de største konfliktene i forhold til annen aktivitet som begrenser mulighetene for å 

etablere hvileplasser. 
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Transportforetakene er etter kjøre- og hviletidsbestemmelsene pliktig til å legge til rette 

for at kjøre- og hviletidene blir opprettholdt. Ifølge Statens vegvesen bør 

logistikkbedrifter, transportbedrifter, vareeiere (grossister) og industribedrifter i større 

grad ta ansvar for private hvileplasser for de sjåførene som kjører for dem. 

 

 

Veistrategi Trøndelag har delt inn fylkesveiene i følgende fem funksjonsklasser 

 
 A - Nasjonale hovedveger 

 

 B - Regionale hovedveger 
 

 C - Lokale hovedveger 
 

 D - Lokale samleveger 
 

 E - Lokale adkomstveger 
 

 

 
Tab. 1 Dagens dimensjoner, trafikk og funksjonsklasse på TrFKs ferjeleier 

 

 Dimensjon 

på ferjekai 

Kort/langt 

Ferjekai 

Funksjonsklasse Ådt Tdt Avganger 

Borgan Små Kort KV**   6 

Brekstad Mellomstor Kort B 490 18% 28 

Dyrøy Små Langt* E 40 6% 4 

Eidshaug Små Kort KV**   7 

Flakk Store Kort B 1940 11% 40 

Garten Små Kort D 94 11% 16 

Geisnes Små Kort D 80 5% 12 

Gjerdinga Små Kort KV**   7 

Gutvik Små Kort D 100 5% 13 

Hofles Mellomstor Kort C 370 7% 23 

Hokstad Små Langt E 190 10% 12 

Leksa Små Kort KV** 26  4 

Levanger Små Langt C 190 10% 12 

Lomsøy Små Langt* E 40 6% 4 

Lund Små Kort C 350 7% 11 

Mausund Små Langt* E 30 6% 4 

Ramstadlandet Små Kort E   6 

Rørvik Store Kort B 1940 11% 40 

Seierstad Små Kort D 200 4% 25 

Skei Små Kort D 100 10% 13 

Storfosna Små Kort E 94 11% 17 

Valset Små Kort B 490 18% 28 

Vernes Små Kort E 17 6% 4 

Ølhammeren Små Kort D 200 4% 25 

*Sambandet på Øyrekka har flere anløpssteder og rutekombinasjoner med overfartstid på mer og mindre enn 

30 minutter. 

**Ferjekaiene ligger inntil en kommunal vei. 
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Tab. 2 Dagens funksjonsklasse og servicenivå på TrFKs ferjeleier. Opplysningene om parkering er hentet fra 

Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank. 

 

Ferjekai Funksjonsklasse Hurtigbåt Venterom WC Parkering Tungbilparkering 

Borgan KV    -  

Brekstad B X X X 1047 m2, 48 biler  

Dyrøy E X X X -  

Eidshaug KV X     

Flakk B  X X 1850 m2, 75 biler 774 m2 

Garten D      

Geisnes D  X X   

Gjerdinga KV      

Gutvik D X X X 300 m2  

Hofles C  X X 300 m2  

Hokstad E  X X 1647 m2,12 biler  

Leksa KV      

Levanger C  X X -  

Lomsøy E X  X -  

Lund C  X X -  

Mausund E X  X -  

Ramstadlandet E  X X -  

Rørvik B   X 3726 m2, 143 biler  

Seierstad D X X X 300 m2, 8 biler  

Skei D X X X 300 m2  

Storfosna E    -  

Valset B   X 600 m2, 20 biler  

Vernes E    100 m2  

Ølhammeren D    300 m2, 8 biler  

 

 

Drøftinger: 

Parkeringsmulighetene ved ferjeleiene er med på å regulere trafikken over sambandet og 

de reisendes muligheter for å benytte tilstøtende kollektivtrafikk, ferja til ren 

personbefordring, gjennomføre lovpålagt hviletid for yrkestransportører og samkjøring. 

Imidlertid er det kostnader ved etablering, drift og vedlikehold parkeringsplasser i tillegg 

til arealutfordringer ved etablering. Derfor er det nødvendig å se på kriterier som 

påvirker hvilket nivå som bør tilbys på parkerings og service tilbudet ved ferjekaiene. 

Ved utvikling av ferjekaier bør det foreligge situasjons og funksjonsanalyser for å 

avdekke muligheter og behov. 

 

Ved de fleste av fylkets ferjekaier tilbys de reisende å parkere gratis. TrFK har ingen 

kontroll med om brukerne er reisende med ferje, eller tidsrommet for parkeringen. For å 

tilegne seg større kontroll om bruken og finansiere drift og vedlikehold av 

parkeringstilbudet er det mulig å se for seg brukerbetaling. Det kan også være 

interessant å diskutere en betalingsløsning for parkering på ferjeleie for å hindre unødig 

parkering på knappe ressurser. En aktuell løsning kan være å tilby en egen 

pendlerparkering med abonnement. Det finnes mange tekniske løsninger som kan ivareta 
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adgangskontroll og betaling. TrFK kan ha intensjoner om at alle som har behov for å 

parkere på en reservert pendlerparkering, skal få plass, men TrFK har ikke anledning til å 

garantere at det alltid finnes en ledig pendlerparkeringsplass. Dersom det er fullt på 

pendlerparkeringen ved ferjekaia, må TrFK ha anledning til å henvise til kommunale eller 

private parkeringsplasser i nærheten. 

Typer parkering: 

• Korttidsparkering, sporadisk dagparkering, reservert pendlerparkering 

• Langtidsparkering, parkering utover en dag, redusert ukehvile, helge og ferie 

utfart 

• Tilrettelagt tungbilsparkering 

Relevante kriterier kategorisere ferjekaienes muligheter og servicebehov er: 

• Tilgjengelig areal, beskaffenhet, beliggenhet og verdi. 

• Trafikkmengde, årsdøgntrafikk (Ådt), tungbildøgntrafikk (Tdt), 

sesongsvingninger. 

• Overfartstid og avgangshyppighet. 

• Type reisende, innfartspendlere, kollektivreisende, næringstransport, 

turisttrafikk, fritidsreiser. 

Ved å dele disse kriteriene opp i verdigrupper og sette sammen ulike kriterier kan 

ferjekaiene funksjonskategoriseres. Hensikten med kategoriseringen er å finne 

kriterier og gi dem verdiintervaller som gjenspeiler det reelle behovet. Tilbudet skal 

oppleves som rettferdig. Tilbudet skal være håndterbart for TrFK over tid og 

gjenspeile dagens nivå. Økonomisk usikkerhet er først og fremst knyttet til evt. 

anskaffelse og opparbeiding av areal for fast infrastruktur og parkering. 

 

Funksjonskategori for TrFKs ferjekaier.  

1. Ferjekai med Ådt over 1500, Tdt over 150, antall innfartspendlere over 

750, nærhet til by og større næringsaktivitet, avgang hyppigere enn hver 

time. 

2. Ferjekai med Ådt over 1500, Tdt over 150, antall innfartspendlere over 

250, avgang hyppigere enn hver time. 

3. Ferjekai med Ådt over 350, Tdt over 25, avgang hyppigere enn hver time. 

4. Ferjekai med Ådt over 350, Tdt over 25. 

5. Ferjekai med Ådt over 50, Tdt over 5, avgang hyppigere enn hver annen 

hver time. 

6. Ferjekai med Ådt over 50, hurtigbåtanløp. 

7. Ferjekai med Ådt under 50, hurtigbåtanløp.  

8. Ferjekai med Ådt under 50.  

 

 

Tab. 3 Forslag til fylkeskommunalt servicetilbud på egne ferjekaier basert på funksjonskategorier 

 

Kategori Infotavler WC Venterom Pendlerparkering Dagparkering Langtidsparkering Tungbilparkering 

1 X X  X X  X 

2 X X  X X   

3 X X X  X   
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4 X X X  X   

5 X X   X   

6 X X X  X   

7 X X X     

8 X       
 

Dette er en prinsippskisse utarbeidet til denne høringen. I praksis vil behov for ulike 

typer parkering og ventefasiliteter også påvirkes av forhold som ikke inngår i tabellen – 

for eksempel kan grad av samkjøring variere mellom samband. Etter at høringen er 

gjennomført må investeringsbehov kartlegges og tilsvarende lages en plan for 

finansiering og gjennomføring av tiltakene. Kartleggingen kan føre til at ambisjoner må 

justeres. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

 

Saken bør sendes på høring til relevante parter med prinsipper som skissert i saken. 

Etter at høringsinnspill er mottatt, bør investeringsbehov kartlegges og ambisjonsnivå 

kalibreres mot en vurdering av tilgjengelige midler. Fylkesrådmannen vil fremlegge 

resultatet av dette for Hovedutvalg for transport for vurdering av fylkeskommunens 

ambisjon i den videre oppfølgingen av saken. 

 

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunens ansvar for parkeringstilbud ved 

fergekaiene begrenses til å dekke behovet ved normal hverdagstrafikk i henhold til tabell 

3 utenfor tettbebygd strøk og der areal ikke er en begrensning. Der egnet areal er en 

begrensning, begrenser dette også fylkeskommunens evne til å tilpasse tilbudet. 

 

Transportnæringens behov for døgnhvileplasser utover det tilbudet som eksisterer langs 

hovedgjennomfartsåren E6, bør vegeiere, transportnæringen og transportbrukerne legge 

til rette for. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2383    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2382    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Formannskapet 27.10.2020
	SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 27.10.2020
	PS 254/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.20
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.20
	PROTOKOLL FRA MØTE 13.10.20


	PS 255/20 REFERATSAKER
	REFERATSAKER
	REFERAT SAMARBEIDSFORUM FRØYA OG HITRA KOMMUNER 16.10.20
	VEDTEKTER
	UTFORDRINGSBILDE INNLEGG 16. OKTOBER 2020
	NOTAT BRANN OKT 2020 TIL SU


	PS 256/20 AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK - FLATVAL
	AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK - FLATVAL
	MULIGHETSSTUDIE AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA-HAMARVIK-FLATVAL
	KORRESPONDANSE INNBYGGER OG KOMMUNEOVERLEG


	PS 257/20 ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	1. PLANKART
	2. PLANBESTEMMELSER
	3. PLANBESKRIVELSE
	4. ROS-ANALYSE
	5. STØYUTREDNING
	6. ILLUSTRASJONSPLAN
	7. KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD
	NOTAT HUBRO UTTIAN 05.06.20
	NOTAT STORSPOVE UTTIAN 05.06.20.PDF
	NOTAT OTER UTTIAN 05.06.20.PDF
	NOTAT SJØFUGL OG HAVBUNN 02.07.2020
	8. RAPPORT LANDSKAPSBILDE
	VURDERING AV ALTERNATIV LOKALISERING - NÆRING
	VURDERING AV ALTERNATIV LOKALISERING NATURMANGFOLD, 02.07.2020
	REFERAT UTTIAN MØTE 180319 MED INNSPILL.DOCX
	MERKNADSBEHANDLING
	10. MERKNADSBEHANDLING ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
	VEDTAK I KLAGESAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	MERKNADSBEHANDLING 02.10.2020
	SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	HØRING OG OFF. ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE TILLEGGSDOKUMENT.
	GYTEFELT.PNG
	OTER.JPEG
	ELLINGSUNDET-UTTIAN-BRU.PNG
	UTTALELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - ELLINGSHOLMENE - FRØYA KOMMUNE
	MERKNAD TIL UTTIAN.DOCX
	HØRINGSSVAR VEDR UTTIAN INDUSTRIOMRÅDE FRA FRØYA SV.DOCX
	UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	MERKNAD REGULERINGSPLAN UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	INNSPILL I HØRING OM UTTIAN INDUSTRIOMRÅDE
	HØRINGSUTTALELSE UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	NVES TILBAKEMELDING - OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - FRØYA KOMMUNE
	UTTALELSE TIL HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
	INNSIGELSER TIL HØRING VEDRØRENDE UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	VEDLEGG1.JPEG
	VEDLEGG 1B.JPEG
	VEDLEGG2.JPEG
	VEDLEGG3.JPG
	VEDLEGG 4.JPEG
	VEDLEGG 5.DOCX
	VEDLEGG 6.JPEG
	HØRINGSUTTALELSE UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR ELLINGSHOLMEN
	UTTALELSE TIL  HØRING - DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	UTALELSE - DETALJREGULERINGSPLAN UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	UTTALELSE FØRSTEGANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE
	FORESPØRSEL OM ASSISTANSE – DETALJREGULERINGSPLAN – UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE.


	PS 258/20 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024
	KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024
	KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024
	MERKNADSBEHANDLING KOMMUNAL PLANSTRATEGI
	SAMLET KUNNSKAPSGRUNNLAG
	OFFENTLIGGJØRING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 - FRØYA KOMMUNE
	TILBAKEMELDING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 FRØYA KOMMUNE
	SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 - VEDTAK OM HØRING
	FYLKEKOMMUNENS UTTALELSE - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024.
	UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 - FRØYA KOMMUNE
	UTTALELSE - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 - FRØYA KOMMUNE
	NVES TILBAKEMELDING - OFFENTLIG ETTERSYN - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR 2020-2024 - FRØYA KOMMUNE


	PS 259/20 GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON
	GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON
	GNR 20 BNR 4 SØKNAD OM FRADELING/SAMMENSLÅING
	C-6 KVITTERING FOR NABOVARSEL - FRADELING.PDF
	C-7 5155-OPPLYSNINGER-GITT-I-NABOVARSEL - SIGNERT.PDF
	C-8 UTTALELSE TIL NABOVARSEL - FRADELING AV EIENDOM OG RIVING AV TOMT - GNR. 20 BNR. 4 - NORDFRØYVEIEN 330 - FRØYA KOMMUNE.PDF
	C-9 INNSIGLESE NABOVARSEL FOR EIENDOM 5014-20_4.PDF
	C-10 KOMMENTAR TIL NABOVARSEL FRADELING.PDF
	D-3 ARK-2-0-03 TOMTEKART.PDF
	J-1 REKVISISJON-AV-OPPMAALING-OG-MATRFORING-FOR-SAKER-ETTER-ML-BOKMAAL - SIGNERT.PDF
	5153-SOKNAD-OM-TILLATELSE-TIL-TILTAK-UTEN-ANSVARSRETT_2019 - SIGNERT.PDF
	B-2 SKJEMA FOR DISPENSASJON - SIGNERT.PDF
	GNR 20 BNR 4 OG 14 DELINGSSAK - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL OG PBL § 1-8
	SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 4 OG 14 - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL OG PBL § 1-8 TIL NÆRINGSFORMÅL
	SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 20 BNR 4 OG 14 DELINGSSAK
	GNR 20 BNR 4 OG 14: MELDING OM POLITISK VEDTAK - DISPENSASJON
	SAK 19/2131, GNR 20 BNR 4 OG 14
	GNR 20 BNR 4 OG 14: KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON TIL FRADELING AV TOMT
	GNR 20 BNR 14 OG 4 - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNADER
	MELDINGSTEKST
	D-1 ARK-2-0-01 SITUASJONSPLAN.PDF
	BESTEMMELSER GAMLE KOMMUNEPLAN
	INNSIGELSE TIL NABOVARSEL IFBM TILTAK PÅ EIENDOMMEN GNR 20 BNR 14
	SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 20/4 OG 14 NORDFRØYVEGEN 317
	C-5 KOMMENTAR TIL NABOVARSEL.PDF
	C-6 KVITTERING FOR NABOVARSEL - FRADELING.PDF
	C-7 OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL FRADELING.PDF
	D1-3 OG E1-5 19-0302 HOVEDPROSJEKT 09.08.19.PDF
	F-1 VURDERING AV HENSYNSSONE.PDF
	G-1 GJENNOMFORINGSPLAN 00 S1.PDF
	G-2 ANSVARSRETT NORGESHUS AS.PDF
	I-1 TILLATELSE STATENS VEGVESEN.PDF
	Q-1 FØLGEBREV TIL SØKNAD.PDF
	Q-2 REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE - GNR. 20 BNR. 14 OG 4.PDF
	5174-SOKNAD-OM-TILLATELSE-TIL-TILTAK_2019 - SIGNERT.PDF
	5177-SOKNAD-OM-ARBEIDSTILSYNETS-SAMTYKKE - SIGNERT.PDF
	A-1 5175-OPPLYSNINGER-OM-TILTAKETS-YTRE-RAMMER.PDF
	B-1 DISPENASJONSSØKNAD.PDF
	B-2 SKJEMA FOR DISPENSASJON - SIGNERT.PDF
	C-1 KVITTERING FOR NABOVARSEL.PDF
	C-2 OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL.PDF
	C-3 MERKNAD NABOVARSEL SÆTHER.PDF
	C-4 MERKNAD NABOVARSEL THM INVEST AS.PDF
	GNR 20 BNR 14 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK I LNF OG FFNF-FORMÅL, RABBEN
	SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 14 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK I LNF OG FFNF-FORMÅL, RABBEN
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK I LNF OG FFNF-FORMÅL, RABBEN
	SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 20 BNR 14 BYGGESAK
	GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING, UTFYLLING I SJØ, RIVNING OG OPPFØRING AV TILBYGG
	GNR 20 BNR 14 BYGGESAK- AVSLAG
	GNR 20 BNR 14 OG 4 - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNADER
	MELDINGSTEKST
	D-1 ARK-2-0-01 SITUASJONSPLAN.PDF
	(GAMMEL) KOMMUNEPLAN
	SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING, UTFYLLING I SJØ, RIVNING OG OPPFØRING AV TILBYGG
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING, UTFYLLING I SJØ, RIVNING OG OPPFØRING AV TIL
	SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 20 BNR 14 BYGGESAK- RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING AV NYTT BYGG
	GNR 20 BNR 14 UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING, UTFYLLING I SJØ, RIVING OG OPPFØRING AV NYTT BYGG
	GNR 20 BNR 14 OG 4 UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAKENE FRADELING, UTFYLLING I SJØ
	FRARÅDING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - FRADELING,TERRENGINNGREP OG OPPFØRING AV BYGG
	MELDINGSTEKST
	GNR 20 BNR 14 OG 4 UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAKENE FRADELING, UTFYLLING I SJØ
	GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING AV NYTT BYGG - RABBEN
	SAKSPROTOKOLL - GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING AV NYTT BYGG - RABBEN
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING AV NYTT BYGG - RABBEN
	GNR 20 BNR 14 KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN -FRADELING-TERRENGINNGREP OG OPPFØRING AV BYGG OG UTFYLLING I SJØ
	BESLUTTNING OM UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK
	EIENDOM 20/14 FRØYA KOMMUNE


	PS 260/20 HØRING - SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERGEKAIER
	HØRING - SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERGEKAIER
	HØRING - SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERGEKAIER
	VEDLEGG HØRINGSNOTAT SERVICENIVÅ OG PRINSIPPER FOR FERJEKAIER.PDF


	PS 261/20 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
	KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

	PS 262/20 ORDFØRERS ORIENTERING
	ORDFØRERS ORIENTERING



